
 
 
 

 
 
 

 

Neden ALCE ve neden BOLONYA şehri? 

  
Sıkça sorulan sorular; Dil okulu ve çalışma programı seçerken (farkındayız ki önemli bir karar 
aşaması), mutlaka şunlar düşünülmeli;Farklı alanlar ve dahası hangi eğitim kurumu ihtiyaçlarınıza 
karşılık verebilir. Sizinle paylaşmak istediğimiz bazı bilgiler var, inanıyoruz ki karar verirken size 
yardımcı olacaktır ve kurumumuz size neler sunabileceğiyle ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. 
Bu kısa bilgilendirme, seçiminizi yaparken size yol gösterebilir ve içinde yaşarken öğrenim 
göreceğiniz şehirle ilgili sizi aydınlatabilir. 

 

1  

Şehre ait uluslarası  havalimanı 

mevcut mudur? 

G. Marconi havalimanı İtalya'nın en önemli havalimanlarından biri 

olup bağlantı noktası olarak ve uygun fiyatlarla düzenli olarak 

seferlerin düzenlendiği ülkeler Avrupa dahilinde  

İspanya, İsviçre, Avusturya, Almanya, Yunanistan, Belçika, Hollanda, 

İngiltere, İrlanda, Danimarka, İsveç, Norveç, Polonya, Hırvatistan, 

Romanya, Türkiye, Moldovya ve Rusya'dır. 

2 Şehir diğer şehirlerle ve ülkenin 

geri kalanıyla toplu ulaşım 

açısından yeterli imkanlara ve 

bağlantı olanaklarına sahip midir? 

 

 

Bolonya merkez tren istasyonu   İtalya’nın ana ray hat bağlantısı 

noktalarından biridir. Şehrin kendisi bir sanat şehri olmakla birlikte 

yakın mesafede Floransa, Venedik, Milan, Verona, Mantua, Parma, 

Padua, Ravenna ve Ferrara şehirleri bulunmakta ve bu şehirlere 

ulaşım mesafesi 50 dakika ve iki buçuk saat (yeni hızlı tren “Freccia 

Rossa” ve “Freccia Argento”tarafından sağlanmakta) arasında 

değişmektedir. 

 

 

3  

Okulun bulunduğu semt şehrin 

güvenli bir semtimidir? 

 

ALCE seçkin Santo Stefano semtinde bulunmaktadır ve bu semt 

şehrin en güvenli ve en yeşil doğallıklara sahip semtidir. Şehrin 

tarihi merkezinde yer alıp ana otobüs hatlarının geçiş noktasındadır. 

En güzel kent parkı olan “Giardini Margherita” yani Margherita 

bahçeleri sadece yaklaşık yüz metre mesafededir ve  çeşitli 

aktiviteler veya sadece dinlenmek ve yeşil alanın keyfini çıkarmak 

için şehirdeki en doğru adrestir.   



 
 
 

 
 
 

 

 

 

4 

Okul bütün sene boyunca eğitim 

veriyor mu?  

ALCE sınıfları 49 hafta boyunca aktif haldedir, okul sene boyunca 

eğitim vermekte ve sadece Noel ve yılbaşı kutlaması günlerinde 

kapalıdır. 

5 Derslerin süresi dakika bazında ne 

kadardır? 

ALCE okulunda dersler 60 dakika sürmektedir. 

6  

Yoğunlaştırılmış ders programı 

dahilinde haftada kaç saat  ders 

yapılmaktadır? 

 

Düzenli şekilde ders alan yetişkin bireyler için ciddi ve verimli bir 

akademik ortam sağlamak amacıyla yarı-zamanlı kurs seçeneğimiz 

olmamakta(en az saate sahip olan haftada 23 saat olan 

yoğunlaştırılmış GI123 kursu) ve grupların sayıca fazla olmamasına 

ve 17 yaşından küçük gençlerin grupta bulunmamasına özen 

gösteriyoruz.  

 

7 Bir sınıfta en fazla kaç öğrenci 

bulunuyor? 

