
TABERE DE CONSTRUIRE 
                   PENTRU PĂRINŢI ȘI COPII 

          4-9 ANI

ASTRID ȘI DINTE ALBASTRU

vikingi intergalactici
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Astrid și Dinte Albastru pornesc într-o călătorie 
intergalactică împreună cu cea mai cutezătoare 
echipă de exploratori. Aventurierii au o misiune 
extrem de importantă și anume, să caute în tot 
Universul comoara lui Mimir. 
Drakkarul zburător Eriksson este pregătit să-i 
poarte pe temerari pe ale sale aripi înaripate prin 
acest periplu printre galaxii. 

Mimir, care are vârsta mai multor răstimpuri, stă 
retras pe o insulă undeva în Calea Lactee pe care 
nu a pășit picior de explorator pentru că nici un 
echipaj nu a reușit să soluţioneze această enigmă 
până acum.   

Gardienii comorii lui Mimir veghează cel mai de preţ 
tezaur din tot Universul.  De altfel, se zvonește că 
această comoară ar fi atât de mare încât ar ajunge 
nu doar pentru exploratori, ci ar fi suficientă pentru 
toţi oamenii.

Legenda spune că atunci când cei aleși formează 
o echipă, drumul spre comoara lui Mimir poate 
fi zărit din depărtări pentru că lumina unui far 
semnalizează calea potrivită spre indiciile necesare.

În călătoria lor prin timp și spaţiu exploratorii 
ghidaţi de Astrid și Dinte Albastru străbat planetele 
Ursului Ciclop,  Zânelor Meduze, Leului Electric și ale 
Bufniţelor Albastre cu 4 aripi.

Traseul lor intergalactic va fi presărat la fiecare 
pas cu provocări, teste, enigme, mistere, ghicitori, 
secrete, șarade, dar nimic nu poate sta în calea 
echipei lui Astrid și Dinte Albastru în a găsi comoara. 

Ţi-am stârnit curiozitatea? Îti place aventura, 
te încântă descoperirea de locuri noi, dai dovadă 
de mult curaj, ești o persoană neînfricată, ai la  
îndemână abilităţile unui detectiv, știi să descifrezi 
mistere și îţi place să lucrezi în echipă? 
Atunci vino alături de Astrid și Dinte Albastru 
într-o călătorie excepţională pentru 
a descoperi și afla care este cea mai 
preţioasă comoară din Univers!

Activitatile de construire 
din tabara ne ofera posibilitatea:

,

+  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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Beneficiile taberei eematico

Avantajele taberei K&P eematico:

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: 

+  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.
 

+  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; 

+  Sesiuni individuale de consiliere prin care puteţi explora 
diverse aspecte care vă preocupă; 

+  Sesiuni individuale de coaching cu ajutorul cărora puteţi 
identifica soluţii; 

+  Recomandări și trucuri cu privire la interacţiunea cu cei mici;  

+  Sesiuni de feedback referitoare la aspectele discutate în cadrul 
întâlnirilor individuale;  

+  Workshop experienţial de educaţie parentală; 

+  Workshop tematic de lucru în familie;  

+  O sesiune de feedback de final de tabără pentru integrarea noilor 
achiziţii relaţionale  referitoare la interacţiunea dintre voi, în cadrul 
căreia vă veţi putea stabili obiective de dezvoltare și modalităţi prin 
care să descoperiţi 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.
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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.

Destinatie. Perioade. Tarife

Beneficiile taberei eematico

+  crearea spaţiului necesar introspecţiei;
+  stimularea gândirii creative; 
+  încurajarea comunicării deschise și a 
schimbului de experienţă cu ceilalţi părinţi; 
+  dezvoltarea capacităţii de organizare 
prin adaptarea la programul zilnic și 
etapele activităţilor; 
+  descoperirea și explorarea mai multor 
tipuri de activităţi pentru identificarea 
intereselor comune;

+  dezvoltarea capacităţii de ascultare activă;
+  descoperirea resurselor proprii și ale celuilalt; 
+  încurajarea interacţiunii pozitive între membrii familiei;
+  facilitarea noilor achiziţii informaţionale; 
+  conectarea cu natura; 
+  stimularea coeziunii familiei; 
+  dezvoltarea empatiei; 
+  dezvoltarea abilităţilor sociale și posibilitatea 
de a va face noi prieteni;

+  dezvoltarea capacităţii de adaptare
și crearea unor obiceiuri noi și sănătoase, 
potrivite contextului explorat.
+  stimularea deschiderii către nou; 
+  antrenamentul capacităţii de a 
împărţi interese; 
+  extinderea limitelor capacităţilor 
fizice și mentale; 
+  îmbunătăţirea managementului 
situaţiilor neprevăzute; 
+  încurajarea obţinerii 
și respectării autonomiei.

+  identificarea și prioritizarea nevoilor și dorinţelor fiecărui membru; 
+  stimularea capacităţii de autovalorizare și valorizarea celuilalt;
+  stimularea responsabilităţii individuale; 
+  creșterea capacităţii de a lucra împreună; 
+  descoperirea unor modalităţi noi 
de a petrece timpul împreună;
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Contact

Biletul pentru tabara include:

5 nopţi/6 zile petrecute 
la o Pensiune montană

Workshopuri tematice 
pentru părinţi

Sesiuni de consiliere

Workshop experienţial 
de educaţie parentală

3 mese/zi + gustări 
sănătoase

Toate materialele și uneltele 
necesare super-activităţilor 
planificate

1 trainer la 6 copii

Design educaţional 
propriu și concept original

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

PERIOADĂ

DESTINAŢIE

VÂRSTA

PENSIUNEA TĂBĂCARU

4–9 ANI

0725 850 723 - Ioana

tabere@eematico.org

Splaiul Unirii 160, etaj 2

www.facebook.com/eematico/

www.eematico.org

Destinatie. Perioade. Tarife,

OFERTĂ 2 PERSOANE 3 PERSOANE 4 PERSOANE

Tarif întreg 4600 LEI 8560 LEI6610 LEI

1 copil + 1 părinte 2 copii + 2 părinţi2 copii + 1 părinte

3 copii + 1 părinte1 copil + 2 părinţi

8740 LEITarif întreg 6780 LEI

25.06 – 30.06 30.07 – 04.08
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Marturii din expeditii,
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