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Hai în gașca puștilor și puștoaicelor care vor face 
toate aceste lucruri și multe altele în taberele de 
arhitectură pentru copii!

Alături de arhitecți adevărați și traineri eematico, vei 
descoperi toate etapele necesare unei construcții. 
Zeci de secrete din jobenul de arhitect vor fi dezvăluite, 
vom învăța ce înseamnă analiza temei, care pot fi 
constrângerile reale, cum alegem locul unei construcții, 
cum să ținem cont de materiale și să echilibrăm cele 
trei aspecte fundamentale ale unei construcții: utilitatea, 
rezistența și estetica.

PENTRU COPII ÎNTRE 10-14 ANI

TABĂRĂ DE 
ARHITECTURĂ

Îți place să construiești? Îți place să creezi lucruri noi? Îți place  
să meșterești? Îți place să desenezi? Îți place  să confecționezi? 
Îți place să ai parte de experiențe noi? Te gândești că ai putea 
deveni arhitect?
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În această tabără ne propunem să construim un proiect de 
la zero, pornind de la o temă de arhitectură: arhitecții în 
devenire vor realiza construcții pentru viitor, la scară mare, 
inspirate din călătoriile lor în epoci și civilizații de odinioară. 
Ca și până acum, și în această tabără copiii vor avea libertate 
maximă de exprimare, construcțiile finale fiind rezultatul 
propriilor demersuri creative.

Gașca de tineri arhitecți se va împărți în 3 echipe și fiecare 
va propune și va construi un edificiu din viitor care cuprinde 
elemente și tehnici de construire din trecut. Membrii echipelor
se vor coordona și vom genera un proiect care să echilibreze
cel mai bine viziunea fiecărui membru cu cele trei cerințe
fundamentale ale unui proiect de arhitectură.

Vom parcurge toți pașii pentru a atinge obiectivul stabilit, 
cercetare și studiu, desen și schițe, machetare pentru a aduce 
la viață primul proiect de arhitectură al copiilor!

să-și antreneze abilități cognitive;
să exerseze, pe rând, rolul de coordonator al echipei, cât și pe cel de coechipier;
să-și antreneze capacitățile de lucru în echipă;
să se împrietenească cu scule și unelte reale și să-și însușească un mod responsabil de a le utiliza;
să-și exerseze abilitățile de comunicare și negociere;
să integreze valori și comportamente propice lucrului în echipă - fair-play, valorizarea fiecărui 
membru al echipei, a împărtăși cu ceilalți colegi materiale, idei, experiențe, credința în forța 
echipei versus forța individului;
să-și antreneze reprezentarea spațială;
să-și dezvolte capacitatea de a crea scenarii și de a găsi cele mai potrivite soluții;
să-și exerseze abilitățile de organizare și planificare;
să descopere ce se ascunde în spatele cărții de vizită pe care scrie Arhitect.

Activitatile de arhitectura si construire 

din tabara Îi ajuta pe copii:
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Tabără de construire pentru copii de 4-9 ani și 7-14 ani

TEMPUS MACHINA

Olis și Unna sunt cei mai buni prieteni din tot universul.
Olis este foarte curios. Îi plac animale și adoră să petreacă 
timp în natură. Se cațără în copaci și urmărește lumea 
de la înălțime. Vânează fluturi cu aparatul de fotografiat. 
Adoră castelele care ascund întâmplări cu cavaleri și speră 
că într-o zi valurile marii îi vor aduce un mesaj dintr-un 
alt univers ascuns într-o sticlă. Are o mulțime de întrebări 
despre lumea înconjurătoare la care caută răspunsuri 
în fiecare zi. 

Unna este pasionată de științe și experimente. Laboratorul 
ei este îndesat cu o droaie de obiecte și substanțe care 
mai de care. Știe o mulțime de lucruri despre planete, 
mitologie, marii savanți ai lumii și o forță misterioasă 
care ține lucrurile departe de haos. Cât este ziua de 
lungă desface, repară, testează, inventează lucruri noi și 
caută să înțeleagă care sunt legile care guvernează 
lumea în care trăim. 

