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Szkoła języka włoskiegoKursy długoterminowe 
Wszystkie poniższe kursy mogą być uzupełnieniem kursu standard.
3 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok
Kurs odbywa się w małych grupach, od poniedziałku do piątku i liczy 20 godzin tygodniowo.
Kurs długoterminowy przynosi najlepsze efekty, gdy uczęszcza się na niego przez minimum 12 tygodni. Pozwala to na najlepsze poznanie języka i kultury 
włoskiej, a także włoskiej codzienności i wykorzystanie pobytu we Włoszech na codzienne używanie języka. Dzięki kursowi długoterminowemu nasi studenci 
uzyskują biegłość językową, która umożliwia podjęcie studiów na jednym z włoskich uniwersytetów lub mogą wykorzystać również kurs jako przygotowanie do 
certyfikowanych egzaminów językowych z języka włoskiego jako obcego (CELI, CILS, PLIDA).

Kursy specjalne 
KURS GOTOWANIA 
Jest to kurs indywidualny lub prowadzony w małych 
grupach. Kurs ten odbywa się w domu nauczyciela 
w swobodnej i przyjacielskiej atmosferze. Jest on 
polecany szczególnie tym, którzy chcą odkryć 
sekrety włoskiej kuchni, ze szczególnym naciskiem 
na tradycję lokalną. Na koniec lekcji degustuje 
się przygotowane wcześniej dania. Ten kurs jest 
bardzo ciekawym doświadczeniem i na pewno 
na długo zapisze się w pamięci. Dodatkowo, 
możemy zaproponować kursy gotowania 
odpowiadające wymaganiom konkretnego 
klienta.

WŁOSKI DLA ŚPIEWAKÓW OPEROWYCH
Celem tego kursu jest doskonalenie wymowy 
włoskiej oraz intonacji, dzięki czytaniu 
operowych librett oraz nauce śpiewu, która 
odbywa się pod okiem wyspecjalizowanego 
nauczyciela. Podczas kursów odbywających się 
w okresie zimowym, uczestnicy mają okazję wybrać 
się na spektakle do teatru Carlo Felice w Genui, dzięki biletom i abonamentom 
w dostępnych dla naszych kursantów w specjalnych, atrakcyjnych cenach.

KURS NURKOWANIA 
Kurs nurkowania jest dedykowany tym, którzy chcą połączyć doświadczenie 
kulturalne ze sportami wodnymi na Wybrzeżu Liguryjskim i skorzystać również 
z przyrodniczych uroków Ligurii.
Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Open Water Dive Certificate (dla osób, 
które nurkują po raz pierwszy) oraz certyfikatu: Advance Open Water Dive 
z profesjonalnym instruktorem PADI.
Materiały dydaktyczne oraz ekwipunek są zapewniane przez centrum nurkowe 
i zawierają się w cenie kursu.

WŁOSKI I FOTOGRAFIA:
„Pocztówki z Genui”
Ten kurs, który odbywa się w małych grupach, jest szczególnie polecany 
miłośnikom fotografii.
Składa się z lekcji języka i kultury włoskiej do południa oraz z teoretycznych 
i praktycznych zajęć z zakresu fotografii, które odbywają się po południu. Po 
zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują wszystkie zdjęcia, które wykonali. Kurs 
prowadzą profesjonalni fotografowie.

Zakwaterowanie
Nasza szkoła oferuje szeroki wybór różnego typu zakwaterowania, od 
standardu studenckiego aż po luksusowy. Staramy się tak dostosować 
zakwaterowanie do wymagań naszych kursantów, aby byli w pełni 

usatysfakcjonowani.
Zakwaterowanie, jakie oferujemy, jest szczegółowo sprawdzane przez 
pracowników szkoły i znajduje się w bliskiej odległości od szkoły.
Nasi studenci mogą wybrać pomiędzy zamieszkaniem u włoskiej 
rodziny (wyżywienie również dostępne), apartamentem dzielonym 
z innymi studentami (oferujemy pokoje 1,2 lub 3-osobowe) 
a mieszkaniem do wyłącznej dyspozycji. Wszystkie oferowane przez 
nas rodzaje zakwaterowania są kompletnie wyposażone i umeblowane 
i znajdują się niedaleko szkoły. Oferujemy również rezerwacje hoteli na 
czas pobytu w Genui w konkurencyjnych cenach.

Inne nasze usługi 
Wiza i pozwolenia na pobyt: przygotowujemy wszystkie dokumenty 
potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o wizę lub pozwolenie na pobyt.

Transfer: oferujemy również transfer z dworca kolejowego lub lotniska do 
mieszkania lub hotelu.

Internet: w szkole dostępne są stanowiska komputerowe z dostępem do 
Internetu oraz WiFi, dla tych studentów, którzy chcą pracować na swoim 
komputerze.

Telefony komórkowe: oferujemy wypożyczenie telefonów komórkowych.
W pierwszy dzień zajęć nasi studenci otrzymują kartę studenta, która 
pozwala na korzystanie z naszych usług oraz zniżek.
Naszym celem jest również zachęcenie uczestników naszych kursów do 
aktywnego spędzania czasu wolnego: zapraszamy na wystawy, koncerty, 
wydarzenia kulturalne, i wszystkie te rozrywki które jeszcze lepiej pozwalają 
poznać miasto i docenić jego ofertę.

Dzięki karcie studenta, uczestnicy naszych kursów mogą korzystać ze zniżek 
w restauracjach, muzeach, teatrach oraz księgarniach. Ze zniżek można 
również korzystać po zakończeniu kursu. Dzięki karcie studenta każdy 
uczestnik kursu otrzymuje bezpłatnie również materiały dydaktyczne.

Inne aktywności 
Szkoła oferuje różnego rodzaju aktywności po zajęciach dla studentów, 
w celu pogłębienia znajomości języka włoskiego oraz by nasi poznali się lepiej 
w przyjemnej i relaksującej atmosferze.
Pobyt we Włoszech, nawet jeśli nie trwa zbyt długo, jest bez wątpienia bardzo 
ciekawym i nietuzinkowym doświadczeniem. Genua jest miastem, w którym dużo 
się dzieje, szczególnie pod względem kulturalnym, choć nie tylko! Miasto oferuje 
mnóstwo różnych wydarzeń i inicjatyw, w których każdy, bez względu na rodzaj 
preferowanej rozrywki, znajdzie coś dla siebie. 
Program kulturalny, jaki oferujemy, pozwala na wykorzystanie uroków miasta, by 
jeszcze szybciej poprawić znajomość języka włoskiego.
Do wydarzeń kulturalnych i aktywności, jakie proponujemy możemy zaliczyć 
między innymi:
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
Powitalny koktajl na starym mieście
Zwiedzanie najważniejszych muzeów w mieście.
Wizyta w akwarium (największym w Europie, a także bardzo ważnym miejscu badań nad morską fauną i florą).
Nauka i śpiewanie włoskich piosenek, aby poprawić akcent.
Wieczory teatralne.
Kolacja albo aperitivo we włoskim stylu.
Wycieczki weekendowe.
Uczestnictwo w większości zaplanowanych przez nas atrakcji jest bezpłatne.
Uczestnictwo w wycieczkach jest płatne i pokrywa koszty wyżywienia, biletów wstępu oraz biletów autobusowych lub kolejowych.
Nasi pracownicy pozostają do dyspozycji i chętnie udzielą praktycznych informacji w kwestii wycieczek, zwiedzania okolicy i nie tylko.

Stypendia

Kursy językowe i oferta dla szkół i uniwersytetów

Dla tych, którzy studiują lub pracują 
w Niemczech: nasze kursy są akredytowane przez 
BILDUNGSURLAUB.
Dla tych, którzy studiują w Szwecji: nasze kursy są 
akredytowane przez szwedzki CSN.
Dla studentów z całego świata: każdego roku 
A Door to Italy oferuje stypendia na kursy 
języka włoskiego. Stypendia dostępne są 
poprzez Instytuty Kultury Włoskiej, uniwersytety 
oraz szkoły wyższe. Szczegółowe informacje 
dostępne są w Instytutach Kultury Włoskiej 
oraz w Ambasadach Republiki Włoskiej. 
Jeśli jesteś studentem i chcesz ubiegać się 
o stypendium, możesz zwrócić się do naszej 
szkoły bezpośrednio, z pisemną rekomendacją od 
nauczyciela języka włoskiego. Możesz również zwrócić się do instytutu języka włoskiego na uczelni, na której studiujesz, aby się z nami 
skontaktował.

A Door to Italy współpracuje ze szkołami i uniwersytetami z całego świata, oferując różnego rodzaju programy dla uczniów oraz 
studentów. Wyjątkowa, multikulturowa oraz przyjacielska atmosfera naszej szkoły, przyciąga do nas niezmiennie studentów z całego 
świata, a nasza szkoła od lat doceniana jest przez instytuty oraz uniwersytety, z którymi współpracujemy.
Głównym celem programów, jakie oferujemy, jest możliwość całkowitego zanurzenia się zarówno w języku, jak i kulturze włoskiej, a także 
w lokalnej tradycji, historii oraz codziennym włoskim życiu.
Szkoła mieści się w zabytkowym centrum Genui, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zarówno samo 
miasto, jak i region Liguria stanowią doskonały wybór dla tych, którzy naukę języka i kultury włoskiej na najwyższym poziomie chcą 
połączyć z podróżowaniem i poznawaniem włoskiej rzeczywistości.
Nasza szkoła jest jedyną szkołą w Genui, która należy do prestiżowej organizacji ASILS, co tym samym gwarantuje naszym studentom 
najwyższy poziom prowadzonych przez nas kursów.

A DOOR TO ITALY s.r.l. 
Via Caffaro 4/7 
16124 Genova, Italy
Tel. +39.010.2465870 
Fax +39.010.2542240
info@adoortoitaly.com 
www.adoortoitaly.com

Kursy kultury 
włoskiej

Oferujemy kursy kulturalne oraz specjalistyczne: kurs 
włoskiego kina (kurs: La dolce vita: kurs obejmuje okres 
historyczny od włoskiego neoralizmu do współczesności, 
i skupia się również na takich reżyserach jak: Muccini, 
Ozpetek czy Soldini), kurs włoskiej piosenki: (kurs: Non 
solo canzonette: studenci skupiają się na wymowie 
włoskich słów, oraz poznają język włoski dzięki analizowaniu 
różnych piosenek popularnych twórców takich jak: Eros 
Ramazzotti, Laura Pausini, Fabrizio de Andre, Roberto 
Vecchioni), kurs lokalnej genueńskiej tradycji: (Genova dla 
nas: program obejmuje zagadnienia muzyczne, teatralne, 
literackie oraz różne kulturalne ciekawostki, które 
pozwalają lepiej poznać ducha Ligurii).

