
S&G: Спілкуйся та Удосконалюйся! 

“PARLO ITALIANO” 

Для підлітків та дорослих, 
 рівень A1 

початковий 

Короткий зміст програми 2015-2016 ак. р. 

Кількість занять: 40 занять або 80 академічних годин  

Кількість занять на тиждень:  2  

Контроль знань: 4 тести протягом програми  

Навчальні матеріали: Edilingua “Allegro, 1”, “Progetto italiano, 1 a,b”, “Via 
della Grammatica”, роздаткові матеріали, відео та аудіо супровід, flashcards. 

Тривалість курсу:  
в середньому 5 місяців 

По закінченню програми Ви отримуєте сертифікат про закінчення курсу від Speak & Go Kyiv 

Чому Ви обираєте програму  “Parlo Italiano”  
в школі іноземних мов Speak & Go Kyiv? 

Програма “Parlo Italiano”  розроблена для того, щоб розвивати у Вас вміння говорити італійською мовою впевнено 
та в контексті реальних життєвих ситуацій. На кожному уроці ми разом робитимемо наступне: 

 Впевнено говорити італійською 

 Працювати з усіма видами пам’яті 

 Багато повторювати, промовляти, практикувати 

 Вдосконалювати навички говоріння, аудіювання,  
      читання та письма 

 Розвивати навички вирішень задач, оцінювати очевид-
ність, аналізувати аргументи, висувати гіпотези 

 Використовувати лише оригінальні джерела та матеріали 
 

Теми, контекст та ситуації для спілкування італійською мовою у програмі  
“Parlo Italiano” 

1) Знайомство з новими людьми, зустрічі із друзями. 
2) Цифри, дні тижня, місяці, пори року. 
3) Країни та національності. 
4) Запит та повідомлення особистої інформації. 
5) Мій улюблений день тижня, час доби, пора року, місяць. 
6) Подорож потягом. 
7) В готелі. 
8) В кафе. 
9) Робимо замовлення. 
10) В ресторані. 

11) Професіії. 
12) Інтереси та хоббі. 
13) Як дістатися...? 
14) Моя сім’я. 
15) Що Ви робили вчора ввечері? 
16) В магазині одягу. 
17) Щоденні справи. 
18) Свята. 
19) Фестивалі та свята. 

Повна версія програми та цілі програми з граматики, лексики, вимови, навичок говоріння, слухання та письма 
надаються за запитом та є інтелектуальною власністю компанії Speak & Go.   

www.speakandgo.education 

Відгук про нас: 
«Моєю першою мовою в S&G була італійська. Мене вразила методика викладання. Вже на першому занятті ми 
почали говорити, через 3 заняття ми вже спілкувалися по Skype із справжнім італійцем з Неаполя, задавали 
йому питання і навіть дещо розуміли з його відповідей. Потім ми вчили пісні, читали детектив. Заняття про-
ходять весело, динамічно, цікаво. Окрім задоволення від навчання, краси і мелодики самої мови здобуваєш нових 
цікавих друзів, з якими здорово брати участь у різних заходах школи.» 

Зінаїда Т. 

S&G Study Abroad пропонує практикувати італійську мову під час подорожей та відпочинку від наших унікаль-
них партнерів:  

1) Італійська мова та мега пам'ять у програмі Мега Лінгва у Сорренто - 7 днів  у Італії доведуть Вам, що у душі Ви 
італієць. 

2) «Велика прогулянка» по Італії та Швейцарії. 
3) Іскія - острів міліонерів у Італії.  
4) Італійська мова та Кулінарні традиції Півдня Італії.  


