
Ahoi!    Eu sunt Nautilus și va invit în cea mai fascinantă  
    călătorie la care am luat parte până acum.

    Sunt o rază de lumină ce străbate cele mai adânci și  
    întunecate ape de pe planeta noastră. Prin ochii mei 
de cristal veți putea fi martorii unui spectacol 
din lumea despre care știm prea puțin, vasta și 
necunoscuta lume de sub ape.

Personaje misterioase și fantastice se vor afișa 
în fața noastră și vor îmbogăți teatrul marin cu 
momente magice și de suspans.  Dragonul frunză ne va testa percepția cu ale 
sale calități de camuflaj, iar șarpele de mare, o panglică aproape interminabilă, își 
va asuma rolul unui monstru marin. Unicornii oceanelor vor transforma totul 
într-o poveste.
    Diafanii pești fluture vor licări ca niște stele 
    căzătoare printre apele învolburate pentru a ne fi 
    călăuze, iar atunci când vom ajunge în locuri mult 
    prea îndepărtate, acolo unde nu ajunge nici un 
    firicel de soare, calamarul licurici va lumina această 
    lume abisală cu ale sale celule luminoase.

Vom avea parte de un concert de zile mari, căci grupurile de pești-înger ne vor 
fermeca prin calitățile lor supranaturale. Grădini 

de o frumusețe aparte își vor deschide porțile 

în fața noastră pentru a putea admira tablouri 

vii și colorate create de anemone, pene de mare 

și corali de o frumusețe aparte.
Sunt încântat de această expediție, căci este 
pentru prima dată când o gașcă de constructori 
temerari vor străbate întinderi nemărginite de ape pentru a construi un oraș 
subacvatic. Un oraș cu case de locuit, cu laboratoare pentru cercetare și conservare 
a  biodiversității, cu spații de relaxare, cu grădini verticale și multe alte edificii care 
vor anima această lume nouă.

    Vă fac o primă destainuire, așa ca între prieteni. 
    Sunt foarte mândru de numele pe care l-am moștenit.  
    Este o onoare să străbat vasta lume a apelor și să duc 
    în noi expediții numele legendarului meu strămoș. 
    Aș putea să vă povestesc zile în șir despre călătoriile 
    și descoperirile fabuloșilor exploratori de-a lungul 
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și constructorii subacvatici

TABĂRĂ DE CONSTRUIRE PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII +4 ANI



Activitățile de construire din tabără
ne oferă oportunitatea:

timpului, despre preocupările lor pentru protejarea 
mediului, despre primul habitat construit vreodată 
sub ape, despre invențiile și filmele realizate în 
această lume fluidă. Cu siguranță în lungile noastre 
călătorii abisale când ne vom aduna la un loc vă voi 
destăinui întâmplări veridice și amuzante din expediții 
legendare în această lume aproape necunoscută. 

   Dar până atunci sunt nerăbdător să adun lângă mine cutezat
   orul echipaj pentru a pleca într-o călătorie magică, plină de 
   suspans și bogată în momente fantasmagorice.

   Aștept în echipă exploratori neînfricați și dornici de aventură,  
   constructori iscusiți, pasionați de știință, curioși să desco 
   peri lucruri și lumi noi.

   Al vostru, 

   Nautilus

Submarinul Nautilus și constructorii subacvatici

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.
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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 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 armoni-
zare 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 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.

stimularea responsabilității individuale;
creșterea capacității de a lucra împreună;
descoperirea unor modalități noi de a 
petrece timpul împreună;
dezvoltarea capacității de ascultare activă;
descoperirea resurselor proprii și ale celuilalt;
încurajarea interacțiunii pozitive între membrii familiei;

Submarinul Nautilus și constructorii subacvatici

facilitarea noilor achiziții informaționale;
conectarea cu natura;
stimularea coeziunii familiei;
împărtășirea experiențelor de învățare;
dezvoltarea empatiei;
dezvoltarea abilităților sociale;
stimularea deschiderii către nou;

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;
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Reducerile nu se cumulează. Dacă persoanele beneficiază de o reducere, atunci se va 
aplica cea mai avantajoasă pentru persoana respectivă.

Biletul pentru tabără 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
Design educațional propriu și concept original
Toate materialele și uneltele necesare super-activităților planificate
1 trainer la 6 copii
 

Destinație, perioade, tarife
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CASA TĂBĂCARU – Peștera, jud. Brașov PENSIUNEA RIFFELT – Bran, jud. Brașov

PERIOADĂ

1.08 - 6.08

+4 ani

VÂRSTĂ

TARIF OFERTĂ

2 PERSOANE

1 copil + 1 părinte 3860 lei

5480 lei

3 PERSOANE

6050 lei

2 copii + 1 părinte

1 copil + 2 părinți

7090 lei

7270 lei

4 PERSOANE

3 copii + 1 părinte

2 copii + 2 părinți

3640 lei

5120 lei

5660 lei

6500 lei

6670 lei

TARIF OFERTĂ

2 PERSOANE

1 copil + 1 părinte

3 PERSOANE

2 copii + 1 părinte

1 copil + 2 părinți

4 PERSOANE

3 copii + 1 părinte

2 copii + 2 părinți

4.07 - 9.07 18.07 - 23.07


