
TABĂRĂ DE ARHITECTURĂ 
pentru copii de 10-14 ani

the education makers

Hai în gașca puș�lor și puștoaicelor care vor face toate aceste lucruri și multe altele 
în prima tabără de arhitectură pentru copii!

 

Îți place să construieș�? Îți place să creezi lucruri noi? Îți place să meștereș�?  
Îți place să desenezi? Îți place să confecționezi? Îți place să ai parte de experiențe 
noi? Te gândeș� că ai putea deveni arhitect?

Alături de arhitecți adevărați și traineri eema�co, 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: u�litatea, rezistența și este�ca.

În această tabără ne propunem  
să construim un proiect de la zero, 
pornind de la o temă de arhitectură: 
este nevoie să realizăm o construcție 
la scară mare care va fi transportată 
și amplasată pe o altă planetă.

Gașca de �neri arhitecți se va împărți  
în 3 echipe și fiecare va propune și  
va construi un corp al acestei construcții. 
Ne vom coordona între echipe și  
vom genera un proiect care să integreze 
cel mai bine viziunea fiecărui membru. 

Vom parcurge toți pașii pentru   
a a�nge obiec�vul stabilit, cercetare 
și studiu, desen și schițe, machetare 
pentru a aduce la viață primul proiect 
de arhitectură al copiilor!
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să-și antreneze abilități cogni�ve;
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 u�liza;
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.

      Ac�vitățile de arhitectură și construire din tabără îi ajută pe copii:

Oare cum vor arăta  
construcțiile copiilor?

A

*imaginea este doar una dintre sutele de posibiliăți de a face acest proiect.
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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 eema�co, trainerii îi însoțesc pe copii în procesul cunoașterii 
de sine și adaptării la noile provocări și îi s�mulează și îi încurajează pe aceș�a  
să-și potențeze toate abilitățile.

dezvoltarea abilităților motrice;
s�mularea atenției;
dezvoltarea autocontrolului;
s�mularea responsabilității individuale;
încurajarea obținerii autonomiei;
descoperirea și antrenarea resurselor personale;
dezvoltarea s�mei personale;
facilitarea conturării unei imaginii de sine.

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 ac�văm toate super-puterile pentru a înălța construcția! 

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

Ac�vități de cunoaștere, experimente, bricolaj și lucru cu materiale 
naturale, joc, jocuri și joacă până la cină, după care ne bucurăm  
în �hnă de ac�vități eema�ceș�: concursuri, dans, cinema sau   
petreceri în pijamale!

BENEFICIILE eematico

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;
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PROGRAMUL ZILNIC AL EEMATICONILOR

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

Ofertă

*Tarif Early Bird

1 copil 2 frați
Tarif pentru grupuri 
de prieteni înscriși în 
aceeași tabără

1890 lei/copil

2060 lei/copil 1960 lei/copil

3450 lei/2 frați

3750 lei/2 frațiTarif întreg

Perioada 28 iulie - 02 august

Vârsta 10-14 ani

DESTINAȚIE, PERIOADĂ, TARIFE
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BILETUL PENTRU TABĂRĂ INCLUDE:

0725 850 723 - Ioana
tabere@eema�co.org
Splaiul Unirii 160, etaj 2
www.facebook.com/eema�co/
www.eema�co.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-ac�vităților planificate
1 arhitect eema�co care coordonează ac�vitățile

1 trainer la 5 copii

A

CONTACT


