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Vichy, lokasi ideal

PUSAT PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS
DAN RISET PENDIDIKAN SEJAK 1964

untuk belajar kebudayaan Prancis

CAVILAM - Alliance française
1, avenue des Célestins - BP 72678 - 03206 Vichy Cedex France
Telp: +33(0) 4 70 30 83 83 - Faks: +33(0) 4 70 30 83 84
info@cavilam.com

Situs web:
www.cavilam.com
www.leplaisirdapprendre.com

Di cet ak di P r anci s - F o to : Ro b in B ar, Jé r ô me Mo nd i ère, E mma nu el L at te s

dan indah, Vichy adalah kota yang ideal untuk mempelajari kehidupan
di Prancis. Kota ini adalah titik keberangkatan wisata di Auvergne
dan di seluruh Prancis.
CAVILAM - Alliance Française berada di lingkungan istimewa yang
dekat dengan pusat kota Vichy. Di sini siswa dan peserta pelatihan
akan mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi di fasilitas yang
nyaman dan anggun dengan luas 9000 m 2 , yang dilengkapi
peralatan teknis canggih.

Desain dan produksi: ephemere-infini.com

Berlokasi di jantung Prancis, di daerah yang masih alami

Pengalaman
petualangan
ala Prancis

www.cavilam.com
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Senangnya belajar

bahasa Prancis

Didirikan tahun 1964

CAVILAM (Centre d’Approches Vivantes des Langues et des
Médias) didirikan oleh Pemerintah Kota V ichy dan Universitas
Clermont-Ferrand.
Pada tahun 2012, lembaga ini berintegrasi dengan jaringan internasional Alliances Française, dan menjadi CAVILAM - Alliance française.

Misi
kami
.

Memberikan pendidikan bahasa Prancis yang menyenangkan

. Pelatihan berkelanjutan untuk guru bahasa Prancis
. Inovasi pendidikan, kursus yang unggul, dan keramahan

Kursus
kami
.
Kursus intensif selama satu minggu

. Kursus panjang yang berdurasi 12, 24, atau 36 minggu
. Program bahasa Prancis super intensif
. Kursus bahasa untuk kelompok sekolah
. Persiapan masuk universitas
. Kursus privat
. Kursus untuk tujuan khusus
. Persiapan dan ujian bahasa Prancis (DELF, DALF, TCF)
. Pelatihan untuk guru dan instruktur
. Kursus junior: “Olahraga dan bahasa”

Keunggulan kami
. Pendidikan berkualitas tinggi
. Kursus dimulai setiap hari Senin
. Sekolah dibuka sepanjang tahun
. Akses gratis ke perpustakaan antar-universitas
. Pilihan akomodasi beragam: rumah kos, asrama,
. studio, hotel apartemen, hotel
. Layanan antar-jemput khusus (stasiun, bandara)
. Program aktivitas budaya
. Suasana hangat dan internasional
. Staff yang ramah dan selalu hadir

