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Taormina - Włoski Ogólny [BAB-G]

Lokalizacja
Nauka włoskiego i odkrywanie Sycylii to marzenie wielu. To miejsce, w którym znajduje się wiele
archeologicznych i historycznych skarbów oraz które zachwyca swym naturalnym pięknem. Przyjazd tutaj to
podróż w czasie do okresów greckich, rzymskich, bizantyjskich, arabskich, francuskich i hiszpańskich. Jak
mówił Gesualdo Bufalino - Sycylia to jedna wyspa, ale tak naprawdę, Sycylii jest wiele.
Nasza szkoła znajduje się w Taorminie, Złożona przez Greków na górze Tauro, znana jest na świecie poprzez
piękną panoramę, ciągnącą się od Cieśniny Mesyńskiej aż po wulkan Etna. Miasto było ważnym miejscem
na szlakach kupieckich oraz częstym punktem wizyt sławnych poetów, pisarzy, malarzy, fotografów czy
aktorów. Tutaj można poczuć znaczenie włoskiego "Dolce Vita" - bo czy nie jest nim nauka włoskiego, po
której można zakosztować słońca na tutejszej plaży; lub wyjście do tutejszego teatru, a następnie spędzenie
miłego wieczoru w restauracji, przy dobrym jedzeniu i winie?
Nasza placówka położona jest w uroczej scenerii wąskich, zielonych uliczek Taorminy, w pobliżu doskonale
zachowanych pozostałości greckiego amfiteatru. Naszą siedzibą jest tradycyjna, XIX-wieczna willa, otoczona
rozległym parkiem. Studenci mogą więc wypoczywać i uczyć się wśród drzew cytrusowych, bujnej,
śródziemnomorskiej roślinności i egzotycznych palm. Wnętrze szkoły - zachowując swój klimat - jest
nowocześnie wyposażone, by zapewnić komfortowe warunki do nauki. Oprócz sale lekcyjnych mamy także
centrum komputerowe, własną kawiarenkę i dostęp do Wi-Fi.
Szkoła nie jest jedynie centrum językowym, ale także centrum kulturalnym. Odbywają się tu spotkania
autorskie z miejscowymi pisarzami, otwarte pokazy filmowe, wystawy, przedstawienia teatralne i koncerty.
Dzięki temu nasi studenci stają się częścią lokalnej społeczności i łatwo nawiązują nowe znajomości. Tego
rodzaju kontakty są świetną okazją do poszerzania słownictwa, doskonalenia akcentu i nabierania pewności
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w posługiwaniu się językiem włoskim.
Program szkolenia
Nasz kurs włoskiego ogólnego pozwala na pełną immersję w języku. Program zajęć opiera się na rozwoju
umiejętności komunikacji i skupia się na ćwiczeniu wszystkich kluczowych elementów językowych:
słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Naszym celem jest jednak przede wszystkim zdolność
porozumiewania się - zarówno w mowie, jak i w piśmie.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: raz w
miesiącu.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

956 EUR

1300 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

852 EUR

1404 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1026 EUR

1230 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1166 EUR

1090 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

914 EUR

1342 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1054 EUR

1202 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 550 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1706 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1296 EUR

960 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1192 EUR

1064 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1366 EUR

890 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1506 EUR

750 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1254 EUR

1002 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1394 EUR

862 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 890 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1366 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
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kurs (20×45 min./tydz.)

550 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

956 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

852 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1026 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1166 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

914 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1054 EUR

2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

890 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1296 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1192 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1366 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1506 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1254 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1394 EUR

Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
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