 

Mükemmel olmasıyla övündüğümüz öğretmen/öğrenci oranı  

sayesinde sınıflarımızın herhangi birisinde 8 öğrenciden fazla 

öğrenci olmamakla birlikte her bir öğrencinin bizzat ilgilenildiği 

ortalama 4 ve 6 öğrencilik sınıflar arasında değişmektedir. Belirli bir 

kursa olan öğrenci katılım sayısı beklenenden az olsa bile kursun 

toplamda süreceği saatlik süreyi azaltmıyoruz. 

8  

Öğrenciler nerelerden geliyorlar? 

 

Ufak büyüklükte bir eğitim kurumu olmamıza rağmen başlangıçtan 

beri millet bazında dengeli oranda bir katılım oranı tutturmuş 

bulunmaktayız. Hiçbir ülke 10/11% oranını geçmemekle birlikte  her 

sene sayıca 25/30 arası değişen ülkelerden gelen öğrencilerimiz 

bulunmaktadır. 

9 Garantili kaç aşama var ve süreleri 

ne kadar?  

 

 

ALCE olarak 4 ve 6 arası değişen ve yıl boyunca süren aşamalar 

tatbik ediyoruz. Öğretme sistemimiz öğrencilerimizin aklında eksik 

kalan bilgilerin tespiti ve bu eksiklerin doldurulması için gerekli 

açıklamanın yapılması üzerine kurulmuştur. Öğrenciler aşama 

aşama ilerlemekte ve daha önceki aşamaların memnuniyetle 

başarılmasıyla ilerlerler. Her aşama değişken sayılarda süren 

haftalara yayılmıştır. (A1 : 4 hafta; A2: 5 hafta; B1: 8 hafta B2: 9 



 
 
 

 
 
 

 

hafta: C1 ve C2 10/12+ hafta) Ve böylece Avrupa ortak müfredatı ve 

CILS syllabus standartlarını yerine getirmiş oluyoruz. 

10  Öğrencinin bilgisel gelişimi 

gözlenmekte midir? 

 

 

Başladığı ilk günden (pazartesi) itibaren her öğrenci özenle ele alınır 

ve başlangıçta bulunduğu aşamaya göre diğer öğrencilerle birlikte 

sınıflandırılır. Bu yerleştirme sınavı hem yazılı hemde sözlü olarak 

yapılır ve Avrupa ortak müfredatına uygun birşekilde yapılır. Bu 

sınav sayesinde her öğrencinin ihtiyaçları tespit edilir. Her iki 

haftada bir gelişim aşaması puanlanma sistemi olan bir sınavla 

güncellenir. Bu iki haftalık sınavlar öğrencinin anlayacağı seviyede 

sorulara sahip olup, yazılı compozisyon, sözlü anlaşılma, dilbilgisi ve 

sözdizimi içerir.    

11 Öğrencinin edindiği bilgi nasıl 

değerlendirilir? 

 

 

Her iki haftada bir öğretmenlerimiz her öğrenci işin kişisel 

detaylandırılmış rapor hazırlar. Her kursun sonunda öğrenciler a) 

katılım ve başarı belgsei ve b) ileri derecede detaylandırılmış gözlem 

raporu edinirler, gözlem raporu öğrencinin ilerleme düzeyinin 

bütün detaylarını içerir ve katılım, irade, anlama kabiliyeti, öğrenme 

hızı, karşılaştığı zorluklar ve tavsiyeler içerir ve bu sayede öğrenciye 

eksiklerinin tamamlaması için yol haritası verilir. 

12 Eğitim kurumunuzda resmiyeti olan 

sınavlar yapılmakta mıdır? 

