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TABĂRĂ DE LIMBA FRANCEZĂ 

APPRENDRE LE FRANÇAIS AVEC FRANÇOIS! 

 Limba franceză - nivel începător, mediu, avansat (A1-C1) 

 Locaţie: Vulcan/Braşov 

Ai planuri pentru vacanţa de vară? Învaţă şi exersează limba franceză cu vorbitori 

nativi!  

Pune-ți în practică cunoștințele de limba franceză, îmbogăţeşte-ţi vocabularul, 

conversează cu alţi vorbitori de franceză! Îmbină studiul limbii franceze cu activități 

interactive, jocuri de vocabular şi de rol, concursuri, dialoguri, prezentări, dezbateri!  

Descoperă cultura şi civilizaţia franceză în cadrul atelierelor de creaţie, teatru şi gătit! 

Prezintă-ți și tu țara oaspeților noștri, cultura, tradițiile și istoria noastră! 

Şi bineînţeles distrează-te în vacanţa de vară! 

Obiectivul principal al taberei este acela de a dezvolta competența de comunicare în 

limba franceză. Metodele de predare folosite sunt interactive. 

 Programul include: 

 test de evaluare a cunoștințelor de limba franceză în prima zi de tabără 

 curs de limba franceză pentru nivelurile A1-C1 care include zilnic 2 şedinţe a 

câte 60 minute și un atelier de ex. de creaţie, gătit, teatru, quiz, raliu foto, 

vizionarea unui film cu accent pe noțiuni de cultură și civilizație franceză  

 aplicarea practică şi exersarea noţiunilor învăţate pe parcursul zilei în 

conversaţie 

 drumeţii pe cărări de munte, Olimpiada Sportivilor  

 vizită la Paradisul Acvatic www.paradisulacvatic.ro şi la Parc Aventura 

www.parc-aventura.ro  

 activităţi creative sau sportive la alegere 

 seri distractive şi petrecere 

 

Cursul de limba franceză este suținut de instructori vorbitori nativi de limba 

franceză din Franța. Aceșia sunt implicaţi pe toată durata zilei în desfăşurarea taberei, 

îi însoţesc pe copii la toate activităţile şi conversează cu ei în limba germană.  

Grupele sunt formate de regulă din maxim 10 copii.  

Sunt acceptați și copii de nivel A0, fără un contact anterior cu franceza. 

 

 

 

http://www.paradisulacvatic.ro/
http://www.parc-aventura.ro/
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Detalii: 

 7 zile/6 nopţi (de duminică până sâmbătă) 

 cazare: pensiunea agroturistică Casa Maniţiu www.casamanitiu.ro  

 condiţii: camere cu 3-5 locuri cu baie, apă caldă curentă, curte şi grădină de 

2500 mp 
 

Oferta include: 

 cazare cu pensiune completă 

 activităţi cuprinse în program, material didactic 

 transport pe perioada taberei 

 animatori şi supraveghere 

 diplomă de participare la curs cu evaluare individuală  

 DVD cu poze 
 

Oferta nu include transport la/de la Vulcan, jud. Braşov. Se organizează transport cu 

trenul din Bucureşti pentru doritori, în acest caz se achită suplimentar biletul de tren 

dus-întors pentru copil. 
 

Nr. locuri: minim 5, maxim 24 

Participanţi: vârsta între 7-15 ani, absolvenți de clasa I 

Preţ: 1160 lei, copiii care au mai participat la taberele noastre beneficiază de o 

reducere de 50 lei/participant, iar fraţii şi surorile de 70 lei/participant  
 

Perioada: 13-19.07.2014 

 

Modalitate de plată: se achită un avans de 300 lei, iar diferenţa în prima zi de tabără.  
 

Înscriere: 

Pentru înscriere vă rugăm să ne trimiteţi un email la office@tumba.ro cu datele 

copilului pentru care se solicită înscrierea: nume, prenume, vârstă, perioada aleasă şi 

datele părintelui plătitor: nume, prenume, adresa poştală.  

Vă trimitem împreună cu factura proformă de avans şi contractul de prestări servicii, 

iar după achitarea avansului testul de evaluare. Cu aproximativ o săptămână înainte de 

începerea taberei veți primi formularul de înscriere, lista cu bagajul şi detalii privind 

sosirea şi plecarea în/din tabără. 

 

Fotografii din taberele Tumba accesând: 

http://www.tumba.ro/galerie-foto.html  

 

 

http://www.casamanitiu.ro/
mailto:office@tumba.ro
http://www.tumba.ro/galerie-foto.html
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MENIU TABĂRĂ  

 

 

Mic dejun: lapte, cereale, ceai, ouă, unt, miere, gem, brânză, vinete, humus, pâine, 

legume de sezon 

 

Gustare: fructe, desert zilnic făcut în casă 

 

Prânz:  

Felul I: Supă cu găluşte, supă de tăiţei, supă cremă de legume, supă de zarzavat, supă 

de chimen, ciorbă de văcuţă, ciorbă de perişoare 

 

Felul II: Musaca cu carne, friptură cu orez, şniţel cu piure, cartofi la cuptor cu brânză 

şi smântână, chifteluţe marinate cu piure  

 

Salată: de sezon 

 

Cină: spaghetti cu sos şi caşcaval, pilaf cu carne, mămăligă cu brânză şi smântână, 

macaroane cu brânză, cartofi franţuzeşti 

 

Băuturi: apă plată, apă minerală, sirop de casă 

 

  

 

 
Masa este preparată preponderent din produse naturale (ouă, lapte, brânză, unt, carne, 

legume, fructe etc) obţinute din gospodăria proprie sau de la alţi producători de pe 

plan local. Animalele sunt hrănite natural, fără concentrate, hormoni de creştere, 

antibiotice.  
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