
MINI CLUB DE 

VACANTA 

Pentru ca învățarea limbii franceze să fie asociată cu o activitate 
făcută din plăcere, Mini clubul de vacanță vizează, prin activitățile 
propuse, să mobilizeze creativitatea și imaginația  participanților.  

Plecând de la activități de divertisment organizate în jurul unui 
proiect pedagogic, obiectivul principal al acestor cursuri este 
dezvoltarea competenței de comunicare orală (înțelegere și 

exprimare) în limba franceză.

LA INSTITUTUL FRANCEZ

Bucarest



CONTACT : 
Serviciul de înscrieri 
de luni până joi: 12.00-18.00

ȘCOALA DE IARNĂ

SESIUNEA: 06 – 10 FEBRUARIE
ÎNSCRIERI: 23 IANUARIE – 01 FEBRUARIE
TARIF: 260 LEI/*REDUS 240 LEI
*tariful redus se acordă celor înscriși la cursurile 
anuale de limba franceză

VOLUM ORAR ȘI RITM: 
7,5 ORE (1,5 ORE X 5 ZILE)

ACTIVITĂȚI LUDICE

TARIF: 35 LEI/ATELIER
150 LEI - CARNET DE 5 TICHETE

Accesul la activități se face pe bază de tichet. 
Tichetul este valabil pe toată durata 

săptămânii de vacanță. 
Programarea activităților va fi definitivată cu o 

săptămână înainte de începerea acestora.
 

0374 125 209
inscri@institutfrancais.ro 

www.institutfrancais.ro

ACTIVITĂȚI LUDICE
Activitățile ludice sunt à la carte și sunt organizate în fiecare zi, pentru fiecare grupă 
de vârstă. Copilul dumneavoastră poate participa la ele oricând dorește de-a lungul 
săptămânii de vacanță. 

4-6 ani - Comme en hiver       
7-9 ani - debutanți: P’tits contes sous la neige 

                 intermediari: L’igloo des petits écrivains 
10-13 ani - debutanți: Les jeux olympiques d’hiver

                     intermediari: Faits d’hiver 

06 – 10 februarie

 MINI VACANTA DE IARNA

IN LIMBA FRANCEZA !

4 - 6 ani
7 - 9 ani

10 - 13 ani

11.00 -12.00

11.00 -12.30

13.00 -14.00

9.00 -10.30

LUNIORĂVÂRSTĂ MARȚI MIERCURI JOI VINERI
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