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Bu kurs bültenimizin içinde İtalyanca ve İspanyolca dil kurslarımızın
ders saatleri, fiyatları, kurslarımızın özellikleri hakkında, bireysel ve
kurumsal dil eğitimleri hakkında bilgiler bulunmakta olup, dil eğitimleri
hakkında sıkça sorulan sorular kısmında dil eğitimi hakkında kafanıza
takılmış sorulara cevap bulabilirsiniz.PRONTOITALIA’nın 25 senedir
verdiği diğer hizmetleri inceleyebilirsiniz. İtalya’da eğitim ve
organizasyondaki başarılarımızın aynası olan öğrenci mektuplarından
birkaçını inceleyebilirsiniz.
ÜYELİKLERİMİZ

PRONTO®ITALIA EDUCAZIONE

2018-2019 İTALYANCA-İSPANYOLCA- DİL PROGRAMI

HAFTA İÇİ GÜNDÜZ
STANDART

KURS
GÜNLERİ

DERS
SAATLERİ

PAZARTESİÇARŞAMBA

11.00-13.30
14.00-16.30

SALIPERŞEMBE

11.00-13.30
14.00-16.30

HAFTA
LIK
DERS
SAATİ

TOPLAM DERS
SAATİ

6 DERS

30 DERS - 42 DERS

6 DERS

30 DERS - 42 DERS

PAZARTESİÇARŞAMBA

19.00-21.30

6 DERS

SALIPERŞEMBE

19.00-21.30

6 DERS

30 DERS - 42 DERS

SÜRE

5-7 HAFTA

ÜCRET

580 TL

5-7 HAFTA

580 TL

5-7 HAFTA

580 TL
6 KUR
2700 TL
( nakit )

HAFTA İÇİ
AKŞAM
STANDART

HAFTASONU
STANDART

CUMARTESİ
PAZAR

11.00-13.30
14.00-16.30

6 DERS

30 DERS - 42 DERS

30 DERS - 42 DERS

5-7 HAFTA

5-7 HAFTA

İtalyanca ve
İspanyolca
özel ders-bire bir
ders

Kişiye özel
planlanmaktadır.

580 TL

580 TL

2 KUR
960 TL
( nakit )
1050 TL
(4 TAKSİT)

100 TL / saat

1 SAAT
18 SAAT ÖZEL DERS

KAMPANYA

HAFTADA 2
4 SAAT
PAKETİ VEYA
( 4.5 / 9 Hafta )

1620 TL
(95 TL/ saat)

HAFTADA 2

4 SAAT
Kişiye özel
24 SAAT ÖZEL DERS PAKETİ VEYA
( 12 / 6 Hafta )
planlanmaktadır.

36 SAAT ÖZEL DERS PAKET
48 SAAT ÖZEL DERS

HAFTADA 2
VEYA 4 SAAT
( 18 / 9 Hafta )

HAFTADA 2
4 SAAT
PAKETİ VEYA
( 24/ 12 Hafta )

2040 TL
( 85 TL/ saat )
2880 TL
( 80 TL/ saat
3840 TL
( 80 TL/ saat )
1440 TL/ 2 Kişi
( 120TL/ saat)

24 SAAT
ÖZEL GRUP DERS PAKETİ
İtalyanca ve
İspanyolca
özel ders grubu

Kişilere özel
planlanmaktadır.

Kişilere özel
planlanmaktadır.
36 SAAT
ÖZEL GRUP DERS PAKETİ

Kişilere özel
planlanmakta
dır.

Kişilere özel
planlanmakta
dır.

1120 TL / 3 Kişi
( 140 TL/ saat )
900 TL / 4 Kişi
( 150 TL / saat)
2160 TL / 2 Kişi
( 120 TL/ saat )
1560 TL / 3 Kişi
( 130 TL/ saat )
1260 TL / 4 Kişi
( 140 TL/ saat )
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48 SAAT
ÖZEL GRUP DERS PAKETİ

Kişilere özel
planlanmakta
dır.

2760TL / 2 Kişi
( 115 TL / saat )
1920TL / 3 Kişi
( 125 TL/ saat )
1800 TL / 4 Kişi
( 150 TL/ saat )

Kişilere özel
Kişilere özel
planlanmaktadır. planlanmaktadır.

İtalyan lisesi ve
Galileo Galilei
İtalyan liselerine
Brans Dersleri

24 SAAT
ÖZEL DERS PAKETİ

Kişilere özel 2880 TL / 1 Kişi
planlanmakta ( 120 TL / saat )
dır.

