
 VICHY     
 Standard, Intenzív    
 16 éves kortól,

 Junior 12-16 éveseknek 

Vichy, a népszerű fürdőhely és kulturális centrum 
Párizstól három órányi vonatútra, Franciaország 
középső részén található. 

A legközelebbi nagyvárosok: Clermont-Ferrand 
és Lyon.

Az iskola  Vichy központjában több épületben 
működik, igen jól felszerelt intézmény, amely 
mintegy negyven éve foglalkozik külföldi diákok  
nyelvoktatásával. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
kommunikáció központú nyelvoktatásra, a 
franciatanárok képzésére.

A nyelviskola igen jó viszonyt ápol a helyi 
egyetemmel.  

A junior tanfolyamot francia tizenévesekkel 
közösen szervezik.

Vichy, a népszerű fürdőhely és kulturális centrum Párizstól 
három órányi vonatútra, Franciaország középső részén található. 
Legközelebbi nagyvárosok: Clermont-Ferrand és Lyon.
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Kurzusok/Heti óraszám: 
(45 perces órák)

16 éves kortól
A kurzus: heti 26 tanóra 
(18 óra ált. francia + 
8 óra nyelvi szakkör) 
B kurzus: heti 18 tanóra 
ált. francia + 
6 óra egyéni oktatás
C kurzus: A kurzus + 
6 óra egyéni oktatás
D kurzus: heti 18 óra ált. 
francia + szabadidős 
program (választható 
tenisz, golf, balneoterápia 
vagy kirándulási program)

12-16 éveseknek
E kurzus: heti 15 óra 
francia nyelv + teljes 
szabadidős program+ sport 
(tenisz, vitorlázás, 
lovaglás,kajakozás stb.)

Csoportlétszám:
maximum 15 fő
Nyelvi szintek: minden 
szinten oktatnak

Kezdési időpontok:
A,B,C,D kurzus: minden 
hétfőn indul (kezdőknek 
négyhetente).
E kurzus: (2 vagy
 4 hetes tanfolyamok)
06.29.-07.12.;
 07.13.-07.26.;
07.27.-08.09.;
 08.10.-08.23.

Szállás:
A,B,C,D kurzus: 
családoknál, egyágyas 
szobában, reggelivel, 
félpanzióval vagy teljes 
ellátással
- vagy kollégiumban/bérelt 
lakásban ellátás nélkül, 
konyhahasználattal (18 
éves kortól)
- vagy tetszőleges 
kategóriájú szállodában 
reggelivel vagy 
félpanzióval
Étkezni az egyetem 
menzáján lehet.
E kurzus: 3 ágyas 
kollégiumi szobában, teljes 
ellátással, 24 órás 
felügyelettel.

További kurzusok:
- DELF, DALF, CCIP 
TCF/DAP, TEF vizsgaelő-
készítők
- Egyetemi előkészítő
- Magánórák
- Nyelviskolai szemeszter 
vagy tanév (12, 24 vagy 36 
hét)
- Többféle tanfolyam és 
továbbképzés francia 
nyelvtanároknak
- Felsőfokú tanulmányokra 
felkészítő tanfolyamok


