Okulumuz 1996 yılından bu yana İspanyolca eğitimi konusunda
uzmanlaşmıştır. Merkezimiz Cervantes Enstitüsü tarafından resmen
tanınmaktadır. Başlangıçtan itibaren okulumuzun öğretim yöntemi ile
ispanyolca iletişim kurabilirsiniz. Yüksek nitelikli bir öğretim kadrosu
bulunmaktadır.

+ DELE' ye HAZIRLIK KURSU(Yabancı Dil Olarak İspanyolca
Yeterlilik Diplması)
İspanyolca resmi lisans belgesi alabilmek için hazırlık kurslarında A1,
A2, B1, B2 ve C2 seviyelerinde sınavın bütün bölümleri için pratik
yapabilirsiniz.

Kurs tipleri
Haftada 20 saat
Haftada 18 saat
Haftada 14 saat
Haftada 12 saat
Haftada 10 saat
Haftada 8 saat
Haftada 6 saat
Haftada 4 saat

İŞ İSPANYOLCASI KURSU
Işiniz için Ispanyolcaya ihtiyaciniz var ise: özel profesyonal alanlarla
ilgili terimler (lügat) öğrenirsiniz; turizm, ticaret, otelcilik gibi ayrica
profesyonel alanlarla ilgili metinleri okuyabilirsiniz.

(pazartesiden cumaya) (toplam 240 saat)
(pazartesiden cumaya) (toplam 216 saat)
(pazartesiden cumaya) (toplam 168 saat)
(pazartesiden cumaya) (toplam 144 saat)
(pazartesiden cumaya) ( toplam 120 saat)
(pazartesiden persembeye) (toplam 96 saat)
(haftada 2 gün) (toplam 72 saat)
(haftada 2 gün) (toplam 48 saat)

Kurs Süresi:
Süres Yazın bir aydan başlayan yoğunlaştırılmış kurslar / 3
aylık / 6 aylık / 9 aylık / 1 yıllık. Ayrıca haftalık da kayıt
yaptırabilirsiniz. .
Ders saatleri: saat 9.00'dan 11.00'e, 11.00'den 13.00'e, 13.00' den
15.00'e, 15.00'den 17.00'e, 17'den 19.00'a, 19'dan 21.00'e.
DİL KURSLARI
İletişimsel bir yöntemle gramer ve kelime dağarcığınızı geliştirirken
isyanyolca kendinizi ifade etmeyi öğreneceksiniz.
HAFTADA / 4 SAATLİK Kurslar ( toplam 48 saat)
Günde 2 saat, haftada 2 gün (pazartesi-çarşamba, salı- perşembe).
8 ayrı dil seviyesi vardır: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2.
HAFTADA / 8 SAATLİK Kurslar ( toplam 96 saat)
Pazartesiden Persembeye günde 2 saat.
5 ayrı dil seviyesi vardır: Temel seviye (A1-A2), Başlangıç Seviyesi
(A2+), Orta Seviye Öncesi (B1), Orta Seviye (B1+), İleri Seviye (B2).
ÇOK YOĞUN DiL KURSU AYLIK HAFTADA 16 SAAT (64 saat)
(yaz ayları)
Günde 4 saat pazartesiden perşembeye.
Bir ay içinde önemli bilgi içeriklerini yüksek düzeyde iletişimsel bir
yöntemle öğrenebilirsiniz.
KONUSMA(KONVERZASYON)
KONUSMA(KONVERZASYON) KURSU
Daha çok sözel pratik yapacağınız, daha fazla sözlü anlatim, iletişim
ve ifade becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için ideal bir
kurstur.
BİRLEŞTİRME: DİL KURSLARI+
Kayıtlı olduğunuz dil kursunu aşağıdakilerle birleştirebilirsiniz :
+ 4 KONUSMA(Konverzasyon):
Daha çok sözel ve yazılı pratik yapacağınız bir kurstur.
6 Konusma (konverzasyon) seviyesi vardır:

ÖZEL KURSLAR
Takviye Dersler: telaffuz çalışması, yazım(imla) ve komplike gramer.
İspanyolca iş aramak için kurs
İş ispanyolcası
ÖZEL DERSLER
Dilediğiniz saatte ve sizin seviyenize göre ayarlanmış bir programda
özel kurslar alabilirsiniz.
KATALANCA KURSLARI
12 hafta süresince haftada 4 saat ( 48 saat toplam)
Haftada 2 gün, günde 2 saat veya 1 günde 4 saat.
İNGİLİZCE KURSLARI
12 hafta süresince haftada 3 saat ( 36 saat toplam).
Haftada 2 gün günde 1,5 saat veya 1 günde 3 saat.
Sevıyeler: A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2.
OKULUN HİZMETLERİ
Bedava internet, wi-fi (kablosuz internet), kütüphane, fotokopi
makinası, ekstra okul aktiviteleri, geri dönüşüm çöp
kutuları, içecek ve yiyecek makinası / fair trade kahve
KALACAK YER
Aile yanında: İspanyol yaşam tarzını deneyimlemek isterseniz.
Paylaşılan dairede oda: Eğer diğer öğrencilerle birlikte daire
paylaşmayı tercih ederseniz.
Bütün bir daire: Eğer bağımsız yaşamayı tercih ederseniz.
Yurt: Diğer öğrencilerle birlikte yaşamayı isterseniz.
www.bcn-housing-students.com: ile iletişim kurunuz.
KAYIT VE ÖDEME BİÇİMLERİ
• Seviye belirleme testi:
Hangi seviyede oluğnuz belirlenir ve kursa başlamadan önce testi
yapmanız zorunludur (başlangıç seviyesindekiler hariç).
• Kayıt ve ödeme:
- Kayıt ücreti 30€ 'dur(bu fiyata ön kayıt ücreti, seviye tespit sınavı,
sertifika, diploma ve kurs fotokopileri dahildir). Ders kitapları bu
ücrete dahil değildir.

- Kursa başlayabilmeniz için kayıt olduğunuz bütün dönemi ödemeniz
gerekmektedir. Ödemeyi nakit(en fazla50€), kart ile veya banka
transferi yapabilirsiniz.
- Eğer kurs ücretinin bir bölümünü ödediyseniz ve kursa devam
etmek istiyorsanız, son günden önce ödeme yapmanız gerekmektedir.
- Eğer öğrenci vizesi için kayıt sertifikasına ihtiyacnız var ise, size
detaylı bilgi içeren bir belge verilecektir.
• Yer Rezervasyonu:
Ödediğiniz kayıt ücreti ile maksimum 1 hafta boyunca seçtiğiniz saati
rezervasyon yaptırabilirsiniz (eğer seçtiğiniz saat doluysa başka bir
saate yeriniz alınır).
• Bir gün dersin denenmesi:
Denemek istediğiniz her kurs için 15€ ödemeniz gerekmektedir. Eğer
kursa devam etmek isterseniz ve aynı gün içinde ödeme yaptığınız
taktirde farkı ödemeniz yeterlidir ; eğer deneme gününden sonraki bir
günde ödeme yaparsanız 15€ indirim yapılmayacak ve kursa devam
etmezseniz paranız geri verilmeyecektir.
• Kayıt İptali,
İptali, Kayıttan Vazgeçme veya Kayıdın Biçim Değiştirmesi *:
- Kursun ilk gününden en fazla 15 is günü öncesinde kursu iptal
ederseniz, okul ödenmiş miktardan 50€ iptal masrafı kesmek
kaydıyla bedeli geri ödeyecektir.
- Kursa başlamadan önce bu 15 gün içersinde kursu iptal etmek
isterseniz harcamaların fiyatı: 100€.(8 ve 4 saat/ haftada) ve 150€
(16,12 ve10 saat/ haftada).
- Farklı kurslara kayıt yaptırdıysanız ( vize için gerekli kayıt
sertifikası olmadan) gelecekte iptal edeceğiniz kurslar icinde aynı
harcamalar uygulanacaktır.
- Kursa başladıktan sonra kursu bırakırsanız okul size geri ödeme
yapmayacak, paranızı başka bir kişiye transfer etmeyecek veya kurs
tarihlerini ertelemeyecektir. Kursa baslangıc tarihini geciktirme veya
kurs bitis tarihini öne alma işlemlerini, ücretin geri ödenmesini talep
etmiyor olsanız bile yazılı olarak talep etmeniz ve kalan haklardan
feragat ettiğinizi bildirmeniz gerekir.
- Kayıt yaptırdığınızdan daha az saat ders almak istemeniz halinde,
ücretin geri ödenmesini ya da bitiş tarihini ileri almayı talep etmiyor
olsanız bile yazılı olarak talep etmeniz ve kalan haklardan feragat
ettiğinizi bildirmeniz gerekir.
- Eğer kayıt oldugunuz haftalık ders saatinden daha fazla ders saati
yapmak isterseniz, bu yeni kursa katılmanız ve bu kursun tutarını
ödemeniz gereklidir.
*Eğer sertifikali bir kayit belgesi talep ettiyseniz ve bu belgeyi iptal
etmek isterseniz iptal şartlarini daha once size verilmis forma ek
olarak bildlirmek zorundasınız.
DÜZEN
Kurs başlangıcı:
Öğrencilerin büyük bir kısmı kursun başlangıcından itibaren kursa
başlarlar fakat daha önce başlamış olan bir kursada başilayabilirsiniz.
Sadece seviye tespit sınavını yapmanız gerkmektedir.
Her aybaşı bir Başlangıç (Temel Seviye) kursu açılır.(eğer en az 5 kişi
varsa).