ZAPRASZAMY DO GENUI!
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A Door to Italy, szkoła języka włoskiego dla obcokrajowców, została założona w 2002 roku i jest najstarszą szkołą języka włoskiego dla 
obcokrajowców w Genui. A Door to Italy organizuje od lat kursy języka włoskiego oraz kultury włoskiej na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 
do C2) i jest jednocześnie miejscem, w którym spotykają się różne języki i kultury. Lekcje prowadzone są przez nauczycieli, którzy są native speakerami 
języka włoskiego, mają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, a także są ekspertami w swojej dziedzinie.
Dopełnieniem oferty A Door to Italy jest szeroki wybór zajęć dodatkowych takich 
jak: zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wycieczki do muzeów, na wystawy, oraz 
mnóstwo innych aktywności, które pozwalają lepiej poznać lokalną kulturę, 
kuchnię oraz tradycje i zwyczaje Ligurii.
Zajęcia odbywają się przez cały rok w siedzibie szkoły. Kursy języka włoskiego 
posiadają akredytację włoskiego Ministerstwa Edukacji, a szkoła A Door to Italy 
jest również członkiem prestiżowej organizacji ASILS zrzeszającej szkoły języka 
włoskiego dla obcokrajowców,  która ma zadanie czuwać nad najwyższą jakością 
zarówno prowadzonych kursów językowych jak i pozostałych świadczonych usług. 
Szkoła mieści się w eleganckiej kamienicy w samym centrum Genui, kilka kroków 
od głównego placu Piazza de Ferrari oraz od największego teatru Carlo di Felice. 
Zajęcia odbywają się w słonecznych i przestronnych salach, niektóre z nich mają 
bezpośrednie wyjście na balkon. W szkole znajdują się również automaty z ciepłymi 
i zimnymi napojami oraz przekąskami. A Door to Italy oddaje do dyspozycji swoim 
studentom również ciekawie wyposażoną biblioteczkę, aktualną prasę i  stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu. W recepcji można zasięgnąć informacji na 
temat miasta oraz okolicy.

Szkoła

Genua, stolica Ligurii, jest pięknym zabytkowym miastem, kryje w sobie wiele tajemnic , 
a jednocześnie stanowi idealny kompromis pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Porto Anticcho, który niezaprzeczalnie stanowi jedną z największych 
atrakcji Genui, znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od siedziby szkoły.
Genua może poszczycić się średniowieczną starówką, jedną z najlepiej zachowanych tego typu w Europie: bardzo wiele zabytków znajdujących się 
w mieście zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Okolice Genui również obfitują w bardzo ciekawe i urokliwe miejsca: warto wymienić chociażby słynne miasteczko Portofino oraz zapierające dech 
w piersiach Cinque Terre.
Pochodzenie samej nazwy Genua jest do dzisiaj pozostaje niewyjaśnione. Jedna z ciekawszych hipotez zakłada, że nazwa miasta wywodzi się z łacińskiego 
słowa janua, które dosłownie oznacza bramę. W ten sposób podkreśla fakt, że miasto stanowiło pewnego rodzaju bramę dla szlaków handlowych 
starego kontynentu: było bezpiecznym portem dla statków z całego świata już od czasów antycznych. Genua jest miastem, w którym różne kultury 
znajdowały swoją bezpieczną przystań od czasów zamierzchłych aż po dzień dzisiejszy, a dzięki nim Genua nabrała unikalnego charakteru.
Podążając za tym wyjaśnieniem życzymy sobie, żeby zarówno Genua jak i szkoła A Door to Italy były otwartą bramą dla tych wszystkich, 
którzy chcą poznać język włoski i włoską kulturę!

Genua

DOŚWIADCZENIE
A Door to Italy, szkoła języka włoskiego dla obcokrajowców została założona w 2002 
roku i jest pierwszą i jednocześnie najstarszą szkołą włoskiego dla obcokrajowców 
w Genui.
Każdego roku około setka osób z całego świata przyjeżdża do nas, by uczyć się 
włoskiego.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI 
Członek ASILS: stowarzyszenia szkół języka włoskiego dla obcokrajowców.
Centrum egzaminacyjne CELI, akredytowane przez Universita per Stranieri di Perugia.
Centrum egzaminacyjne DILS - PG akredytowane przez Universita per Stranieri di 
Perugia.
Centrum egzaminacyjne AIL: Diploma dell’Accademia Italiana di Lingua.
Członek Organizacji EDUITALIA.
Akredytacja MIUR: włoskiego Ministerstwa Edukacji w dziedzinie nauczania języka 
włoskiego jako obcego.
Akredytacja wszystkich Instytutów Kultury Włoskiej na całym świecie (IIC).
Akredytacja szwedzkiego instytutu CSN (granty dla studentów).
Akredytowana przez BILDUNGURLAUB w Niemczech (granty dla pracowników).

WYJĄTKOWE POŁOŻENIE
Szkoła znajduje się w eleganckiej kamienicy z XIX wieku w zabytkowym centrum 
Genui, skąd pieszo w kilka minut można dostać się do najważniejszych zabytków 
i najciekawszych miejsc Genui. Zajęcia odbywają się w słonecznych i przestronnych 
pomieszczeniach, które wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt audio i video. W szkole 
znajduję się również biblioteka, WiFi oraz stanowiska komputerowe z dostępem do 
Internetu.
Wszystkie pomieszczenia spełniają włoskie normy bezpieczeństwa.

WYSPECJALIZOWANI NAUCZYCIELE 
Lekcje prowadzone są przez nauczycieli, native speakerów, którzy mają odpowiednie 
wykształcenie i duże doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego zarówno we Włoszech 
jak i w innych krajach na całym świecie.
Wszyscy nauczyciele są absolwentami specjalistycznych kursów dla nauczycieli języka 
włoskiego jako obcego. Najwyższą jakość prowadzonych przez nas kursów zapewniają 
regularne spotkania nauczycieli, superwizje, a także kursy doszkalające.
A Door to Italy zatrudnia również pracowników, którzy zajmują się wyborem i rezerwacją 
zakwaterowania, a także organizowaniem czasu wolnego oraz różnych aktywności 
turystycznych i kulturalnych.

SZEROKI WACHLARZ KURSÓW 
Szkoła oferuje: kursy języka i kultury włoskiej, kurs ogólny języka włoskiego, język 
handlowy, lekcje indywidualne, kurs dla kadry menedżerskiej, kursy mieszane (grupowy 
oraz indywidualny), lekcje gotowania, włoski i nurkowanie, włoski i żeglowanie, włoski 

i fotografia, kursy kultury włoskiej.

WSZYSTKIE POZIOMY ZAAWANSOWANIA 
Nasz program nauczania bazuje na sześciu poziomach zaawansowania: od 
początkujących po zaawansowany, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (od A1 do C2). Każdy student wypełnia pisemny test oraz przechodzi 
rozmowę z nauczycielem w celu ustalenia poziomu języka i tym samym najlepszego 
dopasowania do grupy.

MAŁE GRUPY 
Grupy, w jakich odbywają się zajęcia, liczą średnio 5-6 uczestników. Pozwala to na 
poświęcenie uwagi wszystkim studentom i jak najlepsze dostosowanie zajęć do 
poszczególnych uczestników oraz na częste używanie języka mówionego podczas 
konwersacji.

A Door To Italy

Szkoła uczy języka włoskiego metodą komunikacyjną, co pozwala na 
osiągnięcie w krótkim czasie dużych postępów we wszystkich obszarach 
kluczowych dla posługiwania się językiem obcym (słuchanie, mówienie, 
czytanie, pisanie). Poprzez zabawy językowe, słuchanie, konwersacje oraz 
pisanie, student przyswaja efektywnie język włoski w krótkim czasie ucząc, 
się przede wszystkim reagowania w codziennych sytuacjach, poznając 
kompleksowy system języka, tak, aby używać go w sposób jak najbardziej 
efektywny i poprawny.

NASI NAUCZYCIELE 
Lekcje prowadzone są przez nauczycieli (native speakerów) posiadających 
uniwersyteckie przygotowanie do nauczania włoskiego jako obcego. Nasi 
nauczyciele uczęszczają regularnie na kursy zawodowe oraz doszkalające. 
Oprócz tego, że dzielą się swoją wiedzą ze studentami, przede wszystkim 
wkładają serce w swoją pracę, co widać doskonale w postępach naszych 
uczniów!
Atmosfera w szkole jest swobodna i przyjacielska, co sprawia, że języka 
uczy się szybko i przyjemnie.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 
Szkoła zapewnia książki do nauki włoskiego oraz pozostałe niezbędne 
materiały dydaktyczne. Materiały pochodzą z różnych źródeł, a bardzo 
dużą część z nich stanowią autorskie pomoce naukowe przygotowane 
przez szkołę. Wszystkie teksty są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane 
przez naszych nauczycieli, dzięki czemu można poznać nie tylko język, ale 
i kontekst społeczno-polityczny oraz kulturę współczesnych Włoch.
W pierwszy dzień kursu każdy student otrzymuje autorski, opracowany 
przez A Door to Italy podręcznik do nauki języka, dedykowany dla każdego 
poziomu zaawansowania.

TESTY JĘZYKOWE 
Wszyscy studenci, za wyjątkiem tych, którzy nigdy nie uczyli się języka 
włoskiego, przed rozpoczęciem kursu są zapraszani do napisania testu oraz 
odbycia rozmowy z nauczycielem w języku włoskim, po to, aby tworzone 
grupy były jak najbardziej jednorodne pod względem poziomu języka.
Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane przez naszych nauczycieli, 
a dzięki temu, że jesteśmy bardzo elastyczni, student, który robi bardzo 
szybkie postępy w nauce, może zmienić grupę na wyższą, po uzgodnieniu 
tego ze swoim nauczycielem oraz z dyrektorem dydaktycznym szkoły.

CERTYFIKATY
Po zakończeniu kursu, jeśli student był obecny na co najmniej 80% zajęć, 
każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat, na którym znajdują się między 
innymi informacje dotyczące poziomu kursu, ilości godzin oraz terminu 
kursu.

Metoda

Kursy
A Door to Italy oferuje szeroki wachlarz kursów języka włoskiego oraz włoskiej kultury, zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych, który zaspokoi gusta 
nawet najbardziej wymagających klientów. Kursy grupowe oraz indywidualne prowadzone są przez cały rok. Studenci przyjeżdżający do nas z całego 
świata mają niepowtarzalną okazję, by w dowolnej porze roku zapisać się na kurs włoskiego. 
Oferujemy także kursy włoskiego dla firm, prowadzone w siedzibie danego przedsiębiorstwa oraz kursy w domach naszych studentów, którzy 
z jakiegoś powodu nie mogą pojawić się w szkole.
W okresie jesienno-zimowym organizowane są kursy popołudniowe o mniejszej intensywności na wszystkich poziomach zaawansowania.
Oferujemy także kursy, które łączą w sobie naukę języka włoskiego z historią, lokalną tradycją, fotografią czy sportami wodnymi, takimi jak nurkowanie.
Proponujemy również specjalistyczne kursy języka włoskiego: biznesowego, języka prawniczego, medycznego, turystycznego, a także kursy dla 
śpiewaków operowych.

Kursy języka włoskiego oraz 
KURS STANDARDOWY  
Zajęcia odbywają się w małych grupach od poniedziałku do piątku 
i obejmują 20 godzin lekcyjnych tygodniowo. Kurs standardowy jest 
doskonałym wyborem dla studentów na wszystkich poziomach, od 
początkującego po zaawansowany, ponieważ łączy w sobie naukę 
gramatyki, słownictwa, konwersacje, czytanie, pisanie oraz słuchanie. 
Grupy są małe, jednolite pod względem poziomu, są w nich studenci 
z różnych krajów. Pozwala to na obserwowanie postępów w nauce 
każdego ze studentów z osobna, który ma jednocześnie bardzo dużo 
możliwości, aby aktywnie uczyć się języka.