3360 TL / 2 Kişi
( 140 TL/ saat )
3600 TL / 3 Kişi
( 150 TL/ saat )

İtalyan
Üniversiteleri
Hazırlık Programı

Kişilere özel
Kişilere özel
planlanmaktadır. planlanmaktadır.

24 SAAT
ÖZEL DERS PAKETİ

(IMAT-Mühendislik
sınavı-polito TILMimarlık sınavı- Boccon
sınavı-,TARM torino
sınavı)
KONUŞMA SINIFLARI
( CUMA)

Kişilere özel 2880 TL / 1 kişi
planlanmakta ( 120 TL / saat )
dır.
3600 TL / 2 Kişi
( 150 TL/ saat )
3840 TL / 3 Kişi
( 160 TL/ saat )

CUMA

16.00-18.00
18.00-20.00

2 DERS

8 DERS

4 HAFTA

580 TL
350 TL

*Grup ders fiyatlarına KDV Dahildir.
*Kitap Ücretleri fiyata Dahil değildir.
*Özel ders Fiyatlarına KDV Dahil değildir.
*Kitap ücreti 70 TL
* Kitapla birlikte video destekli 3 dilde Online Eğitim Hediyemizdir.
KURS ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konusunda uzman ve formasyona sahip yabancı anadil öğretmenler.
®
Özel PRONTO ITALIA metodu ile yüksek başarı oranı
Ücretsiz kişiye özel telafi ve destek dersleri
Görsel ve işitsel destekli dersler
4-9 kişilik sınıflar, Min. 4 kişilik sınıflar.
Çeşitli aktiviteler(cafe conversazione’de spaghetti partileri ve sinema günleri)
Ücretsiz seviye belirleme sınavı
İlk 2 kurda verilen 500-600 kelime bilgisi
Conversazione sınıfları
Türkiye’de İLK ve TEK Video Destekli Online Eğitim ile takviye dersleri
®
Kursumuzu başarıyla tamamlayan öğrencilerimize PRONTO ITALIA Sertifikası

• 2-3 kişilik özel Gruplarda Haftada 2 Gün 3’er dersten 1 kurda toplam 24 ders
saati verilmektedir. 1 Kur Bitirme süresi 4 haftadır.
• 4-6 kişilik Gruplarda Haftada 2 Gün 3’er dersten 1 kurda toplam 30 ders saati
verilmektedir. 1 kur bitirme süresi 5 haftadır.
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• 7-9 kişilik Gruplarda Haftada 2 Gün 3’er dersten 1 kurda toplam 36-42 ders
saati verilmektedir. 1 kur bitirme süresi 6-7 haftadır.
DUYURU : Öğrencilere,Öğretmenlere,Asker çocuklarına,Emeklilere, Devlet kurumunda
çalışanlara % 5 İndirim ve taksit imkanı uygulanmaktadır.

1 KUR ÖĞRENCİ FİYATI 530 TL

(nakit)