Vara aceasta, cutezătorii prieteni și-au propus să plece 
într-o călătorie care va străbate granițele timpului.
Cum ar fi ca, într-o fracțiune de secundă, să te întâlnești 
cu primul arhitect al omenirii, să stai la un ceai cu Cleopatra, 
să te furișezi în laboratorul lui Leonardo, să înregistrezi 
momentul marilor descoperiri ale lui Newton, să citești 
primele gânduri ale lui Jules Verne sau să te întâlnești cu 
tine, cel de peste 10 ani?

the education makers
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 să-și antreneze abilități cognitive;
 să exerseze, pe rând, rolul de coordonator al echipei, cât și pe cel de coechipier;
 să-și antreneze capacitățile de lucru în echipă;
 să se împrietenească cu scule și unelte reale și să-și însușească un mod responsabil de a le utiliza;
 să-și antreneze rezistența la frustrare și capacitatea de a găsi soluții;
 să-și exerseze abilitățile de comunicare;
 să integreze valori și comportamente propice lucrului în echipă - fair-play, valorizarea fiecărui 

membru al echipei, a împărtăși cu ceilalți colegi materiale, idei, experiențe, credința în forța 
echipei versus forța individului.

 

Avansând câțiva pași spre viitor, exploratorii timpului vor fi martorii unor tehnologii care în prezent 
nu sunt nici gânduri, vor vizita edificii care sfidează gravitația, vor descoperi noi materiale și 
modalități de design.

Sărind câțiva pași în spate, vor putea lua parte la evenimentele care astăzi își duc viața în paginile 
cărților de istorie. Vor afla cum au luat naștere marile descoperiri, cum arătau animale dispărute, 
cum sunau limbile moarte, cum trăiau oamenii diverselor epoci, cum arătau casele lor și cum își 
petreceau timpul liber.

Micii temerari au reușit să descifreze tainele călătoriei în timp și sunt nerăbdători să pornească 
în această aventură alături de eematiconi mici și mari.

Tempus Machina ne va purta prin lumi nebănuite și civilizații de odinioară! 

Vino alături de exploratorii timpului într-o aventură de neuitat!

ACTIVItatILE DE CONSTRUire DIN TAbara

îi AJUta PE COPII:
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PROGRAMUL ZILNIC AL EEMATICONILOR

Taberele reprezintă pentru copii oportunități pentru a-și 
testa și antrena abilitățile, pentru a-și explora și organiza 
valorile, pentru a-și descoperi și a-și accentua forțele, 
pentru a explora medii, oameni și situații noi și a se adapta 
la toate acestea! Pe toată durata taberei eematico, trainerii 
îi însoțesc pe copii în procesul cunoașterii de sine și 
adaptării la noile provocări și îi stimulează și îi încurajează 
pe aceștia să-și potențeze toate abilitățile.

dezvoltarea relațiilor armonioase între 
membrii grupului;
dezvoltarea abilităților de comunicare;
dezvoltarea cooperării;
dezvoltarea gândirii;
dezvoltarea capacității de planificare;
facilitarea noilor achiziții informaționale;
dezvoltarea strategiilor de adaptare;

dezvoltarea abilităților motrice;
stimularea atenției;
dezvoltarea autocontrolului;
stimularea responsabilității individuale;
încurajarea obținerii autonomiei;
descoperirea și antrenarea resurselor personale;
dezvoltarea stimei personale;
facilitarea conturării unei imaginii de sine.

Activități de cunoaștere, experimente, bricolaj și lucru cu 
materiale naturale, joc, jocuri și joacă până la cină, după care 
ne bucurăm în tihnă de activități eematicești: concursuri, dans, 
cinema sau petreceri în pijamale!

BENEFICIILE TABEREI eematico

De cum ne trezim, ne antrenăm abilitatea de a avea grijă de noi, de 
lucrurile și de spațiul nostru! Dăm startul operațiunilor vizate să ne 
păstreze în formă maximă, de la periajul dinților, la curățarea întregului 
corp, la alegerea unei ținute adecvate și în cele din urmă, planificarea 
mentală a zilei în desfășurare. Imediat după, inserăm o sesiune de 
împărtășire a viselor de noapte și a celor de zi! 

Savurăm micul dejun și, de îndată ce acesta s-a 
transformat în forțe proaspete și energie pură, ne 
îndreptăm spre zona de construcții, unde activăm 
toate super-puterile pentru a înălța construcția! 

