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Vichy, de ideale plek

C E N T R U M V O O R O N D E R W I J S I N D E F R A N S E TA A L
EN PEDAGOGISCH ONDERZOEK SINDS 1964

van leven te ontdekken. Bovendien is het een prima vertrekpunt voor
tal van uitstapjes naar de Auvergne en de rest van Frankrijk.
CAVILAM - Alliance Française is schitterend gelegen, op twee passen
van het centrum van Vichy. Studenten en stagiairs krijgen er in een
comfortabele en elegante, moderne ruimte van 9000 m2 onderwijs van
topkwaliteit, ondersteund door geavanceerde technische apparatuur.

CAVILAM - Alliance française
1, avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 Vichy Cedex - Frankrijk
Tel: +33 (0) 4 70 30 83 83 - Fax: +33 (0) 4 70 30 83 84
info@cavilam.com
Websites:
www.cavilam.com
www.leplaisirdapprendre.com

Gedrukt in Frankrijk - Foto’s : Robin Bar, Jérôme Mondière, Emmanuel Lattes

Vichy ligt in een authentieke, pittoreske regio in hartje
Frankrijk, en daarom is het de ideale stad om de Franse manier

Ontwerp en realisatie: ephemere-infini.com

om Frans te leren

Beleef het avontuur

van de Franse taal
www.cavilam.com
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Plezier in een cursus

Frans

Opgericht in 1964
CAVILAM (Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias) werd
opgericht door de gemeente Vichy en de universiteiten van Clermont-Ferrand.
Sinds 2012 maakt de school deel uit van het internationale netwerk van
Alliances Françaises, en sindsdien heet de school CAVILAM - Alliance française.

Onze
missie
.

Levend onderwijs van het Frans als vreemde taal

. Bijscholing van docenten Frans
. Pedagogische vernieuwing, uitstekende cursussen en veel gezelligheid

Onze
cursussen
.
Intensieve cursussen vanaf een week

. Langdurige cursussen vanaf 12, 24 of 36 weken
. Superintensieve cursus Frans
. Taalverblijven voor schoolgroepen
. Voorbereiding op universiteitsniveau
. Privélessen
. Lessen in specifieke vakken
. Voorbereiding op, en afname van, examens en tests
Franse taal (DELF, DALF, TCF)
. Opleidingen voor leerkrachten en docenten
. Juniorverblijven: “Sport en taal”

Onze
sterke
punten
.
Onderwijs van topkwaliteit

. Elke maandag beginnen er nieuwe cursussen
. School is het hele jaar geopend
. Vrije, gratis toegang tot de interuniversitaire mediatheek
. Gevarieerde accommodatieformules: gastgezinnen,
studentenkamers, studio’s, hotelappartementen, hotels
. Persoonlijk welkom en vervoer (station, luchthavens)
. Programma met culturele activiteiten
. Hartelijke, internationale sfeer
. Ons team staat altijd voor je klaar

