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1964'DEN BER! FRANSIZCA ÖĞRET!M
VE PEDAGOJ!K ARAŞTIRMA MERKEZ!

Fransız dilinin

macerasına katılın
www.cavilam.com
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Fransızca öğrenmenin keyfi
Kuruluş 1964
CAVILAM (Dillere ve Medyalara Dinamik Yaklaşım Merkezi) Vichy
Belediyesi ve Clermont-Ferrand Üniversiteleri tarafından kurulmuştur.
2012 yılında Alliances Françaises ağına katılarak
CAVILAM - Alliance française adını almıştır.

Misyonumuz
.

Fransızcanın yabancı bir dil olarak dinamik öğretimi

. Fransızca öğretmenlerinin sürekli eğitimi
. Yeni pedagojik usuller, kurslarda mükemmellik ve neşeli bir ortam

Kurslarımız
.
Bir haftadan başlayan yoğun kurslar

. 12, 24 ya da 36 haftalık uzun süreli kurslar
. Süper yoğun Fransızca Öğrenim Programı
. Okul grupları için dil gezileri
. Yüksek öğrenime hazırlık
. Özel dersler
. Özel amaca yönelik kurslar
. Fransızca sınav ve testlerine hazırlık
(DELF, DALF, TEF)
. Öğretmen ve eğitimcilere yönelik eğitimler
. Çocuklara yönelik geziler: Spor ve dil

Güçlü
yanlarımız
.
Üstün kaliteli eğitim

. Kurslar her Pazartesi başlar
. Okulumuz yıl boyu açıktır
. Üniversiteler arası medyateke giriş serbest ve ücretsizdir
. Farklı konaklama formülleri mevcuttur: Aile yanında konaklama,
öğrenci yurdu, stüdyo, apartotel, otel
. Kişiye uygun ulaşım ve karşılama imkanı (gar, havaalanı)
. Kültürel faaliyet programı
. Samimi ve uluslararası bir ortam
. Öğrencilerle yakından ilgili ve yardıma hazır
bir ekip
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Fransa'nın kalbinde, doğa ile iç içe, otantik bir bölgede
bulunan Vichy, Fransız hayat tarzını keşfetmek için ideal bir şehirdir.

Auvergne bölgesine ve tüm Fransa'ya gezilerin başlangıç noktasıdır.
CAVILAM - Alliance française, Vichy şehir merkezine iki adımlık
mesafede bulunan, seçkin bir alana kurulmuştur. Öğrenci ve stajyerlere fevkalade teknik donanıma sahip, 9000 m2'lik modern bir alanın
konfor ve şıklığında son derece kaliteli eğitimler sunmaktadır .

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