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ПІДГОТОВКА ДО
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СЕРЕДНЮ ШКОЛУ

Сертиф�кати
р�вня А2



 

- надає доступ до вищих середн�х шк�л, л�цеїв, ПТУ (профес�йних
курс�в в�д ACLI на електрика, оператор-механ�ка, перукаря /
косметолога, соц�ального медичного прац�вника, швачку /кравця � т. д.);
- дозв�л на пост�йне м�сце проживання в ЄС;
- �тал�йське громадянство;
- б�льше шанс�в знайти роботу;
- потр�бно всюди де вимагають знання мови на р�вн� А2.

 

- для отримання дозволу на пост�йне м�сце проживання в ЄС
(в�дправляє на цей �спит безпосередньо Урядовий ком�сар�ат або центр
�мм�грац�йної �нформац�ї (Cinformi), якщо при подач� заявки на цей
дозв�л у вас ще не має атестата / сертиф�ката на знання мови р�вня A2
або диплома про завершену середню осв�ту. В�н безкоштовний �
проводиться приблизно раз на м�сяць).

 

- для дозволу на пост�йне м�сце проживання в ЄС;
- для запису на курси п�дготовки вод�їв в�д Центру Осв�ти Дорослих або �нших;
- для реєстрац�ї на ваучерн� навчальн� курси, або курси за як� в�дшкодовують кошти, стажування,
отримання послуг в�д центру зайнятост�.
Ви отримаєте цей сертиф�кат, коли зак�нчите курс �тал�йської мови та пройдете ф�нальний тест на
р�вень A2 в�д Центру Осв�ти Дорослих (ц�на курсу близько 27 євро за весь навчальний р�к, з жовтня по
травень).
Сертиф�кат д�йсний на вс�й територ�ї Італ�ї.

 

-для отримання громадянства Італ�ї
Тим хто вже має дозв�л на пост�йне м�сце проживання в ЄС, не потр�бно
складати цей �спит.
В�н платний (100 євро). Проводять його приблизно 2-3 рази на р�к. Якщо
ви не склали �спит з першого разу, ви можете складати його повторно
так часто, як вам заманеться , але завжди платно.

 

Для р�вн�в A2 � B1 див. «Іспит A2 Інтеграц�я» та «Іспит B1
Громадянство». Р�зниця в тому, що
цей сертиф�кат також д�йсний за межами Італ�ї. Це платний �спит � його
проводять 3-4 рази на р�к. Якщо ви не склали якусь одну �з частин
�спиту, ви можете повторити її, заплативши меншу суму.

Середня
базова
осв�та
за 1 р�к

Іспити C.I.L.S
(Сертиф�кац�я

�тал�йської мови як
�ноземної вс�х

р�вн�в)

Іспит А2
Інтеграц�я

Сертиф�кати
р�вня А2

Іспит B1
Громадянст

во


