Språkkurser i Schweiz 2020 för elever på Staffangymnasiet i Söderhamn

Elever som är födda i Söderhamn och som studerar i åk 2 på Staffangymnasiet kan ansöka om
ett stipendium som möjliggör tre veckors vistelse med språkstudier (franska, tyska eller
italienska) alternativt praktik i Schweiz.
Stipendiet, det Ahlquistska stipendiet, är baserat på en donation från 1958 efter tandläkaren
Per Ahlquist som föddes i Söderhamn.
Språkstudierna genomförs under sommaruppehållet mellan åk 2 och 3. Stipendiet täcker alla
kostnader och ger också utrymme för studiebesök i samband med vistelsen i Schweiz.
Språkskolor
Inför sommaren 2020 erbjuds språkprogram på samma språkskolor som tidigare år, d.v.s.
studier i Zürich, Montreux och Lugano.
Skolorna erbjuder en effektiv utbildning med små klasser och de har lång vana av att ta emot
studenter från alla världens länder.
Generellt arbetar moderna språkskolor inom Europa med likartade metoder. Eleverna delas in
i olika nivåer efter ett inledande språktest. Både vid indelning och bedömning använder man
sig av det Europeiska ramverket med 6 nivåer, från A1 (elementär nivå) till C2 (avancerad).
Lektionerna planeras utifrån klassens sammansättning och behov. Man följer inte ett strikt
schema utan varierar sig för att motivera och stimulera hela klassen.
Boende
Språkskolorna erbjuder numera dels boende i värdfamiljer där studenterna får god möjlighet
att lära känna den lokala kulturen, får ett tryggt ”hem” och får träna språket, dels boende på
vandrarhem/studenthem. Se information vid respektive studieort.
Normal restid från boendet till skola varierar mellan 15 och 45 minuter.

Franska i Montreux

Montreux ligger i den östra delen av Genévesjön och är kanske känd hos de flesta genom den
årliga filmfestivalen. Staden har också ett rikt musikliv och en känd musiker som verkade i
Montreux var Freddie Mercury. Det bor ca 25 000 invånare i centrala Montreux.
Skolan
Alpadiaskolan ligger centralt. Från skolans fönster har man utsikt över Strandpromenaden,
Genévesjön och de snöklädda bergen. På gatan utanför finns affärer, restauranger och små
caféer. Buss- och järnvägsstation ligger på kort promenadavstånd från skolan.
Skolan är liten och familjär med 10-12 klassrum. Klasserna är små, vanligen bara 8-10 elever
i en klass. Många studenter kommer från de tyska och italienska delarna av Schweiz, men du
kan även träffa studenter från andra världsdelar. Alla studenter har tillgång till Internet via
skolans datorer. Vid lunchtid kan elever antingen värma medhavd lunch eller gå till någon bar
eller hamburgerrestaurang. Är det varmt kan det vara skönt med ett lunchdopp i Genevesjön.
På eftermiddagarna kan man om man så vill stanna kvar i skolan för att repetera och/eller
umgås med andra studenter. Nere på Strandpromenaden kan du flanera, fika och ta en titt på
folklivet. Vid statyn av Freddie Mercury ner vid sjön brukar många unga samlas.
Skolans personal ställer alltid upp och hjälper oavsett om det gäller fransk grammatik, hjälp
med aktiviteter eller frågor kring boendet. Tre gånger i veckan arrangeras aktiviteter och varje
månad erbjuds lite längre utflykter.
Vi rekommenderar tåget till Rochers-de Naye som ligger på drygt 2 000 m höjd, fin utsikt!
För mer information: www.alpadia.com Välj ”Schools” i menyn och sedan ”French”.
Kursprogram
Grundutbudet är 20 lektioner i franska/vecka, vilket innebär 4 lektioner/dag på förmiddagar.
Boende
Diskutera ditt boende med Ann-Charlotte Låks eller Fredrik Lindkvist som är rektorer på
Staffangymnasiet.
Resa
Närmaste flygplats är Genève. Tåget går från flygplatsen till Montreux.

