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Frida Spanish School 

M E K S İ K A  –  M E X I C O  C I T Y  

G e n e l  B i l g i l e r  

S u n u l a n  P r o g r a m l a r  

İ l e t i ş i m  
İspanyolca Dil Okulları, çekici bir boş zaman programı ve ev sahibi ailelerle, dairelerde 

veya öğrenci yurtlarında olağanüstü konaklama ile en yüksek öğrenim standartlarını sunar. 

İspanyolca Dil Okulumuz, Mexico City'nin kalbinde, çoğu yabancı öğrencinin yaşadığı ve bir araya 

geldiği Colonia Hipodromo Condesa'da yer almaktadır. Bina, 2 katlı ve şehir içi ulaşım ile kolayca 

ulaşılabilen tipik bir kolonyal evdir. Bina çok güvenlidir, en yüksek güvenlik ve altyapı standartlarını 

karşılar. 

+52-55-52-64-70-18 

           contactus@fridaspanish.com 

  Insurgentes Sur 307 Mexico 

DF 

 
https://www.fridaspanish.com/ 

Yeni Başlayanlar A (60 ders) 

İspanyolca bilgisi yok, bir İspanyol ülkesinde ilk 

İspanyolca deneyimi. Öğrencilere İspanyolca 

iletişiminin temelleri öğretilir ve seviyenin 

sonunda ortak yaşam durumlarında etkileşime 

girebilirler. 

 

Yeni Başlayanlar B (60 ders) 

Öğrenciler geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek 

zamanlardaki fikirlerini ifade etme kapasitesini 

geliştirir. 

 

Orta 1 ve 2 (160 ders) 

Öğrenci, aşina olduğu durumlarda ifade etme 

ve bir dizi konuda rutin olmayan bilgilerle başa 

çıkma becerisi kazanacaktır. Çoğu zaman ve 

zamanda ifade. 

 

İleri 1 ve 2 (160 ders) 

Öğrenciler becerilerini geliştirecek ve konuşma 

ve yazmadaki yaygın hataları ortadan 

kaldıracaklardır. Öğrenciler muhtemelen bazı 

İspanyolca konuşulan ülkelerde kurslar 

almışlardır. 

 

Her seviyeyi tamamladıktan sonra, öğrenciler 

okulumuzdaki kurslara katıldıkları için bir 

Başarı Sertifikası alacaklar. 

Aktiviteler: 

 
Guanajuato, San Miguel, Puebla, Oaxaca, 

Acapulco, Michoacan, Valle de BravoParty'ye hafta 

sonu ziyaretleri, şehirdeki bazı sıcak noktalarda 

düzenlenen bar ve disko gecesi.Şehir içindeki 

noktalara rehberli ziyaretler: piramitler, müzeler 

vb. İspanyolca Kurslarının tamamlayıcısı olarak 

okulda. 

 

 

Konaklama: 

 
Konaklamanızın olabildiğince hoş geçmesi için her türlü 

çabayı gösteriyoruz. Konaklama standartları 

tarafımızdan düzenli olarak kontrol edilmektedir. 

 

 Konaklamanız, kursunuzun başlamasından önceki pazar 

günü öğlen 12'den kursunuzun son gününü takip eden 

cumartesi öğlen 12'ye kadar sizin için ayrılmıştır. Ev 

sahibi aile, apartman dairesi veya öğrenci yurdu 

seçiminiz var 

 

Konaklama okula ortalama 10-20 dakika (en fazla 30 

dakika) uzaklıktadır. Okula toplu taşıma ile kolayca 

ulaşılabilir. 
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