 

1997 senesinden beri ALCE olarak CILS derecelendirme merkezi 

resmiyetine sahibiz, Unistrasi yani Siena yabancılar üniversitesi 

tarafından kurumumuza gerekli yetkiler verilmiştir ve 2012 yılından 

beri DITALS derecelendirme merkezi yani yabancılara İtalyan dili 

öğretecek olan öğretmenlere verilecek sertifikasyonu verme 

yetkimiz vardır. 2015 yılının Eylül ayından itibaren CELI 

derecelendirme merkezi statüsüne sahip olunucaktır, bu yetki 

UNISTRAPG yani - yabancılar için Perugia Üniversitesi - tarafından 

verilmiştir. 2015 yılının Ocak ayından itibaren ALCE okulumuz AIL 

yani İtalyan dil akademisi (İtalyanca sertifikası) verme yetkisine 

sahip olup bu ayrıca AIL'in Firenze diploması  belgesini 

sağlayabilecek derecelendirme kuruluşu olma statüsüne erişmiştir. 

(DELI, DILI, DALI sertifikaları) 

13 Güvenilirlik ve profesyonel hizmet 

tecrübesi akreditasyon veya bazı 

ALCE isimli öğretim kurumu Bolonya kenti ve Emilia Romagna 

bölgesi dahilinde AIL, CILS, CELI ve DITALS resmiyetine ve yetkilerine 



 
 
 

 
 
 

 

kuruluşlara üyelik referans 

gösterilerek kanıtlanabilir mi? 

 

sahip olan tek okul olmak birlikte, ayrıca IALC (Uluslarası Dil merkezi 

teşkilatı), yüksek kalite ve tarafsızlık sebebiyle çeşitli ödüller 

kazanmış dil okulları teşkilatı ve ASILS (İtalyan dilini ikinci dil olarak 

öğreten okullar kuruluşu) üyesi olup bu kuruluşun üyeleri çok sıkı 

müfredatsal ve profesyonel kontroller sonucu kuruluşa üye olarak 

kabul edilir ve öğrencilerin aldığı eğitim kalitesi, profesyonel hizmet 

yeterliliği özenle incelenerek üyelik statüsü süregelir. Kurslarımız 

ayrıca İsveç'te CSM isimli kuruluş tarafından onaylanıp,  

akreditasyon kazanmıştır ve Almanya'da da Bildungsurlaub isimli 

kuruluş aynı onay ve akreditasyonu sağlamıştır. 

14 Öğretmenlerin hepsi özel 

niteliklere  ve öğretim alanında 

tecrübeye sahip midir? 

 

 

Öğretmenlerimizin hepsi, işinde uzman bir eğitim koordinatorü 

tarafından denetlenmekte ve yönlendirilmektedir. 

Öğretmenlerimiz sözel dallarda özellikle edebiyat, diller, tarih, 

sanat gibi alanlarda üniversite diplomasına sahiptir. Aynı zamanda 

ilgili alanlarda Master yapmış olanlar, DITALS 2 sertifikasına sahip 

olanlar mevcut  olmakla birlikte, öğretmenlerimiz yılların getirdiği 

öğretmenlik tecrübesine sahiptirler (5 yıldan az olmamak kaydıyla - 

ortalama 8.7 yıl). 

15 Dil okulunuz eğitim müfredatı dışı 

sosyal ve kültürel aktiviteler 

sunuyor mu? 

 

 

Okulumuzun sosyal ve kültürel faaliyetlere bakış açısı bu 

faaliyetlerin sınıfta verilen derslerle birlikte dil öğrenmeyi 

hızlandırdığı ve öğrenilen dille alakalı kültürel bilgileri pekiştirdiği ve 

bu sebeple bu faaliyetlerin tabii ve gerekli  olduğu yönündedir. Bu 

yüzden okulumuz bu faaliyetleri düzenlemekte ve sunulan 

hizmetleri sıkça güncellemektedir ve çok çeşitli ve öğretici 

faaliyetler sunulmaktadır. Bu faaliyetlere örnek vermek gerekirse; 

İtalyan sineması, yemek yapma dersleri, şarap tatma 

organizasyonu, yerel tarihi mekanları ziyaret, rönesans şehirlerini 

tur rehberi eşliğinde ziyaret,  müzeler, "aperatifler"ve daha niceleri. 

