קורסים מקוונים באיטלקית
מספר הקורס

יום הקורס

קורסים רמה 1

שעות הקורס

תאריך התחלה וסיום הקורס

 13מפגשים 39 ,שעות
אקדמיות 960 .ש"ח

1000

יום א'

09.30 - 11.45

11/10/20-03/01/21

1001

יום ב'

16.30 - 18.45

12/10/20-04/01/21

1002

יום ב'

19.00 - 21.15

12/10/20-04/01/21

1003

יום ג'

09.30 - 11.45

13/10/20-05/01/21

1004

יום ד'

12.00 - 14.15

14/10/20-06/01/21

1005

יום ד'

19.00 - 21.15

14/10/20-06/01/21

קורסים רמה 2
2002

יום ה'

09.30 – 11.45

15/10/20-07/01/21

קורסים רמה 3
3002

יום ה'

19.00 - 21.15

15/10/20-07/01/21

3012

יום ה'

16.30 - 18.45

15/10/20-07/01/21

קורסים רמה 4
4000

יום ב'

16.30 - 18.45

12/10/20-04/01/21

קורסים רמה 5
5000

יום א'

19.00 - 21.15

11/10/20-03/01/21

5001

יום ה'

19.00 - 21.15

15/10/20-07/01/21

קורסים רמה 6
6000

יום ד'

12.00 - 14.15

14/10/20-06/01/21

קורסים רמה 9
יום א'

12.00 - 14.15

9000
קורסי שיחה
מתקדמת ,אחרי רמה
9

 30שעות אקדמיות

 15מפגשים  749ש"ח

שיחה מתקדמת אחרי
רמה  – 9מס' 1

יום ג'

16.30 - 18.00

13/10/20-19/01/21

שיחה מתקדמת אחרי
רמה  – 9מס' 2

יום ג'

19.00 - 20.30

13/10/20-19/01/21

11/10/20-03/01/21

שיחה מתקדמת אחרי
רמה  – 9מס' 3

יום ד'

09.30 - 11.00

14/10/20-20/01/21

שיחה מתקדמת אחרי
רמה  - 9מס' 4

יום ד'

09.30 - 11.00

14/10/20-20/01/21

שיחה מתקדמת אחרי
רמה  – 9מס' 5

יום ו'

09.30 - 11.00

16/10/21-29/01/21

 180שעות אקדמיות
 45מפגשים
 5400ש"ח

קורס הכנה לבחנת
 1Bלאזרחות
הכנה לבחינת 1B
לאזרחות

יום ג'
יום ו'

18.30-21.00
9.00-12.00

13/10/20-23/03/21

הכנה לבחינת 1B
לאזרחות

יום א' ויום ד'

19.00-21.30

11/10/20-14/03/21

קורס הכנה לבחינת
הכניסה
לאוניברסיטאות
קורס סטודנטים

 400שעות אקדמיות
 80מפגשים
 10.400ש"ח
יום א' ,ב' ,ג ,ה'

09.00 -12.45

11/10/20-25/02/21

ימי חופשה
קריסטמאס  25בדצמבר
ראש השנה האזרחית  1ביאנואר
הרשמות
אפשר להרשם מ16-בספטמבר  .2020נא למלא את טופס ההרשמה המצורף ולשלוח אותו למייל telaviv.corsi@esteri.it
טלפון לפרטים נוספים  03-5161361או 054-5916283מיום ב' עד יום ו' מ 9.00עד  .16.00יום שישי עד 14.30
תשלום
הנחה של  5%תנתן לממשיכים מקורסי האביב  2020המקוונים .מחיר הספרים אינו כלול בתשלום הקורס ( 175ש"ח לספר)
ניני תן לשלם על הקורסים בהעברה בנקאית לבנק לאומי סניף  ,803מספר חשבון  03954953על שם המכון האיטלקי לתרבות
ניתן לרכוש את הספר הדיגיטאלי ישירות מהמו"ל
ALMA EDIZIONI
https://www.almaedizioni.it/en/catalogue/ebooks/
https://www.almaedizioni.it/it/catalogo/ebooks/
החזר התשלום יינתן רק במיקרה שהקורס הנבחר לא יפתח מחוסר משתתפים או במקרה של בעיה רפואית של הנרשם עצמו
בהצגת אישור רפואי רישמי.
מינימום משתתפים בקורסים 6 ,אנשים  ,מקסימום 10
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3

