KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO
DLA KSIĘŻY I ZAKONNIKÓW
Perugia, położona 20 km od Aysżu i 160 od Rzymu,
jest ważnym przystankiem dla wielu księży i
zakonników, którzy, przygotowując się do studiów
na Uniwersytetach Papieskich, muszą nauczyć się
bądź też udoskonalić swoją znajomość języka
włoskiego.
W Perugii znajduje się najstarsza i najbardziej
prestiżowa w świecie instytucja, która specjalizuje
się w nauczaniu języka i kultury włoskiej:
l’Univeristà per Stranieri (Uniwersytet dla
Obcokrajowców).
Niedaleko starego miasta oraz uniwersytetu,
znajduje się Klasztor Braci Mniejszych San Francesco
del Monte, jedna z najstarszych fundacji
franciszkańskich, zapoczątkowana już w 1229 roku
przez trzeciego towarzysza św. Franciszka z Asyżu,
błogosławionego Idziego. Z początkiem XV w.
miejsce to, dzięki św. Bernardynowi ze Sieny, stało
się centrum formacji kulturalnej dla franciszkanów,
którego symbolem jest słynna biblioteka z XVIII w.
Mieszkająca tutaj wspólnota zakonna założyła 50 lat
temu dom dla studentów, znajdujący się w obrębie
kompleksu klasztornego.
Casa Monteripido łączy w sobie zatem bliskość
starego miasta Perugii (15 min. pieszo) oraz spokój
miejsca
franciszkańskiego,
szczególnie
predysponowanego do odpoczynku, nauki oraz
modlitwy.
Już od wielu lat, przede wszystkim w okresie letnim,
nasz dom przyjmuje także kapłanów i zakonników.
Kontynuując misję kulturalną tegoż miejsca oraz w
odpowiedzi na rosnące prośby zakwaterowania,
Casa Monteripido przygotowała, na miesiąc sierpień
oraz wrzesień 2018, propozycję skierowaną do
kapłanów oraz zakonników.

Zakwaterowanie
Casa Monteripido oferuje:
• pokoje wraz z łazienką
• sprzątanie pokoju oraz wymianę pościeli
• darmowe wi-fi
• pralnię
• salę do nauki, salę telewizyjną oraz salę
rekreacyjną
• dużo otwartej przestrzeni na zewnątrz
• parking dla samochodów
(pokój jednoosobowy 350 € miesięcznie,
pokój dwuosobowy 250 € miesięcznie)
Wyżywienie
Casa Monteripido, pragnąc zagwarantować jakość
świadczonych usług, proponuje smaczną kuchnię
włoską. Posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) będą
przygotowywane przez catering, tworzony przez
wierzących wolontariuszy, którzy dochody ze swojej
pracy
przekazują
na
rzecz
misji.
(600 € miesięcznie)
Kursy języka włoskiego ad hoc
Rosnące zapotrzebowanie oraz pragnienie, by jak
najlepiej zadowolić wymagania księży oraz
zakonników, pobudziło naszą wspólnotę do
nawiązania współpracy z l’Università per Stranieri
(Uniwersytet dla Obcokrajowców). Uniwersytet ten
zgodził się zorganizować specjalne kursy języka
włoskiego w naszym klasztorze, tak jak jest to
wyjaśnione w dalszej części. Rozpoczęcie tychże
specjalnych kursów, przewidzianych w Monteripido
na najbliższy sierpień oraz wrzesień, wymaga
przynajmniej 5 uczestników z tym samym
poziomem znajomości języka włoskiego. W sytuacji,
w której liczba chętnych nie byłaby wystarczająca
do utworzenia klasy, możliwe jest, w każdym razie,
zapisanie się na standardowe kursy Uniwersytetu,
odbywające się w ich siedzibie, oraz skorzystanie z
20% zniżki zarezerwowanej dla księży i zakonników
mieszkających w Casa Monteripido.

L’Università per Stranieri w Perugii jest najstarszą oraz
najbardziej
prestiżową
włoską
instytucją
specjalizującą się w nauczaniu i propagowaniu w
świecie języka oraz kultury włoskiej, we wszystkich ich
wyrazach (sztuka, literatura, historia). Uniwersytet,
już od samego początku swego powstania, jest
symbolem otwartości oraz tolerancji; będąc miejscem
spotkania ludów o różnych kulturach, jawi się jako
prawdziwe oraz właściwe laboratorium formacji
interkulturalnej.
Kurs
Cykl nauczania, zaproponowany kapłanom oraz
zakonnikom pochodzącym ze wszystkich stron świat,
ma na celu adekwatną formację językową w oparciu
o uczęszczany poziom. Studenci zostaną podzieleni na
grupy o następujących poziomach: początkowym (A1,
A2),
średniozaawansowanym
(B1,
B2),
zaawansowanym (C1, C2). W przypadku poziomu
średniozaawansowanego oraz zaawansowanego
udział w kursie będzie przydatny w perspektywie
studiów teologicznych na Uniwersytetach Papieskich
oraz w pracy duszpasterskiej. Po zakończeniu kursu
studenci otrzymają zaświadczenie o udziale wraz z 6
punktami kredytowymi ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System).
Tygodniowy program dydaktyczny
(80 godzin miesięcznie)
• język włoski (10 godz.)
• ćwiczenia ustne i pisemne (3 godz.)
• dykcja oraz czytanie: techniki oraz strategie
płynności, rytmu, pauzy, akcentu (2 godz.)
• intonacja ekspresywna (2 godz.)
• treści, język techniczny oraz materiał dydaktyczny
specyficzny ukierunkowany i odpowiadający
studiującym zakonnikom z całego świata (2 godz.)
• aspekty kultury (1 godz.)

W miesiącu sierpniu oraz wrześniu zorganizowane
zostaną grupy w Convento di Monteripido. Lekcje
odbywać się będą w godzinach od 8.45 do 12.45, od
poniedziałku do piątku, począwszy od środy 1
sierpnia (test poziomujący). Dla tych, którzy zapiszą
się tylko na wrzesień, test odbędzie się w piątek 1
września.
Usługi
Uniwersytet zapewnia zajęcie się grupą oraz obsługę
wszystkich praktyk związanych z zapisem, jak również
tutorial podczas trwania całego kursu.
Miesięczny koszt kursu
500 Euro (minimalna liczba uczestników: 5).
Cena zawiera książkę do nauki języka, zaświadczenie
o udziale oraz znaczek skarbowy.
Lekcje dodatkowe
W godzinach popołudniowych studenci (najmniej 5)
będą mogli uczestniczyć w lekcjach łaciny, greki oraz
muzyki kościelnej, bądź też zwiedzać wraz z
przewodnikiem najważniejsze miejsca święte w
Umbrii. Koszt tych zajęć zostanie określony w oparciu
o liczbę uczestników.
Zapisy i informacje:
casamonteripido@monteripido.it

CASA MONTERIPIDO

www.casamonteripido.it
+39 075 42 210

UNIVERSITA’ PER STRANIERI
DI PERUGIA

www.unistrapg.it
+39 075 57 461

