
TABĂRA DE ENGLEZĂ M&DORADO - 2021 
„When we honour the Earth, we honour ourselves!” 

(Când onorăm Pământul, ne cinstim pe noi înșine!)  

Only together we can help the Earth and diminish the natural disasters that happen in the world these days. 
Join our team and find out how! 

Locația: 
Zărnești - Plaiul Foii (foarte aproape de Bran), în județul Brașov – Pensiunea Panorama Pietrei Craiului 
(vă invităm să accesați link-ul pentru a vedea fotografii cu locația, un peisaj mirific la ieșirea din oraș, la 
poalele Munților Piatra Craiului).  
Locația este rezervată în totalitate pentru TABĂRA M&DORADO. 

Perioada: 

plecare din data de 25.07.2021 - întoarcere în data de 30.07.2021 

Printr-un program de activități foarte atent gândit, echipa M&DORADO va încerca să îi încurajeze pe copii să limiteze 
folosirea telefoanelor mobile, scopul nostru fiind ca ei să se bucure cât mai mult de natură și de activitățile pe care le vom 
desfășura.  

LINK Pensiunea Panorama Pietrei Craiului: Check out Panorama Pietrei Craiului on Booking!  http://www.booking.com/Share-3SyFXC 
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1. Tematica taberei de anul acesta a fost inspirată din știrile și informațiile pe care le auzim și vedem legate de faptul că planeta are nevoie
de ajutorul oamenilor (prevenirea incendiilor, oprirea inundațiilor, salvarea animalelor și a oamenilor, protejarea speciilor pe cale de
dispariție, etc.) pentru a supraviețui în continuare.

2. A fi conștient de ceea ce se întâmplă în jurul tău reprezintă un grad înalt de informare, iar acest lucru se poate realiza si prin accesarea
mijloacelor media: știri, articole on-line, postări, video-uri și multe altele.

3. Timp de 6 zile vom aborda diverse tematici legate de acest subiect, fiecare zi va fi diferită, descoperind și învățând noi practici și informații
despre cum putem fi mai prietenoși cu mediul – ECO-FRIENDLY.

Coordonatorii taberei vor aborda în fiecare zi o altă tematică pe care o vom pune în practică (activități de protejare a 
mediului), după cum urmează: 

1. DAY 1 – HOW CAN WE BECOME EARTH HELPERS?
Vom afla informații despre cum putem fi mai prietenoși cu mediul înconjurător, în activitățile de zi cu zi: când petrecem timpul acasă, la
școală, în oraș cu prietenii sau familia, etc.

2. DAY 2 – RECYCLING IDEAS
Vom învăța cum să reciclăm mai mult: plastic, deșeuri menajere, obiecte pe care nu le mai utilizăm, sau cum să refolosim obiectele astfel
încât să le prelungim „viața”, etc.

3. DAY 3 – ANIMALS ARE OUR FRIENDS!
Vom reține informații despre specii, tipuri și rase de animale – cum putem clasifica animalele, cum ne sunt ele de ajutor și de ce trebuie să
le ocrotim.

4. DAY 4 - ENJOYING NATURE WITHOUT HARMING IT!
Cum ne putem distra și cum putem avea o vacanță plăcută atunci când mergem la munte cu cortul, la mare pe plajă sau în drumeții, fără a
lăsa mizerie în urma noastră și fără a dăuna naturii în vreun fel atunci când ne pregătim să ne întoarcem acasă.

5. DAY 5 – SURPRISE!

6. DAY 6 – SURPRISE!



Curioși de activitățile pe care le-am pregătit? Alătură-te echipei noastre tinere, prietenoase și cu chef de distracție în această tabără de limba 
engleză! Toate activitățile pregătite de profesorii îndrumători vor fi prezentate și discutate în limba engleză, iar acolo unde va fi cazul vor exista și 
dublări în limba română (pentru cei mai mici sau pentru o mai bună înțelegere a contextului). 

Nu o să lipsească activitățile recreative și distractive, concursurile, drumețiile în natură. Copilul va petrece timpul în aer liber, învățând și 
jucându-se, departe de televizor, telefoane și tablete. Le putem arăta celor mici că timpul poate fi ocupat cu jocuri și activități prin care socializăm, 
integrând tehnologia doar în scop educativ. 



ACTIVITĂȚILE DIN TABĂRĂ SE VOR FOCUSA PE: 

• dialog in limba engleză, comunicarea într-un mediu de vacanță;

• organizarea atelierelor creative de limbă sau abilități practice;

• jocuri interactive, concursuri de mișcare: pânza de păianjen, cursa cu saci, șarpele își prinde coada, ștafeta în sac sau legat de picior,

baloanele buclucașe, hopa mitică, aqua sport, vânatoarea de comori în apă, cucerirea înălțimilor, zmeul călător.

+ ACȚIUNI DEVENITE DEJA MARCĂ M&DORADO:

• focul de tabără;
• face painting;
• organizarea balului cu tematică;

Copiii vor fi permanent îndrumați și coordonați de profesorii Centrului de Limbi Străine M&DORADO, iar întreaga 
activitate va fi supervizată de conducerea centrului. 



Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați pagina de Facebook a Centrului: Centrul de limbi străine M&DORADO. În 
categoria – Fotografii - veți găsi albume foto din cele 18 tabere pe care le-am organizat. Tot acolo o să vedeți și mare parte 
din activitățile pe care le vom desfășura în tabără. (jocuri și concursuri) 

Tarif: 
1485 lei (6 zile) - valabil pentru oricare din cele 2 tabere (tarif neschimbat față de cel de anul trecut) 

*** Cu câteva zile înainte de tabără veți primi programul detaliat, pe zile.

TARIFUL INCLUDE : 
- transport TUR-RETUR AUTOCAR CLASIFICAT 4 * CU LICENȚĂ DE TRANSPORT COPII
*Obiectivele turistice sunt orientative, la alegere.
- cazare;
- pensiune completă;
- excursii;
- acces la piscină;
- activitățile coordonate de către profesorii M&DORADO;
- fotografii din locație;
- materiale didactice + alte materiale necesare desfășurării activităților atât educative, cât și recreative.
- diplome de participare

*Daca sunteți interesați, vă rugăm să comunicați acest lucru la secretariat sau să trimiteți un email pe adresa școlii și să
rezervați un loc.



REZERVAREA LOCULUI ÎN TABĂRA M&DORADO PRESUPUNE ACHITAREA: 

- AVANSULUI DE 200 LEI PÂNĂ LA DATA DE 02 APRILIE 2021
- DIFERENȚEI PÂNĂ LA DATA DE 04 IUNIE 2021.

FIIND TOTUL INCLUS, VĂ SUGERĂM CA BANII DE BUZUNAR SĂ NU DEPĂȘEASCĂ SUMA DE 100 - 150 LEI. 

Sunt acceptați și frații sau surorile copiilor ce frecventează cursurile Centrului de limbi străine M&DORADO, 
cât și alți copii care nu frecventează cursurile noastre (verișori, vecini, colegi de școală). 

Vă așteptăm cu drag! 