KURS INTENSYWNY  
Kurs ten składa się z kursu grupowego, który 
odbywa się przed południem, oraz lekcji 
indywidualnych po południu. Można wybrać 
między 4,6,8,10 lekcjami indywidualnymi 
w tygodniu. Ten rodzaj kursu jest najbardziej 
odpowiedni dla tych, którzy nastawieni są na 
osiągnięcie jak najszybszych postępów w jak 
najkrótszym czasie. Kursy intensywne cieszą 
się bardzo dużą popularnością, ponieważ 
pozwalają na wyjaśnienie i utrwalenie 
nowego słownictwa i struktur gramatycznych 
poznanych na zajęciach grupowych: podczas 
zajęć popołudniowych nauczyciel koncentruje 
się na tym, z czym student ma największy 
problem i wyjaśnia mu to w przyjemnej 
atmosferze. 

KURS INDYWIDUALNY ORAZ DUO
W pierwszym przypadku kurs składa się z lekcji indywidualnych, 
w drugim zajęcia prowadzone są w dwuosobowej grupie dla osób o tym 
samym poziomie. Program kursu jest całkowicie dopasowany do potrzeb 
i wymagań uczących się osób.
Ze względu na dużą elastyczność, zarówno jeśli chodzi o czas trwania, jak 
i godziny kursu, jest on polecany przede wszystkim dla osób, które nie 
mają czasu lub warunków uczestniczenia w kursie grupowym. Jest on 
przeznaczony także dla tych, którzy uczęszczają na kurs standardowy i ze 
względu na krótki pobyt we Włoszech chcą jak najszybciej nauczyć się 
języka i kultury włoskiej i poczynić widoczne postępy. W związku z tym, 
że jest to kurs indywidualny, można skoncentrować się na dowolnym 
zagadnieniu, na przykład na kulturze Włoch czy języku biznesowym.

KURS 50 PLUS
Ten rodzaj kursu dedykowany jest dla osób powyżej 50. roku życia, które 
chcą nauczyć się języka włoskiego, a także poznać Ligurię. Kurs trwa dwa 
tygodnie i składa się z lekcji włoskiego, aktywności kulturalnych oraz 
gastronomicznych. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku włoskim 
i pod czujnym okiem naszych nauczycieli z A Door to Italy.

KURS PRZEZ SKYPE’A 
Szkoła A Door to Italy pomyślała także o tych, którzy z jakichś powodów 
nie mogą pozwolić sobie na przyjazd do Włoch. Można zapisać się na 
lekcje przez Skype’a i brać w nich udział o dowolnie wybranej godzinie 
zarówno w domu, jak i w biurze. Lekcje przez Skype’a są tak samo 
efektywne jak te prowadzone w siedzibie szkoły. Kurs skupia się na 
wszystkich obszarach języka, tj. na języku mówionym, słownictwie oraz 
gramatyce. Nauczyciel sprawdza również zadanie domowe oraz zadaje 

prace do wykonania na następne spotkanie. Aby uczestniczyć w lekcjach, 
wystarczy mieć tylko komputer z dostępem do Internetu oraz pobrać 
i zainstalować darmowy program Skype.

KURSY DO EGZAMINÓW CELI, CIC, CILS, PLIDA
Oferujemy również kursy specjalistyczne, indywidualne lub w grupie, 
które przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych z języka włoskiego, 
skupiając się przede wszystkim na zagadnieniach egzaminacyjnych oraz 
analizie testów z poprzednich lat. Kursy przygotowujące do egzaminów 
z języka włoskiego odbywają się przez cały rok.
Kursy grupowe zaczynają się na dwa tygodnie przed datą egzaminu 
i obejmują również egzamin próbny. Zajęcia odbywają się popołudniami, 

dlatego mogą być bez żadnego problemu 
połączone z zajęciami grupowymi na przykład 
na kursie standard.

KURS WEEKENDOWY 
Kurs weekendowy jest wspaniałą okazją, żeby 
nauczyć się włoskiego szybko i efektywnie. 
Kurs ma różne warianty: można uczyć się od 
piątku popołudnia do niedzieli popołudnia. 
Lekcje mogą odbywać się w szkole, w domu 
studenta, w barze, kawiarni lub podczas 
spaceru zabytkowymi ulicami Genui.

KURS JĘZYKA BRANŻOWEGO 
Tego typu kursy przeznaczone są dla tych, 
którzy dobrze opanowali język włoski, a mają 

potrzebę poznania języka branżowego danego 
sektora: prawniczego, marketingowego, medycznego, turystycznego, 
inżynieryjnego, architektonicznego lub jakiegokolwiek innego. Program 
dostosowany jest do potrzeb konkretnych studentów.

KURSY DLA TŁUMACZY USTNYCH I PISEMNYCH
Są to autorskie kursy dostosowane do potrzeb naszych studentów. 
Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które pracują jako 
tłumacze oraz dla studentów ostatnich lat kierunków tłumaczeniowych. 
Głównymi celami kursu są: poszerzenie słownictwa zarówno ogólnego 
jak i branżowego, poprawienia kompetencji rozumienia języka 
mówionego oraz pisanego, pogłębiona analiza kluczowych zagadnień 
gramatycznych (zdania współrzędne i podrzędne, czasowniki, 
rzeczowniki), co można osiągnąć między innymi dzięki poznaniu 
specyfiki włoskiego społeczeństwa, życia politycznego, historii oraz 
kultury Włoch. Metodyka nauczania czerpie zarówno z doświadczenia 
nauczania włoskiego jako obcego, eksperymentów z różnymi metodami, 
a jednocześnie pozostaje w zgodzie z najnowszymi teoriami i zaleceniami 
takich nauk jak lingwistyka czy neurolingwistyka.
Nasze podejście gwarantuje atmosferę zrozumienia i szacunku pomiędzy 
uczniem i nauczycielem. Metodologia nauczania jest elastyczna i bierze 
pod uwagę przede wszystkim wymagania i oczekiwania danego studenta 
oraz jego wiedzę i kompetencje lingwistyczne. Podczas kursu korzysta się 
zarówno z nagrań języka mówionego jak i tekstów pisanych. Słuchanie 
oraz tłumaczenie na różne sposoby (symultaniczne, konsekutywne), 
pozwala na lepsze opanowanie systemu języka. Do tego typu zagadnień 
zaliczają się również idiomy oraz frazy, które pomagają w opanowaniu 
słownictwa, poszerzenia swoich kompetencji w zakresie gramatyki 
a także analizę w zakresie kohezji oraz koherencji tekstów. Wszystkie 
materiały dydaktyczne są autentycznymi próbkami żywego języka.

Zalety szkoły

włoskiej kultury 

Dlaczego warto uczyć się włoskiego w Genui?
 · Genua ma długą historię i tradycję uniwersytecką.
 · W Genui można spotkać osoby praktycznie ze wszystkich krajów świata, co sprawia, że łatwo 

można się tutaj poczuć jak w domu.
 · W Genui koszty życia są relatywnie niższe niż w innych dużych włoskich miastach, takich jak 

Florencja, Mediolan, Rzym czy Wenecja.
 · Genua położona jest idealnie dla tych, którzy chcą zwiedzić Ligurię: bardzo blisko stąd do Cinque 

Terre, Portofino czy Sanremo, do Francji: na Lazurowe Wybrzeże i Montecarlo, szybko można 
dostać się do także Toskanii.

 · Genua znajduje się tylko 1,5 godziny jazdy pociągiem od Mediolanu.
 · Do Genui można się dostać samolotem, pociągiem czy samochodem, praktycznie z każdego 

miejsca na świecie. 
 · W Genui panuje typowy śródziemnomorski klimat, w którym nie występują skrajnie wysokie bądź 

niskie temperatury.
 · Genua znajduje się nad morzem, co sprawia, że ucząc się języka można również korzystać ze 

słońca i pięknych plaż, które znajdują się również pod miastem.
 · Genua jest bardzo włoskim miastem!

MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO 
Nasi studenci pochodzą ze wszystkich krajów świata i bardzo rzadko zdarza 
się, by w jednej grupie spotkały się dwie osoby tej samej narodowości. 
Różnorodność języków, kultur i pochodzenia sprawia, że języka nauka 
włoskiego w takiej grupie jest ciekawsza i szybsza, gdyż od pierwszego dnia 
zajęć wszyscy komunikują się praktycznie tylko i wyłącznie po włosku! 



A Door to Italy, szkoła języka włoskiego dla obcokrajowców, została założona w 2002 roku i jest najstarszą szkołą języka włoskiego dla 
obcokrajowców w Genui. A Door to Italy organizuje od lat kursy języka włoskiego oraz kultury włoskiej na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 
do C2) i jest jednocześnie miejscem, w którym spotykają się różne języki i kultury. Lekcje prowadzone są przez nauczycieli, którzy są native speakerami 
języka włoskiego, mają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, a także są ekspertami w swojej dziedzinie.
Dopełnieniem oferty A Door to Italy jest szeroki wybór zajęć dodatkowych takich 
jak: zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wycieczki do muzeów, na wystawy, oraz 
mnóstwo innych aktywności, które pozwalają lepiej poznać lokalną kulturę, 
kuchnię oraz tradycje i zwyczaje Ligurii.
Zajęcia odbywają się przez cały rok w siedzibie szkoły. Kursy języka włoskiego 
posiadają akredytację włoskiego Ministerstwa Edukacji, a szkoła A Door to Italy 
jest również członkiem prestiżowej organizacji ASILS zrzeszającej szkoły języka 
włoskiego dla obcokrajowców,  która ma zadanie czuwać nad najwyższą jakością 
zarówno prowadzonych kursów językowych jak i pozostałych świadczonych usług. 
Szkoła mieści się w eleganckiej kamienicy w samym centrum Genui, kilka kroków 
od głównego placu Piazza de Ferrari oraz od największego teatru Carlo di Felice. 
Zajęcia odbywają się w słonecznych i przestronnych salach, niektóre z nich mają 
bezpośrednie wyjście na balkon. W szkole znajdują się również automaty z ciepłymi 
i zimnymi napojami oraz przekąskami. A Door to Italy oddaje do dyspozycji swoim 
studentom również ciekawie wyposażoną biblioteczkę, aktualną prasę i  stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu. W recepcji można zasięgnąć informacji na 
temat miasta oraz okolicy.