Sınıftaki öğrenci sayısı:
Sınıflar en az 5, en fazla 15 kişiden oluşur. Eğer bir grupta kayıtlı
veya devamlı 5 kişiden az öğrenci varsa okul kursu iptal edebilir ve
öğrencileri başka sınıflara yerleştirebilir. Eğer bir grupta 2 ay boyunca
5 kişiden az öğrenci var ise okul son ayın ücretini geri
ödemeyecektir.

Diplomalar ve Sertifikalar:
- Diploma alabilmeniz için final sınavını geçmeniz ve derse
devamlılığınızın %70’den fazla olması gerekmektedir.
- Eğer tüm kursu tamamlamaz, %70’den az katılır ya da sınavı
geçemezseniz final notu olmadan sadece devam sertifikası alırsınız.
- Final sınavından 1 ay sonra diplomanızı alabilirsiniz.

Ders Kitapları:
Ders kitapları derse devam edebilmek için zorunludur ve okuldan
satın alabilirsiniz. Kitapların fotokopisi verilmez. Eğer bir aydan daha
kısa süre kursa gidecekseniz kitapları 25€ depozit bırakarak
kiralayabilirsiniz. Bu depozit kitapları zarar vermeden geri getirdiğiniz
takdirde size geri ödenir. Eğer kitapları kursun son gününden itibaren
2 haftayı geçen bir zamandan sonra teslim ederseniz okul depozitinizi
geri iade etmeyecektir.

Eğer farklı kurslara kayıt yaptırdıysanız:
- Okul her 3 aylık dönemde aynı ders programını garanti edemez.Bir
sonraki ders saatlerinizi mevcut kursunuz bitmeden önce reserve
ediniz.
- Seviye geçebilmek icin final sınavından geçmek zorunludur. Bir
sonraki seviyeniz bu sınav notuna bağlıdır.
- Eğer farklı 3 aylık kurslara kayıt yaptırmak isterseniz ve seviyeniz
yüksek ise okul sizin seviyenize uygun kurslar olacağını garanti
edemez.

Ders saati degiştirme:
- Ders saatleri ancak, kayıtlı olduğunuz dil seviyesinde farklı
saatlerde sınıflar olması ve bu sınıflarda yer olması halinde
değiştirilebilir. Bu değiştirme işlemi bir kurs süresinde bir defaya
mahsus olarak yapılır..
- Eğer aynı seviyede başka saat seçeneği ya da yer yoksa veya
müsait saatler size uygun değilse kurs ücreti geri verilmez, ileri
tarihe ertelenmez.
Seviye Degisikligi:
Kurs süresince seviye değişikliği yapmak isterseniz, öğretmeninizin
onayı gerekir ve seviye atlama sınavına tabi tutulursunuz.
Tatil Günleri:
Okulumuzun tatil günleri resmi tatil günleridir, bu nedenle haftalık
kurslar hariç tüm kursların ücret hesaplamalarına dahildirler. Tatil
dönemleri zaten hariçtir (paskalya ve noel).
Devamsızlık:
-Derslere katılım günlük olarak kontrol edilir. Bir devamlılık belgesine
ihtiyacınız varsa bu belgede sadece gerçek devamlılığınızın
görüleceğini lütfen hatırlayınız.
- Hangi sebeple olursa olsun eğer derslere katılmazsanız okul ücreti
geri ödemez ve dersler telafi edilemez.
- Eğer 3 haftadan fazla derse devamsızlık ederseniz, dil seviyeniz
yeniden gözden geçirilir ve büyük olasılıkla seviyeniz değiştirilir.
Sınavlar:
Bütün kurslarda resmi sınav tarihinde bir final sınavı yapılır. Resmi
sınav tarihde sınava giremezseniz baska bir tarihte sınava girmeniz
mümkün degildir.
Diploma alabilmeniz için sınava girmeniz zorunludur.
Daha sonraki seviyeniz kursun bitiminde alacağınız final notuna
bağlıdır.
3 aylık kurslarda yarı dönem kontrol sınavı da yapılır..

