“CARPE VIAM” (Imprendi il cammino) Virgilio.

“CARPE VIAM ” (Начни путь) Виргилий

“CARPE VIAM ” (Жол баста) Виргилий.

Fedeli all’insegnamento del Grande Poeta latino,
il Centro Studi “Italia” si propone lo scopo di
insegnare la lingua e la cultura italiana a tutti
coloro che credono nel “sapere” come mezzo per
conquistare una libertà individuale e un mezzo
per iniziare il cammino nel mondo del lavoro.
La lingua italiana è una lingua di cultura
che sempre più va inserendosi nei settori
dell’economia mondiale grazie ai sempre più
intensivi investimenti dell’imprenditoria italiana in
tutti i paesi del mondo. L’Italia già ricopre un
ruolo leader nella produzione di macchine
industriali, mobili, scarpe, abbigliamento e sempre
più frequenti ed ingenti sono gli investimenti
italiani nel Kazakistan nel campo petrolifero, delle
costruzioni e dei materiali da costruzione e con la
crescente presenza di questi investimenti è sempre
più forte la richiesta di “forza lavoro” locale in
grado di operare fianco a fianco con i tecnici e gli
imprenditori italiani impegnati nello sviluppo
economico del Kazakistan. Le aziende investitrici
hanno necessità di adeguare il loro sistema
amministrativo e logistico alla legislazione ed ai
sistemi operativi locali ed il Centro Studi “Italia”
offre insegnanti preparati, collaborazione, servizi
di traduzione e legalizzazione notarile di
documenti in lingua russa, kazaka e italiana,
consulenza a coloro che intendono iscriversi
presso i centri di studio, istituti ed università
italiane. “CARPE VIAM”.

Вера в наставление великого латинского поэта,
Образовательный центр“ Италия” ставит целью
преподавание итальянского языка и культуры всем
тем, кто верит в «знание» как один из способов
обретения индивидуальной свободы и способа
начать свой путь в мир труда. Итальянский язык –
это язык культуры, которая всегда вовлечена в
секторы мировой экономики благодаря большим
интенсивным
инвестициям
итальянского
предпринимательства во всех странах мира.
Италия уже занимает лидирующую позицию в
экспорте
в
Казахстан
промышленного
оборудования, мебели, обуви, одежды и все более
частых и крупных инвестиций в Казахстане в
нефтяную отрасль, в строительство
и
стройматериалы. При растущем участии этих
инвестиций и в соответствии с действующим
законодательством все больше становится спрос
на местную “ рабочую силу”, которая будет
способна работать бок о бок с техникой и
итальянскими предпринимателями, занятыми в
Казахстане.
Инвестиционные фирмы в Казахстане нуждаются
в приспособлении своей административной и
логистической
системы
местному
законодательству
и
рабочим
системам.
Образовательный центр “ Италия” предлагает
подготовленных преподавателей, сотрудничество,
услуги перевода и нотариальной легализации
документов на русском, казахском и итальянском
языках, консультации для тех, кто хочет
поступить в университеты Италии или же
поехать туда для изучения языка.

“Италия” Білім орталығы – Еңбек әлеміне жол
бастаушыларға Ұлы латын ақынының өсиетін
ұран тұта отырып итальян тілін және
мәдениетін үйретуді мақсат тұтады.
Итальян тілі – мәдениет тілі, бүкіл әлемдегі
үлкен итальяндық кәсіпкерлердің қарқынды
инвестициялары арқасында әлемдік нарық
секторына қатысты тіл.
Италия елі Қазақстанға шығатын өндірістік
құрал-жабдықтар, жиһаз, аяқ-киім, киім және
мұнай саласында, құрылыс және құрылыс
материалдары сияқты ірі инвестицияларды
экспортқа шығаруда жетекшілік орын алады.
Инвестициялардың өсуіне және осы саладағы
заңдарға
сай
Қазақстандағы
Италия
кәсіпкерлерімен және техникаларымен бірге
жұмыс жасай алатын “өзіміздің жұмыс
күшіне” сұраныс өсуде.
Қазақстандағы инвестициялық фирмалар өзінің
әкімшілік және логистикалық системасын осы
жердің заңдарына және жұмыс системасына
бейімделуіне мұқтаж болып отыр.
“Италия” Білім орталығы дайындақтан өткен
мұғалімдерді,
қызметтестігін,
аударма
жұмыстары және құжаттарды орыс, қазақ
және
итальян
тілінде
нотариалды
легализациалау сияқты қызметтерді ұсынады,
Италия университетеріне оқуға түсем немесе
тіл үйренем деушілерге кеңес береді.
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