Szkoła

Genua, stolica Ligurii, jest pięknym zabytkowym miastem, kryje w sobie wiele tajemnic , 
a jednocześnie stanowi idealny kompromis pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Porto Anticcho, który niezaprzeczalnie stanowi jedną z największych 
atrakcji Genui, znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od siedziby szkoły.
Genua może poszczycić się średniowieczną starówką, jedną z najlepiej zachowanych tego typu w Europie: bardzo wiele zabytków znajdujących się 
w mieście zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Okolice Genui również obfitują w bardzo ciekawe i urokliwe miejsca: warto wymienić chociażby słynne miasteczko Portofino oraz zapierające dech 
w piersiach Cinque Terre.
Pochodzenie samej nazwy Genua jest do dzisiaj pozostaje niewyjaśnione. Jedna z ciekawszych hipotez zakłada, że nazwa miasta wywodzi się z łacińskiego 
słowa janua, które dosłownie oznacza bramę. W ten sposób podkreśla fakt, że miasto stanowiło pewnego rodzaju bramę dla szlaków handlowych 
starego kontynentu: było bezpiecznym portem dla statków z całego świata już od czasów antycznych. Genua jest miastem, w którym różne kultury 
znajdowały swoją bezpieczną przystań od czasów zamierzchłych aż po dzień dzisiejszy, a dzięki nim Genua nabrała unikalnego charakteru.
Podążając za tym wyjaśnieniem życzymy sobie, żeby zarówno Genua jak i szkoła A Door to Italy były otwartą bramą dla tych wszystkich, 
którzy chcą poznać język włoski i włoską kulturę!

Genua

DOŚWIADCZENIE
A Door to Italy, szkoła języka włoskiego dla obcokrajowców została założona w 2002 
roku i jest pierwszą i jednocześnie najstarszą szkołą włoskiego dla obcokrajowców 
w Genui.
Każdego roku około setka osób z całego świata przyjeżdża do nas, by uczyć się 
włoskiego.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI 
Członek ASILS: stowarzyszenia szkół języka włoskiego dla obcokrajowców.
Centrum egzaminacyjne CELI, akredytowane przez Universita per Stranieri di Perugia.
Centrum egzaminacyjne DILS - PG akredytowane przez Universita per Stranieri di 
Perugia.
Centrum egzaminacyjne AIL: Diploma dell’Accademia Italiana di Lingua.
Członek Organizacji EDUITALIA.
Akredytacja MIUR: włoskiego Ministerstwa Edukacji w dziedzinie nauczania języka 
włoskiego jako obcego.
Akredytacja wszystkich Instytutów Kultury Włoskiej na całym świecie (IIC).
Akredytacja szwedzkiego instytutu CSN (granty dla studentów).
Akredytowana przez BILDUNGURLAUB w Niemczech (granty dla pracowników).

WYJĄTKOWE POŁOŻENIE
Szkoła znajduje się w eleganckiej kamienicy z XIX wieku w zabytkowym centrum 
Genui, skąd pieszo w kilka minut można dostać się do najważniejszych zabytków 
i najciekawszych miejsc Genui. Zajęcia odbywają się w słonecznych i przestronnych 
pomieszczeniach, które wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt audio i video. W szkole 
znajduję się również biblioteka, WiFi oraz stanowiska komputerowe z dostępem do 
Internetu.
Wszystkie pomieszczenia spełniają włoskie normy bezpieczeństwa.

WYSPECJALIZOWANI NAUCZYCIELE 
Lekcje prowadzone są przez nauczycieli, native speakerów, którzy mają odpowiednie 
wykształcenie i duże doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego zarówno we Włoszech 
jak i w innych krajach na całym świecie.
Wszyscy nauczyciele są absolwentami specjalistycznych kursów dla nauczycieli języka 
włoskiego jako obcego. Najwyższą jakość prowadzonych przez nas kursów zapewniają 
regularne spotkania nauczycieli, superwizje, a także kursy doszkalające.
A Door to Italy zatrudnia również pracowników, którzy zajmują się wyborem i rezerwacją 
zakwaterowania, a także organizowaniem czasu wolnego oraz różnych aktywności 
turystycznych i kulturalnych.

SZEROKI WACHLARZ KURSÓW 
Szkoła oferuje: kursy języka i kultury włoskiej, kurs ogólny języka włoskiego, język 
handlowy, lekcje indywidualne, kurs dla kadry menedżerskiej, kursy mieszane (grupowy 
oraz indywidualny), lekcje gotowania, włoski i nurkowanie, włoski i żeglowanie, włoski 

i fotografia, kursy kultury włoskiej.

WSZYSTKIE POZIOMY ZAAWANSOWANIA 
Nasz program nauczania bazuje na sześciu poziomach zaawansowania: od 
początkujących po zaawansowany, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (od A1 do C2). Każdy student wypełnia pisemny test oraz przechodzi 
rozmowę z nauczycielem w celu ustalenia poziomu języka i tym samym najlepszego 
dopasowania do grupy.

MAŁE GRUPY 
Grupy, w jakich odbywają się zajęcia, liczą średnio 5-6 uczestników. Pozwala to na 
poświęcenie uwagi wszystkim studentom i jak najlepsze dostosowanie zajęć do 
poszczególnych uczestników oraz na częste używanie języka mówionego podczas 
konwersacji.

A Door To Italy

Szkoła uczy języka włoskiego metodą komunikacyjną, co pozwala na 
osiągnięcie w krótkim czasie dużych postępów we wszystkich obszarach 
kluczowych dla posługiwania się językiem obcym (słuchanie, mówienie, 
czytanie, pisanie). Poprzez zabawy językowe, słuchanie, konwersacje oraz 
pisanie, student przyswaja efektywnie język włoski w krótkim czasie ucząc, 
się przede wszystkim reagowania w codziennych sytuacjach, poznając 
kompleksowy system języka, tak, aby używać go w sposób jak najbardziej 
efektywny i poprawny.

NASI NAUCZYCIELE 
Lekcje prowadzone są przez nauczycieli (native speakerów) posiadających 
uniwersyteckie przygotowanie do nauczania włoskiego jako obcego. Nasi 
nauczyciele uczęszczają regularnie na kursy zawodowe oraz doszkalające. 
Oprócz tego, że dzielą się swoją wiedzą ze studentami, przede wszystkim 
wkładają serce w swoją pracę, co widać doskonale w postępach naszych 
uczniów!
Atmosfera w szkole jest swobodna i przyjacielska, co sprawia, że języka 
uczy się szybko i przyjemnie.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 
Szkoła zapewnia książki do nauki włoskiego oraz pozostałe niezbędne 
materiały dydaktyczne. Materiały pochodzą z różnych źródeł, a bardzo 
dużą część z nich stanowią autorskie pomoce naukowe przygotowane 
przez szkołę. Wszystkie teksty są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane 
przez naszych nauczycieli, dzięki czemu można poznać nie tylko język, ale 
i kontekst społeczno-polityczny oraz kulturę współczesnych Włoch.
W pierwszy dzień kursu każdy student otrzymuje autorski, opracowany 
przez A Door to Italy podręcznik do nauki języka, dedykowany dla każdego 
poziomu zaawansowania.

TESTY JĘZYKOWE 
Wszyscy studenci, za wyjątkiem tych, którzy nigdy nie uczyli się języka 
włoskiego, przed rozpoczęciem kursu są zapraszani do napisania testu oraz 
odbycia rozmowy z nauczycielem w języku włoskim, po to, aby tworzone 
grupy były jak najbardziej jednorodne pod względem poziomu języka.
Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane przez naszych nauczycieli, 
a dzięki temu, że jesteśmy bardzo elastyczni, student, który robi bardzo 
szybkie postępy w nauce, może zmienić grupę na wyższą, po uzgodnieniu 
tego ze swoim nauczycielem oraz z dyrektorem dydaktycznym szkoły.

CERTYFIKATY
Po zakończeniu kursu, jeśli student był obecny na co najmniej 80% zajęć, 
każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat, na którym znajdują się między 
innymi informacje dotyczące poziomu kursu, ilości godzin oraz terminu 
kursu.

Metoda

Kursy
A Door to Italy oferuje szeroki wachlarz kursów języka włoskiego oraz włoskiej kultury, zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych, który zaspokoi gusta 
nawet najbardziej wymagających klientów. Kursy grupowe oraz indywidualne prowadzone są przez cały rok. Studenci przyjeżdżający do nas z całego 
świata mają niepowtarzalną okazję, by w dowolnej porze roku zapisać się na kurs włoskiego. 
Oferujemy także kursy włoskiego dla firm, prowadzone w siedzibie danego przedsiębiorstwa oraz kursy w domach naszych studentów, którzy 
z jakiegoś powodu nie mogą pojawić się w szkole.
W okresie jesienno-zimowym organizowane są kursy popołudniowe o mniejszej intensywności na wszystkich poziomach zaawansowania.
Oferujemy także kursy, które łączą w sobie naukę języka włoskiego z historią, lokalną tradycją, fotografią czy sportami wodnymi, takimi jak nurkowanie.
Proponujemy również specjalistyczne kursy języka włoskiego: biznesowego, języka prawniczego, medycznego, turystycznego, a także kursy dla 
śpiewaków operowych.

Kursy języka włoskiego oraz 
KURS STANDARDOWY  
Zajęcia odbywają się w małych grupach od poniedziałku do piątku 
i obejmują 20 godzin lekcyjnych tygodniowo. Kurs standardowy jest 
doskonałym wyborem dla studentów na wszystkich poziomach, od 
początkującego po zaawansowany, ponieważ łączy w sobie naukę 
gramatyki, słownictwa, konwersacje, czytanie, pisanie oraz słuchanie. 
Grupy są małe, jednolite pod względem poziomu, są w nich studenci 
z różnych krajów. Pozwala to na obserwowanie postępów w nauce 
każdego ze studentów z osobna, który ma jednocześnie bardzo dużo 
możliwości, aby aktywnie uczyć się języka.

KURS INTENSYWNY  
Kurs ten składa się z kursu grupowego, który 
odbywa się przed południem, oraz lekcji 
indywidualnych po południu. Można wybrać 
między 4,6,8,10 lekcjami indywidualnymi 
w tygodniu. Ten rodzaj kursu jest najbardziej 
odpowiedni dla tych, którzy nastawieni są na 
osiągnięcie jak najszybszych postępów w jak 
najkrótszym czasie. Kursy intensywne cieszą 
się bardzo dużą popularnością, ponieważ 
pozwalają na wyjaśnienie i utrwalenie 
nowego słownictwa i struktur gramatycznych 
poznanych na zajęciach grupowych: podczas 
zajęć popołudniowych nauczyciel koncentruje 
się na tym, z czym student ma największy 
problem i wyjaśnia mu to w przyjemnej 
atmosferze. 

KURS INDYWIDUALNY ORAZ DUO
W pierwszym przypadku kurs składa się z lekcji indywidualnych, 
w drugim zajęcia prowadzone są w dwuosobowej grupie dla osób o tym 
samym poziomie. Program kursu jest całkowicie dopasowany do potrzeb 
i wymagań uczących się osób.
Ze względu na dużą elastyczność, zarówno jeśli chodzi o czas trwania, jak 
i godziny kursu, jest on polecany przede wszystkim dla osób, które nie 
mają czasu lub warunków uczestniczenia w kursie grupowym. Jest on 
przeznaczony także dla tych, którzy uczęszczają na kurs standardowy i ze 
względu na krótki pobyt we Włoszech chcą jak najszybciej nauczyć się 
języka i kultury włoskiej i poczynić widoczne postępy. W związku z tym, 
że jest to kurs indywidualny, można skoncentrować się na dowolnym 
zagadnieniu, na przykład na kulturze Włoch czy języku biznesowym.

