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 KÖZÉPISKOLA       
 OLASZORSZÁGBAN
 
 ÁLLAMI ISKOLÁK

 14-18 éveseknek

A diákok a családnál, az iskolában és a helyi 
közösségben eltöltött idõ alatt fejlesztik olasz 
nyelvtudásukat és kultúrtörténeti ismereteiket. 
A családok önkéntes jelleggel, fizetség nélkül 
fogadják a diákokat. Az elhelyezés általában 
Ézsak-Olaszországban történik.
Az iskolaév szeptember közepén kezdõdik, és 
június közepén fejezõdik be.
Megérkezéskor az elsõ két hét folyamán a helyi 
képviselõ egy félnapos orientációt szervez.

Az olasz oktatási rendszer:
A "scuola superiore" (középiskola 14-19 éves 
diákokat fogad. Ezt az iskolát az olasz diákok az 
5 éves "scuola elementare" (alsó tagozat) és a 
"scuola media" (felsõ tagozat) elvégzése után 
kezdhetik meg.
A tantárgyak függenek a középiskola típusától, 
amely lehet:  általános, természettudományi, 
mûvészeti, tanárképzõ, mûvészi, mûszaki jellegû. 

A diákok a családnál, az iskolában és a helyi közösségben eltöltött 
idõ alatt fejlesztik olasz nyelvtudásukat és kultúrtörténeti ismerete-
iket. Az elhelyezés általában Észak-Olaszországban történik.
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Árak (biztosítással):
1 hónap / bármikor: 1740 EUR
2 hónap / bármikor: 2530 EUR
3 hónap / bármikor: 2930 EUR

Szemeszter (5 hónap)
szeptembertõl-januárig vagy
januártól júniusig:
3895 EUR

Jelentkezés: 2008 március 31-ig
a szeptemberben kezdõdõ,
2008 augusztus 31-ig a 2009 
januárjában kezdõdõ programra.

Jelentkezési feltételek:
- 14-18 éves életkor
- legalább 2 éves olasztanulás
- jó iskolai eredmények
- érettség, rugalmasság, 
alkalmazkodóképesség

Tanév
szeptembertõl-júniusig:
4725 EUR (biztosítással) 

Az, hogy diákunk melyik évfolyamba kerül, az 
diákunk életkorától és az adott iskola döntésétõl 
is függ. Néhány iskola a tanterven kívül egyéb 
foglakozásokat is szervez délutánonként: 
sportolást, dráma szakkört stb.

Az ár tartalmazza:
- Adminisztrációs díjak
- Elhelyezés a helyi iskolában, iskolai díjak
- Családi elhelyezés teljes ellátással (csomagolt 
ebéd hétköznap)
- Repülõtéri transzfer érkezéskor
- Orientáció érkezéskor
- Olasz partnerünk segítsége, asszisztenciája 
és 24 órás vésztelefon száma a program alatt
- Baleset és betegségbiztosítás
- A BIG BEN ügyintézése és segítsége a program 
alatt
Az ár nem tartalmazza:
- Oda és visszautazás
- Utazási biztosítás
- Iskolai kirándulások, könyvek, tananyagok, 
egyenruha, iskolai ebédek (ha szükséges)
- Helyi közlekedés
- Olasz nyelvórák (ha szükséges)
- Az iskola által szervezett extra tevékenységek.
- Személyes kiadások és zsebpénz
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