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İletişim

Fransızca düzenlenen kültür ve sanat 
etkinliklerimizin ve tüm diğer avantajların 
tadını çıkarın!

Institut français öğrencileri,

Yüz yüze ya da çevrimiçi düzenlenen 
kültür etkinliklerimize ücretsiz ya da 
indirimli olarak katılır.

Kütüphanemize ve Culturethèque dijital 
kütüphanemize indirimli üye olur.

Partner kurumların öğrencilerimize 
sundukları özel indirimlerden faydalanır.

Ana dili Fransızca olan sosyal bir 
ortamda bol bol Fransızca pratik yapar.

ANKARA  I  İSTANBUL  I  İZMİR

ÇEVRİMİÇİ
FRANSIZCA

KURSLARI

ifturquie.org



Katılımı ve herkesin konuşmasını teşvik eden 
gruplar

Ücretsiz seviye testi ve ihtiyaç analizi

Evinizin konforunda öğrenme keyfi

Bütçenize uygun grup dersleri

Sürekli meslek içi eğitim alan yetkin *FLE 
öğretmenlerinden oluşan bir ekip

Uluslararası kabul görmüş Fransız diplomaları

Programınıza uyan esnek bir takvim

Öğretmeninizle online canlı dersler

30 saatlik dönemler

İsteğinize göre PC, tablet veya akıllı telefondan 
katılım

Çevrimiçi Kurslarımız
Ne Sunuyor?

Fransızca  öğrenmek istiyorsanız doğru 
adrestesiniz: Institut français Türkiye, Fransa
Cumhuriyeti’nin resmi dil okulu ve sınav merkezidir.

İçiniz rahat olsun, 70 yıldan fazla tecrübesi ile 
Institut français’de sizi anadili Fransızca olan nitelikli 
ve deneyimli öğretmenler ile kaliteli, profesyonel bir 
dil öğrenimi bekliyor.

Tüm kurslarımız, Avrupa Dilleri Ortak Referans 
Çerçevesi’ne uygundur ve yüksek kalite 
standartlarını karşılar. Institut français ayrıca, tüm 
dünyada tanınan ve ömür boyu geçerli DELF DALF 
Fransızca diplomalarının sınav merkezidir.

Institut français öğrencileri, iletişime teşvik eden 
uluslararası bir ortamda konuşma pratiği yaparlar, 
yüz yüze ya da çevrimiçi düzenlenen kültür 
etkinliklerimize katılarak Fransızcalarını çok daha 
hızlı geliştirirler.

Institut français’de farklı kurs çeşitleri sunuyoruz: 
Grup kursları, özel ders paketleri, şirket kursları, 
çevrimiçi kurslar 

Nasıl Kayıt
Olurum?
Fransızca kurslarımıza e-posta yoluyla ya da kurs 
sekreterliğimize gelerek kayıt olabilirsiniz.

Daha Önce Hiç 
Fransızca 
Öğrenmediyseniz
Seviye belirleme testine girmenize gerek yok, 
başlangıç seviyesi kurs takvimimizi 
inceleyebilirsiniz.

Daha Önce Fransızca
Eğitim Aldıysanız
Son 6 ay içerisinde Institut français bünyesinde bir 
kursu tamamladıysanız bir üst seviye kursumuza 
kayıt olabilirsiniz. Fransızca eğitiminize 6 aydan 
fazla ara verdiyseniz ya da başka bir kurumda 
Fransızca öğreniyorsanız çevrimiçi olarak ücretsiz 
seviye tespiti yapılacaktır.

Çevrimiçi
Kurslar
Zamanınız kısıtlı ise ya da evinizin konforunda 
Fransızca öğrenmek istiyorsanz, Institut français'nin 
çevrimiçi kurslarına tüm dünyadan kayıt 
olabilirsiniz.

Çevrimiçi grup kurslarımızda farklı hikayeleri olan, 
ancak aynı hedefi paylaşan insanlar bir araya gelir: 
Fransızca öğrenmek. Birbirinizle hemen Fransızca 
sohbet edebilecek ve sanki Fransa'daymış gibi 
hissedeceksiniz. Deneyimli öğretmen ekibimiz 
öğrencilerin konuşma, okuma, yazma ve dinleme 
alanlarındaki becerilerini geliştirmek için yenilikçi 
pedagojik yöntemler uygular.

*FLE:  Yabancı Dil Olarak Fransızca