Prânzul aduce o pauză binemeritată, un dejun delicios și un 
răgaz acordat odihnei și/sau socializărilor. 
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Tabără de construire pentru părinți și copii +4 ani

TEMPUS MACHINA

Olis și Unna sunt cei mai buni prieteni din tot universul.
Olis este foarte curios. Îi plac animale și adoră să petreacă 
timp în natură. Se cațără în copaci și urmărește lumea 
de la înălțime. Vânează fluturi cu aparatul de fotografiat. 
Adoră castelele care ascund întâmplări cu cavaleri și speră 
că într-o zi valurile marii îi vor aduce un mesaj dintr-un 
alt univers ascuns într-o sticlă. Are o mulțime de întrebări 
despre lumea înconjurătoare la care caută răspunsuri 
în fiecare zi. 

Unna este pasionată de științe și experimente. Laboratorul 
ei este îndesat cu o droaie de obiecte și substanțe care 
mai de care. Știe o mulțime de lucruri despre planete, 
mitologie, marii savanți ai lumii și o forță misterioasă 
care ține lucrurile departe de haos. Cât este ziua de 
lungă desface, repară, testează, inventează lucruri noi și 
caută să înțeleagă care sunt legile care guvernează 
lumea în care trăim. 

Vara aceasta, cutezătorii prieteni și-au propus să plece 
într-o călătorie care va străbate granițele timpului.
Cum ar fi ca, într-o fracțiune de secundă, să te întâlnești 
cu primul arhitect al omenirii, să stai la un ceai cu Cleopatra, 
să te furișezi în laboratorul lui Leonardo, să înregistrezi 
momentul marilor descoperiri ale lui Newton, să citești 
primele gânduri ale lui Jules Verne sau să te întâlnești cu 
tine, cel de peste 10 ani?

the education makers
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ACTIVItatiLE DE CONSTRUire DIN TAbara 

NE OFEra OPORTUNITATEA:

 să ne antrenăm abilități cognitive;
 să exersăm, pe rând, rolul de coordonator al echipei, cât și pe cel de coechipier;
 să ne împrietenim cu scule și unelte reale;
 să ne antrenăm capacitatea de a găsi soluții;
 să ne exersăm abilitățile de comunicare;
 să ne crească stima de sine;
 să experimentăm alt tip de activitate alături de copil;
 să lucrăm împreună cu copilul și alți membri ai echipei la un proiect comun;
 să ne creăm amintiri unice.
 

Avansând câțiva pași spre viitor, exploratorii timpului vor fi martorii unor tehnologii care în prezent 
nu sunt nici gânduri, vor vizita edificii care sfidează gravitația, vor descoperi noi materiale și 
modalități de design.

Sărind câțiva pași în spate, vor putea lua parte la evenimentele care astăzi își duc viața în paginile 
cărților de istorie. Vor afla cum au luat naștere marile descoperiri, cum arătau animale dispărute, 
cum sunau limbile moarte, cum trăiau oamenii diverselor epoci, cum arătau casele lor și cum își 
petreceau timpul liber.

Micii temerari au reușit să descifreze tainele călătoriei în timp și sunt nerăbdători să pornească 
în această aventură alături de eematiconi mici și mari.

Tempus Machina ne va purta prin lumi nebănuite și civilizații de odinioară! 

Vino alături de exploratorii timpului într-o aventură de neuitat!
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beneficiile taberei eematico:

o sesiune de evaluare și analiză a interacțiunilor dintre 
membrii familiei, de identificare și stimulare a punctelor 
forte, respectiv de identificare și abordare a celor spinoase, 
în primele zile ale taberei;

Tabăra eematicească de construcții vizează atât înălțarea unor structuri 
și pavilioane, dar și înălțarea, respectiv consolidarea relațiilor părinte- 
copil. Astfel, pe lângă activitățile de pe șantier și accesoriile acestora, 
menite să potențeze abilitățile motrice, pe cele sociale și pe cele cognitive, 
veți primi acces și la:

TOATE ACESTEA SE DESFĂȘOARĂ ÎMPREUNĂ 
CU UNUL DINTRE PSIHOLOGII EEMATICO 
CU EXPERIENȚĂ VASTĂ ÎN LUCRUL CU COPIII.