OKUL KABUL HAKKI SAKLIDIR
Web sayfasında, broşürlerde ve kayıt belgesinde yazılı okul kurallarını
okumanız önemlidir. Merkezimiz kuralları okumamanızdan sorumlu
değildir.Okulumuz bu kurallarla ilgili sizi sözel olarak bilgilendirmek
zorunda değildir.
2 AĞUSTOS 2011 da yenilenmiştir

TÜRKÇE

2012 İNDİRİMLERİ
İNDİRİMLERİ
2012 YILI KURS
KURS TARİHLERİ
3 Aylık Kurslar
1. Trimestre 2012
2. Trimestre 2012
3. Trimestre 2011
4. Trimestre 2011

EĞER ESKİ ÖĞRENCİMİZSENİZ 3 AYLIK KURSLARDA 10%
İNDRİRİM UYGULANACAKTıR

:9 Ocak - 30 Mart 2012
: 10 Nisan – 29 Haziran 2012
: 3 Temmuz – 26 Eylül 2011
: 1 Ekim – 21 Aralık 2011

4s

2012
2012 Aylık Çok Yoğun Yaz Kursları
HAZİRAN : 4 - 29
AĞUSTOS : 1-29
TEMMUZ : 3 - 30
EYLÜL : 3 - 26

8s

10 s

2012 YILI KURS ÜCRETLERİ
İSPANYOLCA VE KATLANCA
KATLANCA KURSLARI
8 saat
Kurs
2 saat
4 saat
6 saat

10 saat

3 ay

125 €

235 €

310 €

380 €

465 €

2 ay

95 €

205 €

270 €

340 €

420 €

1 ay

55 €

110 €

145 €

175€

215 €

1 hafta

15 €

35 €

40 €

45 €

60 €

Kurs

12 saat

14 saat

16 saat

18 saat

20 saat

3 ay

565 €

665 €

760 €

855 €

960 €

2 ay

485 €

590 €

675 €

765 €

835 €

1 ay

245 €

305 €

345 €

400 €

430 €

1 hafta

65 €

85 €

95 €

100 €

115 €

1 aylık haftada 16 saatlik kurslar (toplam 64 saat)
1 ay
345 €(Eliu 280€)
1 hafta

Toplam 1 Saat 10 saat arası

Saati /35 €

Toplam 11 Saat 20 saat arası

Saati /33,5 €

Toplam 21 saat 30 saat arası

Saati /30 €

110 €

20s
865 €

430 € 685 € 850€

1020€ 1205€ 1385€ 1535€ 1730€

9ay

645 € 1035€ 1275€ 1530€ 1805€ 2075€ 2300€ 2595€

*eğer bir önceki kursda öğrenim gördüyseniz.
YENI ÖĞRENCİLER ICIN UZUN SÜRELI KURS FIYATLARIMIZ BU
SEKILDEDIR.
4s

8s

10s

12s

6ay 460€

745€

910€

1100€ 1300€ 1485€ 1670€ 1880€

9ay 690€

1115€ 1370€ 1650€ 1950€ 2230€ 2505€ 2815€

12a 920€
y

1490€ 1825€ 2205€ 2600€ 2975€ 3335€ 3755€

14s

16s

18s

20s

Bundan başka indirim uygulanmamaktadır.
Kayıt: Yeni öğrenciler için 30€
30€
- Eğer ödediğiniz ücret bir sonraki kursun üctetinide kapsıyor ise bir
sonraki kursun süresi en az bir ay olmalıdır.
- Aylar ve haftalar okulun akademik tavkimine göre takip eder.

22 Aralık 2011 da yenilenmiştir

95 €

260 € (eski öğrenci 250)
35 €

18s
765€

6ay

İNGİLİZCE KURSLARI

1 hafta deneme

16s
690€

510 € 600€

Özel dersler

4 hafta

14s

215 € 345 € 425€

12ay 840 € 1340€ 1655€ 1995€ 2350€ 2770€ 2995€ 3380€

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Tatil günleri: 01/05, 28/05,15/08, 11/09, 24/09,12/10, 1/11, 06/12,
Tatiller: Navidad (Noel) 24/12-8/01/11

12 hafta

12s

3ay

Escuela Mediterráneo
Tasarım
ım : Marga Mascaró