Tyska i Zürich

Zürich ligger vid den norra änden av Zürichsjön och är den största staden i Schweiz med cirka
400 000 invånare. Spårvagnarna är en viktig del i stadens lokaltrafiknät och här hittar du stora
moderna byggnader men också slingrande gator, gamla kyrkor och vackra gamla byggnader.
Sätt dig ner på ett av stadens många caféer och studera folklivet! Ta också gärna promenaden
upp till Lindenhof där du har utsikt över staden.
Skolan
LSI-skolan mitt i centrala Zürich ligger bara fem minuter från Zürichsjön och fem minuter
från den gamla stadskärnan. Skolan har 9 - 10 klassrum. Klasserna är små, vanligen består
grupperna av cirka 8 elever/klass. Undervisningsrummen är nyrenoverade och alla studerande
har fri tillgång till internet liksom ett fint uppehållsrum. Oavsett vilken nivå du studerar på har
du erfarna kvalificerade lärare som är redo att handleda dig.
Skolan erbjuder ett varierande eftermiddagsprogram tillsammans med lärare för att du ska få
tillfälle att upptäcka mer av landet och av språket.
Stadens centrala läge i landet inbjuder till utflykter åt olika håll med tåg. Åk också med båt på
Zürichsjön. Båtarna utgör del av lokaltrafiken.
För mer information se hemsida: www.lsi.edu. Välj ”Schools” i menyn och sedan ”German”.
Kursprogram
Grundutbudet är 20 lektioner i tyska/vecka, vilket innebär 4 lektioner/dag på förmiddagstid.
Du läggs in i en undervisningsgrupp som passar dig. Nivåer finns från nybörjare till
avancerade. På kursen får du bland annat praktisera konversation, uttal, ordförråd, stavning,
grammatik.
Boende
Eleverna bor på hotell/ vandrarhem som de själv bokar.
Det finns möjlighet att bo i familj. Skolans familjer är noggrant utvalda och har den standard
som nationella och internationella organisationer kräver.
Resa
Närmaste flygplats är Zürich egen strax utanför staden. Tåg går direkt in till centrum från
flygplatsen. Vid boende i värdfamilj hämtar i regel värdfamiljen vid flygplatsen.

Italienska i Lugano

Lugano ligger i södra Schweiz vid sjön Lago di Lugano nära den italienska gränsen. Staden
har c:a 70 000 invånare i tätorten. Lugano är en gammal kurort och har omfattande turism
genom sitt vackra läge. Här finns rika möjligheter till både kultur- och friluftsliv.
Skolan
Språkskolan Scuola ILI ligger inrymd i en byggnad ett stenkast från järnvägsstationen i
Lugano. Skolan har cirka 12 klassrum, ett mindre bibliotek, uppehållsrum och cafeteria. Alla
elever har gratis tillgång till Internet.
Kursprogram
Standardkursen är på 20 lektioner/vecka à 50 minuter. Nivåerna rör sig mellan nybörjarnivå
till avancerad nivå. Undervisningsgrupperna är små, 8 – 12 elever.
Lektionerna planeras utifrån klassens sammansättning och behov och förläggs ofta utanför
skolan där eleverna får en föreläsning eller praktiska uppdrag som skall utföras för en
verklighetsbaserad inlärning. Eleverna delas in i olika nivåer efter en inledande språktest.
Beroende på hur många studenter som finns på skolan erbjuds aktiviteter på eftermiddagarna
varje vecka. Vid behov arrangeras även utflykter på helgerna.
För mer information se hemsida: www.scuolaili.ch och leta vidare på hemsidan!
Boende
Eleverna bor på hotell/ vandrarhem som de själv bokar, det är nytt i år.
Frukost och lunch ingår måndag – fredag och serveras på skolan.
Resa
Närmaste flygplats är Luganos egen med anslutning från Zürich men lämpligen flyger man till
Zürich och tar tåget till Lugano alternativt flyg till Milano (där flygplatsen Milano/Malpensa
ligger närmast) och tar direktbuss eller tåg till Lugano.