PRONTO® ITALIA DİL KURSU BÜLTENİ
GENEL BİLGİ: Prontoitalia İstanbul Şaşkınbakkal merkezi ve Floransa ofisi olmak üzere, 25
yıldır var olan bir eğitim kurumudur. Modern ve sıcak atmosferi ile öğrencilerini bir çatı altında
toplayarak yerli ve yabancı öğretim kadrosuyla kaliteli dil eğitimi veren İtalya‘da eğitim olanakları
sunan Ücretsiz eğitim danışmanlığı yapan ciddi ve profesyonel hizmet veren bir eğitim
kurumudur.
EĞİTİM PROGRAMI: Toplam 6 kurluk 3 er seviyeden oluşan eğitim programında her seviye 2 kuru
kapsar ve toplam 42 hafta yani yaklaşık 10,5 ay sürelidir. Dil eğitimimizde öncelikli esas alınan
konuşma egzersizlerinin ve diyalogların çokluğu ve güncelliğidir.Temel olarak hızlandırılmış ve
mümkün olduğunca ezberden uzak eğitim anlayışımızla Türkiye ‘de konusunda uzman ve öncü bir eğitim
kurumu olarak bilinmekteyiz.
1.Aşama: ( A1-A2 ) İlk iki (2) kurda yani ilk seviyede (temel
seviye) günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek seviyede konuşabilme
öğretilir. Alışveriş yapabilir,yön tarifi verebilir, meslekler,aile ve
kişisel bilgiler hakkında konuşabilir bunun yanı sıra
restaurant/cafe’lerde sipariş ve rezervasyon yaptırabilirsiniz.Yorum
yapabilir, temel cümleleri tercüme edebilirsiniz yani kısaca ilkokula
yeni başlayan bir çocuğun konuşma seviyesi yakalanmış olur. Temel
seviyede 3 ana tense ( geçmiş-gelecek-geniş ) zaman bilgisi
tamamlanmış ve 600 civarında (ünite ve yardımcı kitaplardan) kelime yüklemesi yapılmış olur. Meydan
Larousse ‘un 130 değişik ülkede yaptığı araştırma ve deneyim sonucu günlük konuşmada ortalama 250
kelime kullanımı hedeflediği baz alınırsa, ProntoItalia’nın ilk aşamada öğrenciye günlük konuşmanın üç
katı kadar kelime bilgisi yüklediği gerçeği bu noktada dikkat çekicidir !
2.Aşama: ( B1-B2 ) Üçüncü ve dördüncü kuru kapsar.(İntermedite) orta seviyede dil eğitimine ulaşılmış
olur, konuşmalar daha akıcı ve kapsamlı yapılmaya başlanır.
3.Aşama: ( C1-C2 ) Beşinci ve altıncı kuru kapsar. Dil eğitiminde türev ve ana gramerler, işaret/ soru
zamirleri,etken/edilgen fiiller dahil tamamlanmış olur. Türkçe dilbilgisinde ne varsa hepsinin eğitim
alınan dilde karşılığı tamamlanmış olur.Gramer seviyesi çok iyi, konuşma seviyesi iyi olarak öğrenci
eğitimini tamamlamış olur.Beşinci ve altıncı kurlar tamamlandıktan sonra 7.kur olan conversazione
sınıfında ileri seviyede dile hakimiyet sağlanmış olur.
EĞİTİMCİLERİMİZ: Başlangıç seviyesi sıfır olanların yanında, başka bir eğitim kurumundan gelip dil
seviye tespiti(öğretmenler tarafından yapılan) ve kaçıncı kurdan devam edeceği netlik kazanan
öğrencilerimizin her anlamda yararlanabileceği eğitimcilerimiz mevcuttur. Öğretmenlerimiz ağırlıklı
olarak eğitimini verdikleri dilin uyruğunda olup Türk hocalarımız da mevcuttur.Tüm eğitimcilerimiz
uzman ve eğitim formasyonuna sahiptir.
KURS SAATLERİ VE ÜCRET: Kurslarımız haftalık periyotlar halinde haftada 2 gün ve 3 er ders
halinde verilir. 1 ders saati 45-50 dakikadır.Kurs günleri hafta içi ve hafta sonu sabah saat 11:00 ve
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akşam saat 19.00 grupları olarak özetlenebileceği gibi ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda ara saat
uygulamaları da yapılmaktadır.
Bir kur Standart ücreti KDV dahil 580 TL. ProntoItalia 2 kurda konuşturan Tek kurum olma
özelliğini devam ettirmektedir. Öğrenciler ilk seviyeyi almak zorundadırlar. 2 kur ücreti 1160 TL
. Bonus özelliğini taşıyan kartlara 4 ila 6 taksit uygulaması mevcuttur.

PRONTO® ITALIA HİZMETLERİ
•

İTALYANCA-İSPANYOLCA DİL KURSU

•

TERCÜME-TERCÜMAN -ÇEVİRİ
(İtalyanca-İspanyolca-İngilizce)

•

KURUMSAL ve BİREYSEL ÖZEL DİL EĞİTİM PROGRAMLARI

•

ÜCRETSİZ İTALYA’DA EĞİTİM DANIŞMANLIĞI & ORGANİZASYON

KURUMLARA YÖNELİK ÖZEL PROGRAMLAR
PRONTOITALIA Profesyonel yeteneklerini ihtiyaç duydukları yabancı dili öğrenerek tamamlama
durumunda olan kişiler için Özel bir eğitim tasarlanmıştır. Kurumlara Yönelik Özel Programlarla
kişi hedeflediği dilin şirketteki pozisyonu için gerekli olan terminolojisini öğrenir ve yabacı dilde
mükemmel hakimiyet sağlar. Kurumlara Yönelik Özel programları üst düzey yöneticiler ve şirket
için önemli görevler alan kişiler için hazırlanmıştır. Prontoitalia Uzman yabancı veya Türk
öğretmenlerimiz isteğe bağlı olarak işyerlerinde veya şubelerimizde ders vermektedir.








