
Tabere de construcții pentru copii de 4-9 ani și 7-14 ani the education makers

Suntem în anul 3019. 
Acum, tehnologia este atât de       

avansată încât oamenii reușesc să dezvolte 
programe și dispozitive care cu 1000 de ani în 

urmă erau de neconceput. Cel mai mare progres al 
acestor timpuri, alimentat de curiozitatea nemărginită a 

oamenilor, este cercetarea spaţială. Mai ales că avem toate 
mijloacele de a înfăptui descoperiri noi, cosmice.

Așadar, o nouă misiune importantă pentru viitorul omenirii se 
pregătește pe Terra: misiunea Skylab. Obiectivele sunt să       
aterizăm pentru prima dată pe planeta nou descoperită,        

EEM 3019, să construim pas cu pas un habitat în care oamenii 
să poată supravieţui, să cercetăm în amănunt condiţiile de 

viaţă și resursele planetei și să putem depăși obstacolele ivite.
La bordul navei, așteptăm o echipă formată din cei mai 

curioși, curajoși și mai pregătiţi oameni de știinţă 
pentru a decola și a deveni primii exploratori 

spaţiali ai acestei planete, posibil o a 
doua casă a pământenilor.



ETAPELE MISIUNII

Pregătirea copiilor pentru călătoria spațială

Construcția habitatului și a centrului de cercetare

Cercetarea condițiilor de viață de pe EEM 3019

Aterizarea pe EEM 3019

Ne facem un plan pe care îl vom pune în aplicare odată 
ajunși pe EEM 3019, luăm în considerare mai multe scenarii și 

pregătim materialele și sculele de care vom avea nevoie.

Nivelul de oxigen din aer, forţa gravitaţională, existenţa apei, 
temperatură și condiţii meteorologice, compoziţia și fertilitatea 

solului și mulţi alţi factori.

Realizarea hărţii teritoriului și găsirea locului potrivit pentru 
construcţia habitatului.

ACTIVITĂȚILE DE CONSTRUCȚIE DIN TABĂRĂ ÎI AJUTĂ PE COPII:

 să-și antreneze abilităţi cognitive;
 să exerseze, pe rând, rolul de coordonator al echipei, cât și pe cel de coechipier;
 să-și antreneze capacităţile 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 rezistenţa la frustrare și capacitatea de a găsi soluţii;
 să-și exerseze abilităţile de comunicare;
 să integreze valori și comportamente propice lucrului în echipă - fair-play, valorizarea
fiecărui membru al echipei, a împărtăși cu ceilalţi colegi materiale, idei, experienţe, credinţa în forţa 
echipei versus forţa individului.
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BENEFICIILE TABEREI eematico

PROGRAMUL ZILNIC AL EEMATICONILOR

Taberele reprezintă pentru copii oportunităţi pentru a-și testa și antrena abilităţile, pentru 
a-și explora și organiza valorile, pentru a-și descoperi și a-și accentua forţele, pentru a explora 
medii, oameni și situaţii noi și a se adapta la toate acestea! Pe toată durata taberei eematico, 
trainerii îi însoţesc pe copii în procesul cunoașterii de sine și adaptării la noile provocări și 
îi stimulează și îi încurajează pe aceștia să-și potenţeze toate abilităţile.

dezvoltarea relaţiilor armonioase               
între membrii grupului;
dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
dezvoltarea cooperării;
dezvoltarea gândirii;
dezvoltarea capacităţii de planificare;
facilitarea noilor achiziţii informaţionale;
dezvoltarea strategiilor de adaptare;

dezvoltarea abilităţilor motrice;
stimularea atenţiei;
dezvoltarea autocontrolului;
stimularea responsabilităţii individuale;
încurajarea obţinerii autonomiei;
descoperirea și antrenarea resurselor personale;
dezvoltarea stimei personale;
facilitarea conturării unei imaginii de sine.

De cum ne trezim, ne antrenăm abilitatea de a avea grijă de noi, 
de lucrurile și de spaţiul nostru! Dăm startul operaţiunilor vizate să 
ne păstreze în formă maximă, de la periajul dinţilor, la curăţarea 
întregului corp, la alegerea unei ţinute 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 forţe 
proaspete și energie pură, ne îndreptăm spre zona de construcţii, 
unde activăm toate super-puterile pentru a înălţa construcţia! 

Prânzul aduce o pauză binemeritată, un dejun delicios și un răgaz 
acordat odihnei și/sau socializărilor. 

Activităţi de cunoaștere, experimente, bricolaj și lucru cu materiale 
naturale, joc, jocuri și joacă până la cină, după care ne bucurăm în 
tihnă de activităţi eematicești: concursuri, dans, cinema sau         
petreceri în pijamale!
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DESTINATIE, PERIOADE, TARIFE.

Înscrierile se fac pe baza achitării avansului.
*Tariful Early Bird este valabil până la data de 4 martie 2019.
**Valabil doar pentru taberele de copii.
Ofertele nu se cumulează. Întotdeauna se aplică cea mai mare reducere.

23-28 iunie 30 iunie - 5 iuliePerioada

Vârsta

Ofertă 1 copil 2 copii

1790 lei/copil

1960 lei/copil 3550 lei/2 frați 1860 lei/copil

3250 lei/ 2 frați*Tarif Early Bird

Tarif întreg

14-19 iulie 21-26 iulie

7-14 ani 4-9 ani 7-14 ani 4-9 ani

**Tarif pentru grupuri de 
prieteni înscriși în 

aceeași tabără

5 nopţi/6 zile petrecute la o Pensiune montană
3 mese/zi + gustări sănătoase

Transportul dus-întors cu autocar autorizat
Design educaţional propriu și concept original

Toate materialele și uneltele necesare super-activităţilor planificate
1 trainer la 5 copii

 

BILETUL PENTRU TABĂRĂ INCLUDE:

CONTACT
0725 850 723 - Ioana
tabere@eematico.org

Splaiul Unirii 160, etaj 2
www.facebook.com/eematico/

www.eematico.org
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