
Tabere de construcții pentru părinți și copii +4 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

the education makers

ACTIVITĂȚILE DE CONSTRUCȚIE DIN TABĂRĂ NE OFERĂ OPORTUNITATEA:

 să ne antrenăm abilităţi 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 soluţii;
 să ne exersăm abilităţile de comunicare;
 să ne crească stima de sine;
 să experimentăm alt tip de activitate alături de copil;
 să lucrăm împreună cu copilul și alţi membri ai echipei la un proiect comun;
 să ne creăm amintiri unice.
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the education makers

BENEFICIILE TABEREI EEMATICO

descoperirea unor modalităţi noi de a petrece 
timpul împreună
stimularea coeziunii familiei
creșterea capacităţii de a lucra împreună
îmbunătăţirea managementului situaţiilor 
neprevăzute
descoperirea și explorarea mai multor tipuri de 
activităţi pentru identificarea intereselor comune
antrenamentul capacităţii de a împărţi interese
dezvoltarea capacităţii de ascultare activă
dezvoltarea empatiei
stimularea capacităţii de autovalorizare   
și valorizarea celuilalt
descoperirea resurselor proprii și ale celuilalt
împărtășirea experienţelor de învăţare

dezvoltarea capacităţii de adaptare și crearea 
unor obiceiuri noi și sănătoase, potrivite 
contextului explorat
identificarea și prioritizarea nevoilor și dorinţelor 
fiecărui membru
conectarea cu natura
încurajarea interacţiunii pozitive între membrii familiei
extinderea limitelor capacităţilor fizice și mentale
dezvoltarea abilităţilor sociale
dezvoltarea capacităţii de organizare prin  
adaptarea la programul zilnic și etapele activităţilor
stimularea responsabilităţii individuale
încurajarea obţinerii și respectării autonomiei
facilitarea noilor achiziţii informaţionale
stimularea deschiderii către nou

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

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

o seară de împărtășire a experienţelor de părinte cu alţi părinţi,  
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 
motivaţiei intrinseci la copii, încurajarea autonomiei și a independenţei, 
consolidarea autovalorizării și a valorizării celorlalţi;

un workshop de final de tabără pentru integrarea noilor achiziţii 
relaţionale.

Tabăra eematicească de construcţii vizează atât înălţarea unor structuri și pavilioane, dar și înălţarea, 
respectiv consolidarea relaţiilor părinte-copil. Astfel, pe lângă activităţile de pe șantier și accesoriile 
acestora, menite să potenţeze abilităţile motrice, pe cele sociale și pe cele cognitive, veţi primi acces și la:

Toate acestea se desfășoară împreună cu unul dintre psihologii eematico 
cu experienţă vastă în lucrul cu copiii.
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DESTINATIE, PERIOADE, TARIFE

the education makers

.

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

7-12 iulie 4-9 augustPerioada

Vârsta

Ofertă
Copii și părinți

2 persoane
Copii și părinți

3 persoane
Copii și părinți

4 persoane

3250 lei

3550 lei 5050 lei 6375 lei

5850 lei4650 lei*Tarif Early Bird

Tarif întreg

+4 ani +4 ani

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

(la alegere, meniu mixt sau ovo-lacto-vegetarian)
6 ore de activităţi eematicești pe zi

1 trainer la 8 persoane
Design educaţional propriu și concept original

Toate materialele și uneltele necesare super-activităţilor planificate
Distracţii oferite de pensiune și locaţie, precum foc de tabără, 

proiecţii de filme, jocuri, drumeţii
 

BILETUL PENTRU TABĂRĂ INCLUDE:

0725 850 723 - Ioana           www.eematico.org   tabere@eematico.org

CONTACT
0725 850 723 - Ioana
tabere@eematico.org

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

www.eematico.org