KURS 50 PLUS
Ten rodzaj kursu dedykowany jest dla osób powyżej 50. roku życia, które 
chcą nauczyć się języka włoskiego, a także poznać Ligurię. Kurs trwa dwa 
tygodnie i składa się z lekcji włoskiego, aktywności kulturalnych oraz 
gastronomicznych. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku włoskim 
i pod czujnym okiem naszych nauczycieli z A Door to Italy.

KURS PRZEZ SKYPE’A 
Szkoła A Door to Italy pomyślała także o tych, którzy z jakichś powodów 
nie mogą pozwolić sobie na przyjazd do Włoch. Można zapisać się na 
lekcje przez Skype’a i brać w nich udział o dowolnie wybranej godzinie 
zarówno w domu, jak i w biurze. Lekcje przez Skype’a są tak samo 
efektywne jak te prowadzone w siedzibie szkoły. Kurs skupia się na 
wszystkich obszarach języka, tj. na języku mówionym, słownictwie oraz 
gramatyce. Nauczyciel sprawdza również zadanie domowe oraz zadaje 

prace do wykonania na następne spotkanie. Aby uczestniczyć w lekcjach, 
wystarczy mieć tylko komputer z dostępem do Internetu oraz pobrać 
i zainstalować darmowy program Skype.

KURSY DO EGZAMINÓW CELI, CIC, CILS, PLIDA
Oferujemy również kursy specjalistyczne, indywidualne lub w grupie, 
które przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych z języka włoskiego, 
skupiając się przede wszystkim na zagadnieniach egzaminacyjnych oraz 
analizie testów z poprzednich lat. Kursy przygotowujące do egzaminów 
z języka włoskiego odbywają się przez cały rok.
Kursy grupowe zaczynają się na dwa tygodnie przed datą egzaminu 
i obejmują również egzamin próbny. Zajęcia odbywają się popołudniami, 

dlatego mogą być bez żadnego problemu 
połączone z zajęciami grupowymi na przykład 
na kursie standard.

KURS WEEKENDOWY 
Kurs weekendowy jest wspaniałą okazją, żeby 
nauczyć się włoskiego szybko i efektywnie. 
Kurs ma różne warianty: można uczyć się od 
piątku popołudnia do niedzieli popołudnia. 
Lekcje mogą odbywać się w szkole, w domu 
studenta, w barze, kawiarni lub podczas 
spaceru zabytkowymi ulicami Genui.

KURS JĘZYKA BRANŻOWEGO 
Tego typu kursy przeznaczone są dla tych, 
którzy dobrze opanowali język włoski, a mają 

potrzebę poznania języka branżowego danego 
sektora: prawniczego, marketingowego, medycznego, turystycznego, 
inżynieryjnego, architektonicznego lub jakiegokolwiek innego. Program 
dostosowany jest do potrzeb konkretnych studentów.

KURSY DLA TŁUMACZY USTNYCH I PISEMNYCH
Są to autorskie kursy dostosowane do potrzeb naszych studentów. 
Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które pracują jako 
tłumacze oraz dla studentów ostatnich lat kierunków tłumaczeniowych. 
Głównymi celami kursu są: poszerzenie słownictwa zarówno ogólnego 
jak i branżowego, poprawienia kompetencji rozumienia języka 
mówionego oraz pisanego, pogłębiona analiza kluczowych zagadnień 
gramatycznych (zdania współrzędne i podrzędne, czasowniki, 
rzeczowniki), co można osiągnąć między innymi dzięki poznaniu 
specyfiki włoskiego społeczeństwa, życia politycznego, historii oraz 
kultury Włoch. Metodyka nauczania czerpie zarówno z doświadczenia 
nauczania włoskiego jako obcego, eksperymentów z różnymi metodami, 
a jednocześnie pozostaje w zgodzie z najnowszymi teoriami i zaleceniami 
takich nauk jak lingwistyka czy neurolingwistyka.
Nasze podejście gwarantuje atmosferę zrozumienia i szacunku pomiędzy 
uczniem i nauczycielem. Metodologia nauczania jest elastyczna i bierze 
pod uwagę przede wszystkim wymagania i oczekiwania danego studenta 
oraz jego wiedzę i kompetencje lingwistyczne. Podczas kursu korzysta się 
zarówno z nagrań języka mówionego jak i tekstów pisanych. Słuchanie 
oraz tłumaczenie na różne sposoby (symultaniczne, konsekutywne), 
pozwala na lepsze opanowanie systemu języka. Do tego typu zagadnień 
zaliczają się również idiomy oraz frazy, które pomagają w opanowaniu 
słownictwa, poszerzenia swoich kompetencji w zakresie gramatyki 
a także analizę w zakresie kohezji oraz koherencji tekstów. Wszystkie 
materiały dydaktyczne są autentycznymi próbkami żywego języka.

Zalety szkoły

włoskiej kultury 

Dlaczego warto uczyć się włoskiego w Genui?
 · Genua ma długą historię i tradycję uniwersytecką.
 · W Genui można spotkać osoby praktycznie ze wszystkich krajów świata, co sprawia, że łatwo 

można się tutaj poczuć jak w domu.
 · W Genui koszty życia są relatywnie niższe niż w innych dużych włoskich miastach, takich jak 

Florencja, Mediolan, Rzym czy Wenecja.
 · Genua położona jest idealnie dla tych, którzy chcą zwiedzić Ligurię: bardzo blisko stąd do Cinque 

Terre, Portofino czy Sanremo, do Francji: na Lazurowe Wybrzeże i Montecarlo, szybko można 
dostać się do także Toskanii.

 · Genua znajduje się tylko 1,5 godziny jazdy pociągiem od Mediolanu.
 · Do Genui można się dostać samolotem, pociągiem czy samochodem, praktycznie z każdego 

miejsca na świecie. 
 · W Genui panuje typowy śródziemnomorski klimat, w którym nie występują skrajnie wysokie bądź 

niskie temperatury.
 · Genua znajduje się nad morzem, co sprawia, że ucząc się języka można również korzystać ze 

słońca i pięknych plaż, które znajdują się również pod miastem.
 · Genua jest bardzo włoskim miastem!

MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO 
Nasi studenci pochodzą ze wszystkich krajów świata i bardzo rzadko zdarza 
się, by w jednej grupie spotkały się dwie osoby tej samej narodowości. 
Różnorodność języków, kultur i pochodzenia sprawia, że języka nauka 
włoskiego w takiej grupie jest ciekawsza i szybsza, gdyż od pierwszego dnia 
zajęć wszyscy komunikują się praktycznie tylko i wyłącznie po włosku! 



A Door to Italy, szkoła języka włoskiego dla obcokrajowców, została założona w 2002 roku i jest najstarszą szkołą języka włoskiego dla 
obcokrajowców w Genui. A Door to Italy organizuje od lat kursy języka włoskiego oraz kultury włoskiej na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 
do C2) i jest jednocześnie miejscem, w którym spotykają się różne języki i kultury. Lekcje prowadzone są przez nauczycieli, którzy są native speakerami 
języka włoskiego, mają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, a także są ekspertami w swojej dziedzinie.
Dopełnieniem oferty A Door to Italy jest szeroki wybór zajęć dodatkowych takich 
jak: zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wycieczki do muzeów, na wystawy, oraz 
mnóstwo innych aktywności, które pozwalają lepiej poznać lokalną kulturę, 
kuchnię oraz tradycje i zwyczaje Ligurii.
Zajęcia odbywają się przez cały rok w siedzibie szkoły. Kursy języka włoskiego 
posiadają akredytację włoskiego Ministerstwa Edukacji, a szkoła A Door to Italy 
jest również członkiem prestiżowej organizacji ASILS zrzeszającej szkoły języka 
włoskiego dla obcokrajowców,  która ma zadanie czuwać nad najwyższą jakością 
zarówno prowadzonych kursów językowych jak i pozostałych świadczonych usług. 
Szkoła mieści się w eleganckiej kamienicy w samym centrum Genui, kilka kroków 
od głównego placu Piazza de Ferrari oraz od największego teatru Carlo di Felice. 
Zajęcia odbywają się w słonecznych i przestronnych salach, niektóre z nich mają 
bezpośrednie wyjście na balkon. W szkole znajdują się również automaty z ciepłymi 
i zimnymi napojami oraz przekąskami. A Door to Italy oddaje do dyspozycji swoim 
studentom również ciekawie wyposażoną biblioteczkę, aktualną prasę i  stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu. W recepcji można zasięgnąć informacji na 
temat miasta oraz okolicy.

Szkoła

Genua, stolica Ligurii, jest pięknym zabytkowym miastem, kryje w sobie wiele tajemnic , 
a jednocześnie stanowi idealny kompromis pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Porto Anticcho, który niezaprzeczalnie stanowi jedną z największych 
atrakcji Genui, znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od siedziby szkoły.
Genua może poszczycić się średniowieczną starówką, jedną z najlepiej zachowanych tego typu w Europie: bardzo wiele zabytków znajdujących się 
w mieście zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Okolice Genui również obfitują w bardzo ciekawe i urokliwe miejsca: warto wymienić chociażby słynne miasteczko Portofino oraz zapierające dech 
w piersiach Cinque Terre.
Pochodzenie samej nazwy Genua jest do dzisiaj pozostaje niewyjaśnione. Jedna z ciekawszych hipotez zakłada, że nazwa miasta wywodzi się z łacińskiego 
słowa janua, które dosłownie oznacza bramę. W ten sposób podkreśla fakt, że miasto stanowiło pewnego rodzaju bramę dla szlaków handlowych 
starego kontynentu: było bezpiecznym portem dla statków z całego świata już od czasów antycznych. Genua jest miastem, w którym różne kultury 
znajdowały swoją bezpieczną przystań od czasów zamierzchłych aż po dzień dzisiejszy, a dzięki nim Genua nabrała unikalnego charakteru.
Podążając za tym wyjaśnieniem życzymy sobie, żeby zarówno Genua jak i szkoła A Door to Italy były otwartą bramą dla tych wszystkich, 
którzy chcą poznać język włoski i włoską kulturę!

Genua

DOŚWIADCZENIE
A Door to Italy, szkoła języka włoskiego dla obcokrajowców została założona w 2002 
roku i jest pierwszą i jednocześnie najstarszą szkołą włoskiego dla obcokrajowców 
w Genui.
Każdego roku około setka osób z całego świata przyjeżdża do nas, by uczyć się 
włoskiego.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI 
Członek ASILS: stowarzyszenia szkół języka włoskiego dla obcokrajowców.
Centrum egzaminacyjne CELI, akredytowane przez Universita per Stranieri di Perugia.
Centrum egzaminacyjne DILS - PG akredytowane przez Universita per Stranieri di 
Perugia.
Centrum egzaminacyjne AIL: Diploma dell’Accademia Italiana di Lingua.
Członek Organizacji EDUITALIA.
Akredytacja MIUR: włoskiego Ministerstwa Edukacji w dziedzinie nauczania języka 
włoskiego jako obcego.
Akredytacja wszystkich Instytutów Kultury Włoskiej na całym świecie (IIC).
Akredytacja szwedzkiego instytutu CSN (granty dla studentów).
Akredytowana przez BILDUNGURLAUB w Niemczech (granty dla pracowników).