16 Okulunuzun öğrencilere konaklama 

sağlayan yerleri özel olarak seçme, 

denetleme ve teftiş etme 

konusunda görevli çalışanları var 

mıdır? 

Okulumuzun yöneticileri direkt olarak konaklama sunan yerleri 

denetleme, inceleme ve teftiş etme görevini yürütmekle beraber 

öğrencilere konaklama imkanı sunan evsahibi aileleleri de bizzat 

yakın irtibat halinde olarak aynı şekilde denetleme ve teftiş 

etmektedirler. 



 
 
 

 
 
 

 

17 Okulunuz kendisine ait ve 

kendisinin işlettiği bir konaklama 

tesisine sahip midir? 

 

ALCE dil okulu tamamen kendisine ait ve kendisinin bağımsız ve 

yüksek kalite standartlarına göre işlettiği bir konaklama tesisine 

sahip olup bu hizmeti sağlayan Bolonya'da ki tek okul olmakla 

birlikte İtalya'da ki sayılı okullardan biridir. Konaklama tesisimiz en 

fazla 12 öğrenci için konaklama imkanı sunmakla birlikte okula 

sadece 5 dakika yürüme mesafesi uzaklığındadır. 

18 Öğrenci ağırlayan aileler ve diğer 

konaklama olanaklarının okula 

uzaklığı ne kadardır? 

 

 

Öğrenci ağırlayan bütün aileler ve konaklanılan evler (müstakil veya 

müşterek daireler), okulumuza çok yakın mesafede olup 5/6 dakika 

ile 15/20 dakika arası bir yürüme mesafesinde veya 5 ile 15 (azami) 

otobüs yolculuğu mesafesindedir, 2.4 km mesafeden daha fazla 

olmamakla birlikte evlerin hepsi ana otobüs hatlarının 

güzergahındadır. 

19 Okulunuz öğrencilerinizle özel  

olarak ilgilenip, o güne özel 

herhangi bir ihtiyaçları olduğunda 

bu konuda yardımcı olmakta mıdır? 

 

 

Okulumuzu çok özel yapan en önemli nitelik, küçük/orta büyüklükte 

bir işletme olup, bağımsız ve aile kuruluşu olarak işletilmesidir ve 

istekli öğrencilerimiz 5 yıldız kalitesine sahip hizmet alırlar. 

Kuruluşumuzun senesi olan 1999 senesinden beri mükemmeliyetle 

anılan bir hizmet kalitesine sahibiz. ALCE içindeki atmosfer 

profesyonel ama sıcaktır. Herkes sadece ismiyle birbirine hitap eder 

ve çok kısa zamanında kendinizi çalışanlar ve diğer öğrencilerle 

kaynaşmış bulursunuz. Öğrencilerimiz kurslarını bitirip giderlerken 

(çoğu zaman giden öğrenciler yeniden geri gelir ki sayılar her sene 

artmaktadır), memnun ve müteşekkür oldukları konular, eğitim 

kalitesiyle birlikte aynı zamanda sanki müşteri değil de bir aile 

ferdiymiş gibi yakın ve sıcakkanlı muamele görmeleridir. 

20 Öğrencilerin memnuniyeti düzenli 

olarak incelenmekte midir? 

 

 

ALCE olarak en bilinen özelliklerimizden birisi "açık kapı tutumu" 

yani okulumuza dair herhangi bir sorunu veya sorusu olan 

öğrenciyle mutlaka ilgileniyor oluşumuzdur. Bu yüzden 

öğrencilerimiz okulda geçirdikleri hergün kursa, sosyal faaliyetlere 

ve konaklamalarına dair ne kadar memnun olduklarını çalışanlara 

belirtmektedirler. Öğretmenlerden tutun yönetime kadar bütün 

çalışanlarla daima yakın iletişim halindedirler. Ayrıca her yeni 

öğrenciye dilek ve şikayetlerini yazıp okul yönetimiyle 

paylaşabilecekleri formlar verilir. 


