
 Italië 
 Het land van pizza, olijven, zon 
 en tradities 

 Italianen staan bekend om hun fel temperament, of het nu gaat 
 over een stevige knuffel of een woordenwisseling.. De zondagen 
 zijn vaak heel gezellig met de typische Italiaanse keuken, kletsen bij 
 een glaasje wijn of een passeggiata, een rustige avondwandeling. 
 De straat is trouwens dé ontmoetingsplaats voor de jongeren en 
 elke vriendengroep heeft zo zijn eigen plekje. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Italianen zijn warme, goedlachse en gastvrije mensen. Ze hechten 
 veel belang aan vriendschap en loyaliteit en staan altijd klaar om te 
 helpen. Ze zijn heel geduldig wanneer buitenlanders de moeite 
 doen om zich in het Italiaans uit te drukken. 

 Hoofdstad  : Rome 
 Taal  : Italiaans 
 Munt  : Euro 

 Bevolking  : 
 60 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 301 339 km² 
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 School 
 Je zal meer dan waarschijnlijk les volgen in een staatsschool. Het 
 Italiaanse middelbaar (scuola media superiore) duurt vijf jaar en je zal 
 in het derde of vierde jaar geplaatst worden. Het is niet mogelijk om in 
 het laatste jaar geplaatst te worden. Het schoolniveau in Italië is hoog 
 en de scholen zijn veeleisend, ook voor uitwisselingsstudenten. 
 Leerlingen moeten actief meewerken in de les. Het schooljaar begint 
 half september en eindigt half juni. De schoolweek loopt van maandag 
 tot zaterdag en de leerlingen hebben les tussen 8u/8u30 en 
 13u30/14u. 

 Taal 
 Italiaans is de officiële taal, maar elke stad of streek heeft zijn eigen 
 dialect. Er zijn ook minderheden die Frans, Duits of Sloveens spreken. 
 Je zal Italiaanse les volgen in je lokale comité tijdens de drie eerste 
 maanden van je uitwisseling. Bij aankomst zal je een intensieve cursus 
 Italiaans volgen van ong. 40 uur. Wil je al op voorhand beginnen? Dan 
 moedigen we jou aan om gratis apps als Babbel, Duolingo en Buzuu te 
 gebruiken. 

 Eten 
 La cuccina italiana… Je moet deze woorden maar horen en je begrijpt 

 het: de Italiaanse keuken is kunst en daar zijn ze trots op. Wees 

 voorbereid op grote porties, sterke koffie en heerlijke lekkernijen. De 

 maaltijden zijn belangrijke familiegelegenheden, het ideale moment 

 om bij te praten. Je gastgezin verwacht dan ook van jou dat je de 

 maaltijden met hen deelt. Het wordt ook erg gewaardeerd als je zelf 

 aanbiedt om een handje te helpen. 

 Vereiste leeftijd 
 15j en 3m  – 17 j en 
 9m | 
 18 - 30j 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar | 
 12 - 24 weken 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 stage 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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