WYJĄTKOWE POŁOŻENIE
Szkoła znajduje się w eleganckiej kamienicy z XIX wieku w zabytkowym centrum 
Genui, skąd pieszo w kilka minut można dostać się do najważniejszych zabytków 
i najciekawszych miejsc Genui. Zajęcia odbywają się w słonecznych i przestronnych 
pomieszczeniach, które wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt audio i video. W szkole 
znajduję się również biblioteka, WiFi oraz stanowiska komputerowe z dostępem do 
Internetu.
Wszystkie pomieszczenia spełniają włoskie normy bezpieczeństwa.

WYSPECJALIZOWANI NAUCZYCIELE 
Lekcje prowadzone są przez nauczycieli, native speakerów, którzy mają odpowiednie 
wykształcenie i duże doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego zarówno we Włoszech 
jak i w innych krajach na całym świecie.
Wszyscy nauczyciele są absolwentami specjalistycznych kursów dla nauczycieli języka 
włoskiego jako obcego. Najwyższą jakość prowadzonych przez nas kursów zapewniają 
regularne spotkania nauczycieli, superwizje, a także kursy doszkalające.
A Door to Italy zatrudnia również pracowników, którzy zajmują się wyborem i rezerwacją 
zakwaterowania, a także organizowaniem czasu wolnego oraz różnych aktywności 
turystycznych i kulturalnych.

SZEROKI WACHLARZ KURSÓW 
Szkoła oferuje: kursy języka i kultury włoskiej, kurs ogólny języka włoskiego, język 
handlowy, lekcje indywidualne, kurs dla kadry menedżerskiej, kursy mieszane (grupowy 
oraz indywidualny), lekcje gotowania, włoski i nurkowanie, włoski i żeglowanie, włoski 

i fotografia, kursy kultury włoskiej.

WSZYSTKIE POZIOMY ZAAWANSOWANIA 
Nasz program nauczania bazuje na sześciu poziomach zaawansowania: od 
początkujących po zaawansowany, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (od A1 do C2). Każdy student wypełnia pisemny test oraz przechodzi 
rozmowę z nauczycielem w celu ustalenia poziomu języka i tym samym najlepszego 
dopasowania do grupy.

MAŁE GRUPY 
Grupy, w jakich odbywają się zajęcia, liczą średnio 5-6 uczestników. Pozwala to na 
poświęcenie uwagi wszystkim studentom i jak najlepsze dostosowanie zajęć do 
poszczególnych uczestników oraz na częste używanie języka mówionego podczas 
konwersacji.

A Door To Italy

Szkoła uczy języka włoskiego metodą komunikacyjną, co pozwala na 
osiągnięcie w krótkim czasie dużych postępów we wszystkich obszarach 
kluczowych dla posługiwania się językiem obcym (słuchanie, mówienie, 
czytanie, pisanie). Poprzez zabawy językowe, słuchanie, konwersacje oraz 
pisanie, student przyswaja efektywnie język włoski w krótkim czasie ucząc, 
się przede wszystkim reagowania w codziennych sytuacjach, poznając 
kompleksowy system języka, tak, aby używać go w sposób jak najbardziej 
efektywny i poprawny.

NASI NAUCZYCIELE 
Lekcje prowadzone są przez nauczycieli (native speakerów) posiadających 
uniwersyteckie przygotowanie do nauczania włoskiego jako obcego. Nasi 
nauczyciele uczęszczają regularnie na kursy zawodowe oraz doszkalające. 
Oprócz tego, że dzielą się swoją wiedzą ze studentami, przede wszystkim 
wkładają serce w swoją pracę, co widać doskonale w postępach naszych 
uczniów!
Atmosfera w szkole jest swobodna i przyjacielska, co sprawia, że języka 
uczy się szybko i przyjemnie.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 
Szkoła zapewnia książki do nauki włoskiego oraz pozostałe niezbędne 
materiały dydaktyczne. Materiały pochodzą z różnych źródeł, a bardzo 
dużą część z nich stanowią autorskie pomoce naukowe przygotowane 
przez szkołę. Wszystkie teksty są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane 
przez naszych nauczycieli, dzięki czemu można poznać nie tylko język, ale 
i kontekst społeczno-polityczny oraz kulturę współczesnych Włoch.
W pierwszy dzień kursu każdy student otrzymuje autorski, opracowany 
przez A Door to Italy podręcznik do nauki języka, dedykowany dla każdego 
poziomu zaawansowania.

TESTY JĘZYKOWE 
Wszyscy studenci, za wyjątkiem tych, którzy nigdy nie uczyli się języka 
włoskiego, przed rozpoczęciem kursu są zapraszani do napisania testu oraz 
odbycia rozmowy z nauczycielem w języku włoskim, po to, aby tworzone 
grupy były jak najbardziej jednorodne pod względem poziomu języka.
Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane przez naszych nauczycieli, 
a dzięki temu, że jesteśmy bardzo elastyczni, student, który robi bardzo 
szybkie postępy w nauce, może zmienić grupę na wyższą, po uzgodnieniu 
tego ze swoim nauczycielem oraz z dyrektorem dydaktycznym szkoły.

CERTYFIKATY
Po zakończeniu kursu, jeśli student był obecny na co najmniej 80% zajęć, 
każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat, na którym znajdują się między 
innymi informacje dotyczące poziomu kursu, ilości godzin oraz terminu 
kursu.

Metoda

Kursy
A Door to Italy oferuje szeroki wachlarz kursów języka włoskiego oraz włoskiej kultury, zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych, który zaspokoi gusta 
nawet najbardziej wymagających klientów. Kursy grupowe oraz indywidualne prowadzone są przez cały rok. Studenci przyjeżdżający do nas z całego 
świata mają niepowtarzalną okazję, by w dowolnej porze roku zapisać się na kurs włoskiego. 
Oferujemy także kursy włoskiego dla firm, prowadzone w siedzibie danego przedsiębiorstwa oraz kursy w domach naszych studentów, którzy 
z jakiegoś powodu nie mogą pojawić się w szkole.
W okresie jesienno-zimowym organizowane są kursy popołudniowe o mniejszej intensywności na wszystkich poziomach zaawansowania.
Oferujemy także kursy, które łączą w sobie naukę języka włoskiego z historią, lokalną tradycją, fotografią czy sportami wodnymi, takimi jak nurkowanie.
Proponujemy również specjalistyczne kursy języka włoskiego: biznesowego, języka prawniczego, medycznego, turystycznego, a także kursy dla 
śpiewaków operowych.

Kursy języka włoskiego oraz 
KURS STANDARDOWY  
Zajęcia odbywają się w małych grupach od poniedziałku do piątku 
i obejmują 20 godzin lekcyjnych tygodniowo. Kurs standardowy jest 
doskonałym wyborem dla studentów na wszystkich poziomach, od 
początkującego po zaawansowany, ponieważ łączy w sobie naukę 
gramatyki, słownictwa, konwersacje, czytanie, pisanie oraz słuchanie. 
Grupy są małe, jednolite pod względem poziomu, są w nich studenci 
z różnych krajów. Pozwala to na obserwowanie postępów w nauce 
każdego ze studentów z osobna, który ma jednocześnie bardzo dużo 
możliwości, aby aktywnie uczyć się języka.

KURS INTENSYWNY  
Kurs ten składa się z kursu grupowego, który 
odbywa się przed południem, oraz lekcji 
indywidualnych po południu. Można wybrać 
między 4,6,8,10 lekcjami indywidualnymi 
w tygodniu. Ten rodzaj kursu jest najbardziej 
odpowiedni dla tych, którzy nastawieni są na 
osiągnięcie jak najszybszych postępów w jak 
najkrótszym czasie. Kursy intensywne cieszą 
się bardzo dużą popularnością, ponieważ 
pozwalają na wyjaśnienie i utrwalenie 
nowego słownictwa i struktur gramatycznych 
poznanych na zajęciach grupowych: podczas 
zajęć popołudniowych nauczyciel koncentruje 
się na tym, z czym student ma największy 
problem i wyjaśnia mu to w przyjemnej 
atmosferze. 

KURS INDYWIDUALNY ORAZ DUO
W pierwszym przypadku kurs składa się z lekcji indywidualnych, 
w drugim zajęcia prowadzone są w dwuosobowej grupie dla osób o tym 
samym poziomie. Program kursu jest całkowicie dopasowany do potrzeb 
i wymagań uczących się osób.
Ze względu na dużą elastyczność, zarówno jeśli chodzi o czas trwania, jak 
i godziny kursu, jest on polecany przede wszystkim dla osób, które nie 
mają czasu lub warunków uczestniczenia w kursie grupowym. Jest on 
przeznaczony także dla tych, którzy uczęszczają na kurs standardowy i ze 
względu na krótki pobyt we Włoszech chcą jak najszybciej nauczyć się 
języka i kultury włoskiej i poczynić widoczne postępy. W związku z tym, 
że jest to kurs indywidualny, można skoncentrować się na dowolnym 
zagadnieniu, na przykład na kulturze Włoch czy języku biznesowym.

KURS 50 PLUS
Ten rodzaj kursu dedykowany jest dla osób powyżej 50. roku życia, które 
chcą nauczyć się języka włoskiego, a także poznać Ligurię. Kurs trwa dwa 
tygodnie i składa się z lekcji włoskiego, aktywności kulturalnych oraz 
gastronomicznych. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku włoskim 
i pod czujnym okiem naszych nauczycieli z A Door to Italy.

KURS PRZEZ SKYPE’A 
Szkoła A Door to Italy pomyślała także o tych, którzy z jakichś powodów 
nie mogą pozwolić sobie na przyjazd do Włoch. Można zapisać się na 
lekcje przez Skype’a i brać w nich udział o dowolnie wybranej godzinie 
zarówno w domu, jak i w biurze. Lekcje przez Skype’a są tak samo 
efektywne jak te prowadzone w siedzibie szkoły. Kurs skupia się na 
wszystkich obszarach języka, tj. na języku mówionym, słownictwie oraz 
gramatyce. Nauczyciel sprawdza również zadanie domowe oraz zadaje 

prace do wykonania na następne spotkanie. Aby uczestniczyć w lekcjach, 
wystarczy mieć tylko komputer z dostępem do Internetu oraz pobrać 
i zainstalować darmowy program Skype.

KURSY DO EGZAMINÓW CELI, CIC, CILS, PLIDA
Oferujemy również kursy specjalistyczne, indywidualne lub w grupie, 
które przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych z języka włoskiego, 
skupiając się przede wszystkim na zagadnieniach egzaminacyjnych oraz 
analizie testów z poprzednich lat. Kursy przygotowujące do egzaminów 
z języka włoskiego odbywają się przez cały rok.
Kursy grupowe zaczynają się na dwa tygodnie przed datą egzaminu 
i obejmują również egzamin próbny. Zajęcia odbywają się popołudniami, 

dlatego mogą być bez żadnego problemu 
połączone z zajęciami grupowymi na przykład 
na kursie standard.

KURS WEEKENDOWY 
Kurs weekendowy jest wspaniałą okazją, żeby 
nauczyć się włoskiego szybko i efektywnie. 
Kurs ma różne warianty: można uczyć się od 
piątku popołudnia do niedzieli popołudnia. 
Lekcje mogą odbywać się w szkole, w domu 
studenta, w barze, kawiarni lub podczas 
spaceru zabytkowymi ulicami Genui.