Presentations (Sunumlar)
Negotiating (Görüşmeler)
Meetings (Toplantılar)
Finance (Finans)
Business Correspondance (İş Yazışmaları)
Telephoning (Telefon Görüşmeleri)
Socialising Across Cultures (Kültürler Arası Sosyalleşme)

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
 ITKIB
(İstanbul Tekstil Konf.İhratçılar Birliği)
 ARIA/AVEA
 UZEL HOLDİNG
 KOÇBANK MÜŞ.HİZ.
 YAPI KREDİ BANKASI MÜŞ.HİZ.
 GARANTİ BANKASI MÜŞ.HİZ.
 AL’ITALIA
 ENICHEN KİMYA
 DİA MARKETLERİ
 THY
 PERA GÜZEL SANATLAR
 TOFAŞ / FİAT
 ALİ ALTA MODA
 ECZACIBAŞI
 CHİCCO TEKSTİL
 YAVUZ OTOMOTİV
 ARİSTON
 ERICSSON
 MENGEN YATÇILIK





















TERCÜMANLIK BÜROLARI
CHİCCO MAĞAZALARI
ULUSAL TEKSTİL
SANKO TEKSTİL
ARNE TEKSTİL
BENEK TEKSTİL
KARİYER NET
KANAL D
SHOW TV
UNAY REKLAM
ROBERTO CAVALLINI
ANADOLU ÇİMENTO
TORA PETROL
ALTINBAŞ
TAV
İLTEK İLETİŞİM VE REKLAM
HİZMETLERİ
ARMANİ
MOLU
ARKAS HOLDİNG


















MENGEN YATÇILIK
4U YATÇILIK
BAYİM
OLURMUSUN?
SABRİ ÖZEL
VİNALDİ CONCEPT
CALZODONIA
MARIA’NIN
BAHÇESİ
KİMTEKS
ENTES APART OTEL
LA MIA CASA
LI&FUNG
BORUSAN HOLDİNG
SCHWARZKOPF
EİGENMANN &
VERONELLİ
NATAŞ ÇİVİ SAN VE
TİC A.Ş
FERROLI
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®

Neden PRONTO ITALIA EDUCAZIONE 25 senedir Özellikle İtalyanca-İspanyolca dil
eğitimlerinde ve italya'ya eğitim için gidecek öğrenciler tarafından tercih ediliyor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konusunda uzman ve formasyona sahip Anadil öğretmenler ile eğitim.
Özel Prontoitalia Hızlandırılmış ve kolay metodu ile yüksek başarı oranı

Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine uygun eğitim sistemi ( A1,A2,B1,B2,C1,C2)

Telafi ve destek dersleri
Görsel ve işitsel destekli dersler
Güvenli, saygın ve sıcak bir ortam.
Öğrenciler dinamik ve kültürel yönden özendirici bir ortamda bulunurlar
Öğrenciyi iletişime yöneltecek bir biçimde düzenlenen oturma planı.
Max. 9 kişilik sınıflar, min. 4 kişilik sınıflar.
Öğrenciler Prontoitalia dil Merkezinin düzenlediği etkinliklerden haberdar edilir ve ücretsiz
olarak katılabilirler.(cafe conversazione’de spaghetti partileri ve sinema günleri)
Ücretsiz seviye belirleme sınavı
İlk 2 kurda verilen 500-600 kelime bilgisi
Conversazione sınıfları
Bir kura katılan öğrenciye seviyesindeki diğer sınıflara dinleyici olarak katılma imkanı.
Öğrenciler Prontoitalia dil Merkezinin kütüphanesinden faydalanabilirler.
İtalya'daki üniversiteler, akademiler ve dil okulları ile işbirliği ve tümü yurtdışında okumuş
uzman İtalyan ve Türk eğitim danışmanlarımız ile ücretsiz Yurtdışı eğitim danışmanlık
hizmeti.
İtalya’daki en büyük Devlet üniversitelerine Türkiye’de en fazla öğrenci gönderen Tek Kurum.
Bir çok en iyi italyan üniversitelerin, akademilerin, dil okullarının Türkiye Temsilcisi
İtalyadaki tüm organizasyonların PRONTOITALIA tarafından bizzat yapılması.
İtalya’da rehberlik bürokratik hizmetleri.
Başarılı öğrencilere İtalya'da burs imkanı
Milli eğitim bakanlığı tarafından onaylı olmamız.
Kursumuzu başarıyla tamamlayan öğrencilerimize M.E.B onaylı Sertifika
Ve Prontoitalia Sertifikası verilir.
Öğrencilere, Öğretmenlere, Asker çocuklarına, Emeklilere, Devlet kurumunda çalışanlara % 5
İndirim uygulanmaktadır.
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Prontoitalia Eğitim kurumu

Üyesidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
l. PRONTO® ITALIA yönteminin avantajı nedir ?
•
•
•
•

Kalıp öğrenmeyi ortadan kaldırır.
Eğitim süresini dörtte bir zamana indirir.
Dilin mantığını ezbere gerek kalmadan verir.
2 Kurda Konuşturur, kursiyere güncele cevap verebilecek şekilde eğitim verir.
2 . PRONTO® ITALIA yöntemi kaç kurdan oluşuyor?

Toplam 6 kurluk 3 er seviyeden oluşan eğitim programında her seviye 2 kuru kapsar ve toplam 42 hafta
yani yaklaşık 10,5 ay sürelidir. Dil eğitimimizde öncelikli esas alınan konuşma egzersizlerinin ve
diyalogların çokluğu ve güncelliğidir.Temel olarak hızlandırılmış ve mümkün olduğunca ezberden uzak
eğitim anlayışımızla Türkiye ‘de konusunda uzman ve öncü bir eğitim kurumu olarak bilinmekteyiz.
3 .Bir zamanlar dil eğitimi aldım ama unuttum,Seviyem nasıl belirleniyor?
Öğrenciler programa başlamadan önce seviye tespit sınavına (yazılı ve sözlü) tabi tutulup, Uzman
yabancı öğretmenlerimiz ile sınavlarını kontrol ettikten ve sözlü sınavdan sonra aldıkları sonuca göre en
uygun bir kura yerleştirilirler. Kursumuz, öğrencilerin bir dilin dört temel öğesi olan konuşma, okuma,
dinleme ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaç edinmiştir. Programı başarıyla tamamlayan
öğrencilerimize kur tamamlama sertifikası verilmektedir
4 . İlk düzey ( 2 kur ) sonunda eğitimini aldığım dili ne kadar biliyor olacağım?
İtalyanca, İspanyolca, ingilizce dil eğitimlerinde ilk düzeyi bitiren öğrenciler dünyanın her yerinde
ihtiyaçlarını görecek kadar bir eğitime ulaşmış olacaktır. Bu ilk temel düzeyi bitirenler, öğrenmek
zorunda oldukları mesleki italyanca,İspanyolca veya ingilizceyi kendi başlarına kolaylıkla elde
edeceklerdir..
5 . İlk 2 kur eğitimden sonra daha ne kadar devam etmem gerekecek?
İlk düzey sonunda dil eğitiminin ilk temel kısmını bitiren öğrenci aldığı eğitimi kendine yeterli
görebilmesi için en az 3 ve 4. Kurları ( B1 ve B2 ) bitirmesi gerekmektedir. 6 kuru 3. Seviyeyi
bitiren ( C1 ve C2 ) Öğrenci İspanyolca’da DELI, İtalyanca’da CELI veya PLIDA, İngilizce’de CPE,
CAE, IELTS, TOEFL, KPDS, TUS, gibi sınavlara katılmak ya da eğitim alınan dilin ülkelerindeki
dergileri okuyabilmek isteyen öğrenciler için gerekli olacaktır ve bu düzeyi bitiren kişiler sözü geçen
sınavlara hazırlanma noktasına geleceklerdir.
6 . Bu metod ile öğrenmek kolay olacak mı? Günde sadece bir saat ayırarak, ezber yapmadan, çok ev
ödevlerine boğulmadan, eğlenerek ve dili daha ilk dersten itibaren konuşarak yapılan bu çalışmayla dili
öğrenmek en kolay şekle indirgenmiştir. Öğrenci, Anlamadığı, takıldığı yerlerde kadrolu yabancı
öğretmenlerimizden yardım alarak veya seviyesindeki sınıflara dinleyici öğrenci olarak katılarak daha
hızlı ve sağlıklı bir şekilde dili öğrenebilir.
7 . Yardımcı ek kitaplar gerekecek mi?
Hayır, gerekmeyecek . Uzman eğitim kadromuz tarafından belirlenen her türlü materyal kurumumuz
tarafından öğrenciye 1-2-3. kurları kapsayan gramer ve exercise kitabı ücret karşılığında, diğer exercise
materyalleri ve 500-600 kelime listesi ücretsiz verilmektedir
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BASINDA PRONTO® ITALIA EDUCAZIONE
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