
Bucarest

CLUBUL DE VACANȚĂ LA 
INSTITUTUL FRANCEZ

Vine vacanța, 
cu trenul 

din Franța!

Pentru ca învățarea limbii franceze să fie asociată cu o activitate făcută din plăcere, 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.



Vacanță în sfârșit! Dar să fie în franceză!
03 - 28 iulie

ȘCOALA DE VARĂ
Atelierele sunt construite în jurul unui proiect pedagogic ce dă ocazia copilului dumneavoastră să se inițieze sau să 
își perfecționeze limba franceză, amuzându-se în același timp! 

Săptămâna II – 10 – 14 iulie

Vârstă Nivel Tematică

4 - 6 ani
grădiniță + clasa 0 și I

7 - 9 ani

clasele II - IV

10 - 13 ani

clasele V - VIII

debutant

intermediar

debutant

intermediar

Mon tableau 
d'été musical

Sur la route des vacances

Parcours

Cartes postales de partout

Mon chapeau de voyages

debutant

MODULUL II : L’AVENTURE COMMENCE !
Săptămâna III – 17 – 21 iulie

Vârstă Nivel Tematică

4 - 6 ani
grădiniță + clasa 0 și I

7 - 9 ani

clasele II - IV

10 - 13 ani

clasele V - VIII

debutant

intermediar

debutant

intermediar

Popesco fait 
son spectacle

1, 2, 3 on décolle !

Mon île secrète 

Mes héros

Cinéma Aventure

debutant

Săptămâna IV – 24 – 28 iulie

Vârstă Nivel Tematică

4 - 6 ani
grădiniță + clasa 0 și I

7 - 9 ani

clasele II - IV

10 - 13 ani

clasele V - VIII

debutant

intermediar

debutant

intermediar

Chevalier ou 

princesse ?

Jouez aux aventuriers !

A travers mon télescope

Détectives en herbe

Je découvre la mythologie

debutant

MODULUL I : VOYAGER
Săptămâna I - 3 – 7 iulie

Vârstă Nivel Tematică

4 - 6 ani
grădiniță + clasa 0 și I

7 - 9 ani

clasele II - IV

10 - 13 ani

clasele V - VIII

debutant

intermediar

debutant

intermediar

1, 2, 3 soleil !

Je prépare mes valises !

En route

En traversant l'Europe !

Aux 4 coins du monde !

debutant

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 pe tot parcursul lunii iulie!
Exemple de activități ludice: L’heure du conte, Kamishibai, Cinéma,Jeux de société, Jeux vidéo, Chants-sons, Je découvre..., etc.

Pentru fiecare înscriere la Școala de vară sau Activități 
ludice, aveți acces gratuit la filmele pentru copii din 
fiecare vineri după-amiaza în perioada 7 – 28 iulie

BONUS
CINEMA



*tarif redus acordat celor care au fost înscriși la cursurile anuale de limba franceză, la reînscriere dar 

și celui de-al doilea membru al aceleiași familii (frate/soră)

Volum orar și ritm: 7,5 ore pe săptămână (1,5 ore x 5 zile)

260 LEI
tarif redus* 

240 LEI

03 - 07 iulie

10 - 14 iulie

17 - 21 iulie 

24 - 28 iulie

6  - 28 iunie

6 iunie - 5 iulie

6 iunie - 12 iulie

6 iunie - 19 iulie

Sesiuni 2017 Înscrieri Tarif/sesiune

4-6 ani
7-9 ani

9.00 -
10.30

11.00 -
12.00

13.00 -
14.00

11.00 -
12.30

LUNIOR MIERCURI JOI VINERI

10-13 ani

Școala de vară

Școala de vară

Activități ludice

Școala de vară

Școala de vară

Activități ludice

Școala de vară

Școala de vară

Activități ludice

Școala de vară

Școala de vară

Activități ludice

Școala de vară

Școala de vară

Activități ludice

Activități ludice Activități ludice Activități ludice Activități ludice Activități ludice

Contact 
Serviciul de înscrieri / Service des inscriptions 
luni-joi / lundi-jeudi : 12.00 – 18.00

0374 125 209
  inscri@institutfrancais.ro

  www.institutfrancais.ro

ȘCOALA DE VARĂ

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR

SESIUNI ȘI TARIFE

Accesul la aceste activități se face pe bază de tichet. Tichetul este valabil pe toată durata celor 4 săptămâni.
Programarea activităților va fi definitivată cu o săptămână înainte de începerea acestora.

ACTIVITĂȚI LUDICE

Tarife:
35 LEI/atelier
150 LEI – carnet de 5 tichete
250 LEI – carnet de 10 tichete