KURS JĘZYKA BRANŻOWEGO 
Tego typu kursy przeznaczone są dla tych, 
którzy dobrze opanowali język włoski, a mają 

potrzebę poznania języka branżowego danego 
sektora: prawniczego, marketingowego, medycznego, turystycznego, 
inżynieryjnego, architektonicznego lub jakiegokolwiek innego. Program 
dostosowany jest do potrzeb konkretnych studentów.

KURSY DLA TŁUMACZY USTNYCH I PISEMNYCH
Są to autorskie kursy dostosowane do potrzeb naszych studentów. 
Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które pracują jako 
tłumacze oraz dla studentów ostatnich lat kierunków tłumaczeniowych. 
Głównymi celami kursu są: poszerzenie słownictwa zarówno ogólnego 
jak i branżowego, poprawienia kompetencji rozumienia języka 
mówionego oraz pisanego, pogłębiona analiza kluczowych zagadnień 
gramatycznych (zdania współrzędne i podrzędne, czasowniki, 
rzeczowniki), co można osiągnąć między innymi dzięki poznaniu 
specyfiki włoskiego społeczeństwa, życia politycznego, historii oraz 
kultury Włoch. Metodyka nauczania czerpie zarówno z doświadczenia 
nauczania włoskiego jako obcego, eksperymentów z różnymi metodami, 
a jednocześnie pozostaje w zgodzie z najnowszymi teoriami i zaleceniami 
takich nauk jak lingwistyka czy neurolingwistyka.
Nasze podejście gwarantuje atmosferę zrozumienia i szacunku pomiędzy 
uczniem i nauczycielem. Metodologia nauczania jest elastyczna i bierze 
pod uwagę przede wszystkim wymagania i oczekiwania danego studenta 
oraz jego wiedzę i kompetencje lingwistyczne. Podczas kursu korzysta się 
zarówno z nagrań języka mówionego jak i tekstów pisanych. Słuchanie 
oraz tłumaczenie na różne sposoby (symultaniczne, konsekutywne), 
pozwala na lepsze opanowanie systemu języka. Do tego typu zagadnień 
zaliczają się również idiomy oraz frazy, które pomagają w opanowaniu 
słownictwa, poszerzenia swoich kompetencji w zakresie gramatyki 
a także analizę w zakresie kohezji oraz koherencji tekstów. Wszystkie 
materiały dydaktyczne są autentycznymi próbkami żywego języka.

Zalety szkoły

włoskiej kultury 

Dlaczego warto uczyć się włoskiego w Genui?
 · Genua ma długą historię i tradycję uniwersytecką.
 · W Genui można spotkać osoby praktycznie ze wszystkich krajów świata, co sprawia, że łatwo 

można się tutaj poczuć jak w domu.
 · W Genui koszty życia są relatywnie niższe niż w innych dużych włoskich miastach, takich jak 

Florencja, Mediolan, Rzym czy Wenecja.
 · Genua położona jest idealnie dla tych, którzy chcą zwiedzić Ligurię: bardzo blisko stąd do Cinque 

Terre, Portofino czy Sanremo, do Francji: na Lazurowe Wybrzeże i Montecarlo, szybko można 
dostać się do także Toskanii.

 · Genua znajduje się tylko 1,5 godziny jazdy pociągiem od Mediolanu.
 · Do Genui można się dostać samolotem, pociągiem czy samochodem, praktycznie z każdego 

miejsca na świecie. 
 · W Genui panuje typowy śródziemnomorski klimat, w którym nie występują skrajnie wysokie bądź 

niskie temperatury.
 · Genua znajduje się nad morzem, co sprawia, że ucząc się języka można również korzystać ze 

słońca i pięknych plaż, które znajdują się również pod miastem.
 · Genua jest bardzo włoskim miastem!

MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO 
Nasi studenci pochodzą ze wszystkich krajów świata i bardzo rzadko zdarza 
się, by w jednej grupie spotkały się dwie osoby tej samej narodowości. 
Różnorodność języków, kultur i pochodzenia sprawia, że języka nauka 
włoskiego w takiej grupie jest ciekawsza i szybsza, gdyż od pierwszego dnia 
zajęć wszyscy komunikują się praktycznie tylko i wyłącznie po włosku! 



Genua

Szkoła języka włoskiegoKursy długoterminowe 
Wszystkie poniższe kursy mogą być uzupełnieniem kursu standard.
3 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok
Kurs odbywa się w małych grupach, od poniedziałku do piątku i liczy 20 godzin tygodniowo.
Kurs długoterminowy przynosi najlepsze efekty, gdy uczęszcza się na niego przez minimum 12 tygodni. Pozwala to na najlepsze poznanie języka i kultury 
włoskiej, a także włoskiej codzienności i wykorzystanie pobytu we Włoszech na codzienne używanie języka. Dzięki kursowi długoterminowemu nasi studenci 
uzyskują biegłość językową, która umożliwia podjęcie studiów na jednym z włoskich uniwersytetów lub mogą wykorzystać również kurs jako przygotowanie do 
certyfikowanych egzaminów językowych z języka włoskiego jako obcego (CELI, CILS, PLIDA).

Kursy specjalne 
KURS GOTOWANIA 
Jest to kurs indywidualny lub prowadzony w małych 
grupach. Kurs ten odbywa się w domu nauczyciela 
w swobodnej i przyjacielskiej atmosferze. Jest on 
polecany szczególnie tym, którzy chcą odkryć 
sekrety włoskiej kuchni, ze szczególnym naciskiem 
na tradycję lokalną. Na koniec lekcji degustuje 
się przygotowane wcześniej dania. Ten kurs jest 
bardzo ciekawym doświadczeniem i na pewno 
na długo zapisze się w pamięci. Dodatkowo, 
możemy zaproponować kursy gotowania 
odpowiadające wymaganiom konkretnego 
klienta.

WŁOSKI DLA ŚPIEWAKÓW OPEROWYCH
Celem tego kursu jest doskonalenie wymowy 
włoskiej oraz intonacji, dzięki czytaniu 
operowych librett oraz nauce śpiewu, która 
odbywa się pod okiem wyspecjalizowanego 
nauczyciela. Podczas kursów odbywających się 
w okresie zimowym, uczestnicy mają okazję wybrać 
się na spektakle do teatru Carlo Felice w Genui, dzięki biletom i abonamentom 
w dostępnych dla naszych kursantów w specjalnych, atrakcyjnych cenach.

KURS NURKOWANIA 
Kurs nurkowania jest dedykowany tym, którzy chcą połączyć doświadczenie 
kulturalne ze sportami wodnymi na Wybrzeżu Liguryjskim i skorzystać również 
z przyrodniczych uroków Ligurii.
Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Open Water Dive Certificate (dla osób, 
które nurkują po raz pierwszy) oraz certyfikatu: Advance Open Water Dive 
z profesjonalnym instruktorem PADI.
Materiały dydaktyczne oraz ekwipunek są zapewniane przez centrum nurkowe 
i zawierają się w cenie kursu.

WŁOSKI I FOTOGRAFIA:
„Pocztówki z Genui”
Ten kurs, który odbywa się w małych grupach, jest szczególnie polecany 
miłośnikom fotografii.
Składa się z lekcji języka i kultury włoskiej do południa oraz z teoretycznych 
i praktycznych zajęć z zakresu fotografii, które odbywają się po południu. Po 
zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują wszystkie zdjęcia, które wykonali. Kurs 
prowadzą profesjonalni fotografowie.

Zakwaterowanie
Nasza szkoła oferuje szeroki wybór różnego typu zakwaterowania, od 
standardu studenckiego aż po luksusowy. Staramy się tak dostosować 
zakwaterowanie do wymagań naszych kursantów, aby byli w pełni 

usatysfakcjonowani.
Zakwaterowanie, jakie oferujemy, jest szczegółowo sprawdzane przez 
pracowników szkoły i znajduje się w bliskiej odległości od szkoły.
Nasi studenci mogą wybrać pomiędzy zamieszkaniem u włoskiej 
rodziny (wyżywienie również dostępne), apartamentem dzielonym 
z innymi studentami (oferujemy pokoje 1,2 lub 3-osobowe) 
a mieszkaniem do wyłącznej dyspozycji. Wszystkie oferowane przez 
nas rodzaje zakwaterowania są kompletnie wyposażone i umeblowane 
i znajdują się niedaleko szkoły. Oferujemy również rezerwacje hoteli na 
czas pobytu w Genui w konkurencyjnych cenach.

Inne nasze usługi 
Wiza i pozwolenia na pobyt: przygotowujemy wszystkie dokumenty 
potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o wizę lub pozwolenie na pobyt.

Transfer: oferujemy również transfer z dworca kolejowego lub lotniska do 
mieszkania lub hotelu.

Internet: w szkole dostępne są stanowiska komputerowe z dostępem do 
Internetu oraz WiFi, dla tych studentów, którzy chcą pracować na swoim 
komputerze.

Telefony komórkowe: oferujemy wypożyczenie telefonów komórkowych.
W pierwszy dzień zajęć nasi studenci otrzymują kartę studenta, która 
pozwala na korzystanie z naszych usług oraz zniżek.
Naszym celem jest również zachęcenie uczestników naszych kursów do 
aktywnego spędzania czasu wolnego: zapraszamy na wystawy, koncerty, 
wydarzenia kulturalne, i wszystkie te rozrywki które jeszcze lepiej pozwalają 
poznać miasto i docenić jego ofertę.

Dzięki karcie studenta, uczestnicy naszych kursów mogą korzystać ze zniżek 
w restauracjach, muzeach, teatrach oraz księgarniach. Ze zniżek można 
również korzystać po zakończeniu kursu. Dzięki karcie studenta każdy 
uczestnik kursu otrzymuje bezpłatnie również materiały dydaktyczne.

Inne aktywności 
Szkoła oferuje różnego rodzaju aktywności po zajęciach dla studentów, 
w celu pogłębienia znajomości języka włoskiego oraz by nasi poznali się lepiej 
w przyjemnej i relaksującej atmosferze.
Pobyt we Włoszech, nawet jeśli nie trwa zbyt długo, jest bez wątpienia bardzo 
ciekawym i nietuzinkowym doświadczeniem. Genua jest miastem, w którym dużo 
się dzieje, szczególnie pod względem kulturalnym, choć nie tylko! Miasto oferuje 
mnóstwo różnych wydarzeń i inicjatyw, w których każdy, bez względu na rodzaj 
preferowanej rozrywki, znajdzie coś dla siebie. 
Program kulturalny, jaki oferujemy, pozwala na wykorzystanie uroków miasta, by 
jeszcze szybciej poprawić znajomość języka włoskiego.
Do wydarzeń kulturalnych i aktywności, jakie proponujemy możemy zaliczyć 
między innymi:
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
Powitalny koktajl na starym mieście
Zwiedzanie najważniejszych muzeów w mieście.
Wizyta w akwarium (największym w Europie, a także bardzo ważnym miejscu badań nad morską fauną i florą).
Nauka i śpiewanie włoskich piosenek, aby poprawić akcent.
Wieczory teatralne.
Kolacja albo aperitivo we włoskim stylu.
Wycieczki weekendowe.
Uczestnictwo w większości zaplanowanych przez nas atrakcji jest bezpłatne.
Uczestnictwo w wycieczkach jest płatne i pokrywa koszty wyżywienia, biletów wstępu oraz biletów autobusowych lub kolejowych.
Nasi pracownicy pozostają do dyspozycji i chętnie udzielą praktycznych informacji w kwestii wycieczek, zwiedzania okolicy i nie tylko.