o sesiune de feedback referitoare la interacțiunea 
dintre voi în prima parte a taberei, la finalul căreia vă veți 
putea stabili obiective de dezvoltare, de armonizare și veți 
putea primi recomandări  și trucuri despre cum să le 
urmăriți și să le atingeți în mod eficient;

un workshop de final de tabără pentru integrarea noilor 
achiziții relaționale.

o seară de împărtășire a experiențelor de părinte cu alți părinți,  
de destăinuiri privind tehnicile și tacticile descoperite de-a lungul 
călătoriei părintești, de abordare a subiectelor de interes general, 
precum comunicarea eficace și hrănitoare cu copiii, stimularea 
motivației intrinseci la copii, încurajarea autonomiei și a independenței, 
consolidarea autovalorizării și a valorizării celorlalți;

dezvoltarea capacității de ascultare activă;

descoperirea resurselor proprii și ale celuilalt;

încurajarea interacțiunii pozitive între membrii familiei;

antrenamentul capacității de a împărți interese;

extinderea limitelor capacităților fizice și mentale;

îmbunătățirea managementului situațiilor neprevăzute;

încurajarea obținerii și respectării autonomiei;

identificarea și prioritizarea nevoilor și dorințelor fiecărui membru;

stimularea capacității de autovalorizare și valorizarea celuilalt;

dezvoltarea capacității de organizare prin adaptarea la programul zilnic și etapele activităților;
descoperirea și explorarea mai multor tipuri de activități pentru identificarea intereselor comune;
dezvoltarea capacității de adaptare și crearea unor obiceiuri noi și sănătoase, potrivite contextului explorat.

facilitarea noilor achiziții informaționale;

conectarea cu natura;

stimularea coeziunii familiei;

împărtășirea experiențelor de învățare;

dezvoltarea empatiei;

dezvoltarea abilităților sociale;

stimularea deschiderii către nou;

stimularea responsabilității individuale;

creșterea capacității de a lucra împreună;

descoperirea unor modalități noi de a petrece timpul împreună;
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DESTINAȚIE
PERIOADE

TARIFE

**Valabil doar pentru taberele de copii.
*Tariful Early Bird este valabil până la data de 3 martie 2020.

Ofertele nu se cumulează. Întotdeauna se aplică cea mai mare reducere.

TABERE DE CONSTRUIRE PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII +4 ANI

Perioadă

Vârsta copii 4+ ani și părinți

5-10 iulie 19-24 iulie

3750 lei 5350 lei 6780 lei

3450 lei 4920 lei 6240 lei

COPII ȘI PĂRINȚI 
2 PERSOANE

COPII ȘI PĂRINȚI 
3 PERSOANE

COPII ȘI PĂRINȚI 
4 PERSOANE

*Tarif Early Bird

Tarif întreg

Ofertă

TABERE DE ARHITECTURĂ PENTRU COPII ÎNTRE 10 ȘI 14 ANI

1 COPIL 2 FRAȚI **Tarif pentru grupuri de
prieteni înscriși în

aceeași tabără

2160 lei 2060 lei

1990 lei 3560 lei

3920 lei

Perioadă

Vârsta

28 iunie - 03 iulie 12 iulie - 17 iulie

10-14 ani

*Tarif Early Bird

Tarif întreg

Ofertă

TABERE DE CONSTRUIRE PENTRU COPII DE 4-9 ANI ȘI 7-14 ANI

1 COPIL 2 FRAȚI

1790 lei

1960 lei 3550 lei 1860 lei/copil

3250 lei*Tarif Early Bird

**Tarif pentru grupuri de
prieteni înscriși în

aceeași tabără

21-26 iunie 28 iunie - 3 iuliePerioadă

Vârsta

19-24 iulie 26-31 iulie 2-7 august

7-14 ani 4-9 ani

Tarif întreg

Ofertă

TEMPUS MACHINA

BILETUL PENTRU TAbara INCLUDE:

CONTACT

0725 850 723 - Ioana
tabere@eematico.org
Splaiul Unirii 160, etaj 2
www.facebook.com/eematico/
www.eematico.org

5 nopți/6 zile petrecute la o Pensiune montană
3 mese/zi + gustări sănătoase
Transportul dus-întors cu autocar autorizat
Design educațional propriu și concept original
Toate materialele și uneltele necesare super-activităților planificate
1 trainer la 5 copii
 