Stypendia

Kursy językowe i oferta dla szkół i uniwersytetów

Dla tych, którzy studiują lub pracują 
w Niemczech: nasze kursy są akredytowane przez 
BILDUNGSURLAUB.
Dla tych, którzy studiują w Szwecji: nasze kursy są 
akredytowane przez szwedzki CSN.
Dla studentów z całego świata: każdego roku 
A Door to Italy oferuje stypendia na kursy 
języka włoskiego. Stypendia dostępne są 
poprzez Instytuty Kultury Włoskiej, uniwersytety 
oraz szkoły wyższe. Szczegółowe informacje 
dostępne są w Instytutach Kultury Włoskiej 
oraz w Ambasadach Republiki Włoskiej. 
Jeśli jesteś studentem i chcesz ubiegać się 
o stypendium, możesz zwrócić się do naszej 
szkoły bezpośrednio, z pisemną rekomendacją od 
nauczyciela języka włoskiego. Możesz również zwrócić się do instytutu języka włoskiego na uczelni, na której studiujesz, aby się z nami 
skontaktował.

A Door to Italy współpracuje ze szkołami i uniwersytetami z całego świata, oferując różnego rodzaju programy dla uczniów oraz 
studentów. Wyjątkowa, multikulturowa oraz przyjacielska atmosfera naszej szkoły, przyciąga do nas niezmiennie studentów z całego 
świata, a nasza szkoła od lat doceniana jest przez instytuty oraz uniwersytety, z którymi współpracujemy.
Głównym celem programów, jakie oferujemy, jest możliwość całkowitego zanurzenia się zarówno w języku, jak i kulturze włoskiej, a także 
w lokalnej tradycji, historii oraz codziennym włoskim życiu.
Szkoła mieści się w zabytkowym centrum Genui, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zarówno samo 
miasto, jak i region Liguria stanowią doskonały wybór dla tych, którzy naukę języka i kultury włoskiej na najwyższym poziomie chcą 
połączyć z podróżowaniem i poznawaniem włoskiej rzeczywistości.
Nasza szkoła jest jedyną szkołą w Genui, która należy do prestiżowej organizacji ASILS, co tym samym gwarantuje naszym studentom 
najwyższy poziom prowadzonych przez nas kursów.

A DOOR TO ITALY s.r.l. 
Via Caffaro 4/7 
16124 Genova, Italy
Tel. +39.010.2465870 
Fax +39.010.2542240
info@adoortoitaly.com 
www.adoortoitaly.com

Kursy kultury 
włoskiej

Oferujemy kursy kulturalne oraz specjalistyczne: kurs 
włoskiego kina (kurs: La dolce vita: kurs obejmuje okres 
historyczny od włoskiego neoralizmu do współczesności, 
i skupia się również na takich reżyserach jak: Muccini, 
Ozpetek czy Soldini), kurs włoskiej piosenki: (kurs: Non 
solo canzonette: studenci skupiają się na wymowie 
włoskich słów, oraz poznają język włoski dzięki analizowaniu 
różnych piosenek popularnych twórców takich jak: Eros 
Ramazzotti, Laura Pausini, Fabrizio de Andre, Roberto 
Vecchioni), kurs lokalnej genueńskiej tradycji: (Genova dla 
nas: program obejmuje zagadnienia muzyczne, teatralne, 
literackie oraz różne kulturalne ciekawostki, które 
pozwalają lepiej poznać ducha Ligurii).

ZAPRASZAMY DO GENUI!
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Szkoła języka włoskiegoKursy długoterminowe 
Wszystkie poniższe kursy mogą być uzupełnieniem kursu standard.
3 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok
Kurs odbywa się w małych grupach, od poniedziałku do piątku i liczy 20 godzin tygodniowo.
Kurs długoterminowy przynosi najlepsze efekty, gdy uczęszcza się na niego przez minimum 12 tygodni. Pozwala to na najlepsze poznanie języka i kultury 
włoskiej, a także włoskiej codzienności i wykorzystanie pobytu we Włoszech na codzienne używanie języka. Dzięki kursowi długoterminowemu nasi studenci 
uzyskują biegłość językową, która umożliwia podjęcie studiów na jednym z włoskich uniwersytetów lub mogą wykorzystać również kurs jako przygotowanie do 
certyfikowanych egzaminów językowych z języka włoskiego jako obcego (CELI, CILS, PLIDA).

Kursy specjalne 
KURS GOTOWANIA 
Jest to kurs indywidualny lub prowadzony w małych 
grupach. Kurs ten odbywa się w domu nauczyciela 
w swobodnej i przyjacielskiej atmosferze. Jest on 
polecany szczególnie tym, którzy chcą odkryć 
sekrety włoskiej kuchni, ze szczególnym naciskiem 
na tradycję lokalną. Na koniec lekcji degustuje 
się przygotowane wcześniej dania. Ten kurs jest 
bardzo ciekawym doświadczeniem i na pewno 
na długo zapisze się w pamięci. Dodatkowo, 
możemy zaproponować kursy gotowania 
odpowiadające wymaganiom konkretnego 
klienta.

WŁOSKI DLA ŚPIEWAKÓW OPEROWYCH
Celem tego kursu jest doskonalenie wymowy 
włoskiej oraz intonacji, dzięki czytaniu 
operowych librett oraz nauce śpiewu, która 
odbywa się pod okiem wyspecjalizowanego 
nauczyciela. Podczas kursów odbywających się 
w okresie zimowym, uczestnicy mają okazję wybrać 
się na spektakle do teatru Carlo Felice w Genui, dzięki biletom i abonamentom 
w dostępnych dla naszych kursantów w specjalnych, atrakcyjnych cenach.

KURS NURKOWANIA 
Kurs nurkowania jest dedykowany tym, którzy chcą połączyć doświadczenie 
kulturalne ze sportami wodnymi na Wybrzeżu Liguryjskim i skorzystać również 
z przyrodniczych uroków Ligurii.
Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Open Water Dive Certificate (dla osób, 
które nurkują po raz pierwszy) oraz certyfikatu: Advance Open Water Dive 
z profesjonalnym instruktorem PADI.
Materiały dydaktyczne oraz ekwipunek są zapewniane przez centrum nurkowe 
i zawierają się w cenie kursu.

WŁOSKI I FOTOGRAFIA:
„Pocztówki z Genui”
Ten kurs, który odbywa się w małych grupach, jest szczególnie polecany 
miłośnikom fotografii.
Składa się z lekcji języka i kultury włoskiej do południa oraz z teoretycznych 
i praktycznych zajęć z zakresu fotografii, które odbywają się po południu. Po 
zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują wszystkie zdjęcia, które wykonali. Kurs 
prowadzą profesjonalni fotografowie.

Zakwaterowanie
Nasza szkoła oferuje szeroki wybór różnego typu zakwaterowania, od 
standardu studenckiego aż po luksusowy. Staramy się tak dostosować 
zakwaterowanie do wymagań naszych kursantów, aby byli w pełni 

usatysfakcjonowani.
Zakwaterowanie, jakie oferujemy, jest szczegółowo sprawdzane przez 
pracowników szkoły i znajduje się w bliskiej odległości od szkoły.
Nasi studenci mogą wybrać pomiędzy zamieszkaniem u włoskiej 
rodziny (wyżywienie również dostępne), apartamentem dzielonym 
z innymi studentami (oferujemy pokoje 1,2 lub 3-osobowe) 
a mieszkaniem do wyłącznej dyspozycji. Wszystkie oferowane przez 
nas rodzaje zakwaterowania są kompletnie wyposażone i umeblowane 
i znajdują się niedaleko szkoły. Oferujemy również rezerwacje hoteli na 
czas pobytu w Genui w konkurencyjnych cenach.

Inne nasze usługi 
Wiza i pozwolenia na pobyt: przygotowujemy wszystkie dokumenty 
potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o wizę lub pozwolenie na pobyt.

Transfer: oferujemy również transfer z dworca kolejowego lub lotniska do 
mieszkania lub hotelu.

Internet: w szkole dostępne są stanowiska komputerowe z dostępem do 
Internetu oraz WiFi, dla tych studentów, którzy chcą pracować na swoim 
komputerze.

Telefony komórkowe: oferujemy wypożyczenie telefonów komórkowych.
W pierwszy dzień zajęć nasi studenci otrzymują kartę studenta, która 
pozwala na korzystanie z naszych usług oraz zniżek.
Naszym celem jest również zachęcenie uczestników naszych kursów do 
aktywnego spędzania czasu wolnego: zapraszamy na wystawy, koncerty, 
wydarzenia kulturalne, i wszystkie te rozrywki które jeszcze lepiej pozwalają 
poznać miasto i docenić jego ofertę.

Dzięki karcie studenta, uczestnicy naszych kursów mogą korzystać ze zniżek 
w restauracjach, muzeach, teatrach oraz księgarniach. Ze zniżek można 
również korzystać po zakończeniu kursu. Dzięki karcie studenta każdy 
uczestnik kursu otrzymuje bezpłatnie również materiały dydaktyczne.

Inne aktywności 
Szkoła oferuje różnego rodzaju aktywności po zajęciach dla studentów, 
w celu pogłębienia znajomości języka włoskiego oraz by nasi poznali się lepiej 
w przyjemnej i relaksującej atmosferze.
Pobyt we Włoszech, nawet jeśli nie trwa zbyt długo, jest bez wątpienia bardzo 
ciekawym i nietuzinkowym doświadczeniem. Genua jest miastem, w którym dużo 
się dzieje, szczególnie pod względem kulturalnym, choć nie tylko! Miasto oferuje 
mnóstwo różnych wydarzeń i inicjatyw, w których każdy, bez względu na rodzaj 
preferowanej rozrywki, znajdzie coś dla siebie. 
Program kulturalny, jaki oferujemy, pozwala na wykorzystanie uroków miasta, by 
jeszcze szybciej poprawić znajomość języka włoskiego.
Do wydarzeń kulturalnych i aktywności, jakie proponujemy możemy zaliczyć 
między innymi:
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
Powitalny koktajl na starym mieście
Zwiedzanie najważniejszych muzeów w mieście.
Wizyta w akwarium (największym w Europie, a także bardzo ważnym miejscu badań nad morską fauną i florą).
Nauka i śpiewanie włoskich piosenek, aby poprawić akcent.
Wieczory teatralne.
Kolacja albo aperitivo we włoskim stylu.
Wycieczki weekendowe.
Uczestnictwo w większości zaplanowanych przez nas atrakcji jest bezpłatne.
Uczestnictwo w wycieczkach jest płatne i pokrywa koszty wyżywienia, biletów wstępu oraz biletów autobusowych lub kolejowych.
Nasi pracownicy pozostają do dyspozycji i chętnie udzielą praktycznych informacji w kwestii wycieczek, zwiedzania okolicy i nie tylko.
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