Dragi părinți,
În timpul vacanței de vară (iunie-septembrie) oferim KINDERHERZEN, o tabără
lingvistică la Sinaia, orientată spre dobandirea de noi experiențe pentru copii (612 ani) care doresc să-și dezvolte și să-și îmbunătățească cunoștințele de limba
germană. Programul va consta în diferite cursuri, proiecte comune și activități în
aer liber pentru a creea un echilibru optim între învățare și distracție în cadrul
grupului.
(grup de max. 7 copii)
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați telefonic sau pe email.
Părinții au posibilitatea de a-și face o idee în prealabil despre condiții, program
și cazare.
Următoarele date sunt programate:
Duminica 17 aprilie, Ziua Mamei 8 mai și duminica 5 iunie.
Pentru o reducere de tip early bird (până la 10 mai), vă rugăm să ne contactați.
Cu stimă
Flavia Pais
Mobil: 0721550439 sau 0049 15207945905
info@pais-consulting.com

AȘA ÎNVAȚĂ COPIII DUMNEAVOASTRĂ LIMBA GERMANA
ÎN TABĂRA NOASTRĂ KINDERHERZEN:
- Învățare comunicativă: În tabăra de vacanță, copiii învată să gândească în
limba germană. Procesul de învatare începe când copiii se trezesc și se termină
când merg la culcare.
- Învățare in joaca, fără efort: limba germană este vorbită atât în cadrul lecțiilor,
cât și în timpul activităților de timp liber. O atmosferă prietenoasă ajută la
eliminarea inhibițiilor, iar copiii sunt mult mai încrezători în această atmosferă
de învățare fără frică.
- Învățare durabilă: Prin utilizarea continuă a limbii, se extinde vocabularul, se
construiește o mai bună înțelegere auditivă și modul de vorbire devine mai
fluent. Pentru această mare realizare, fiecare participant primește un certificat de
participare la sfârșitul taberei de vară.

Programul zilnic al taberelor
Programul zilnic al taberelor, cu excepția zilei în care se ajunge la locație și zilei
în care se pleacă de la locație, este următorul:
Duminică – ziua de întâlnire
12:00-15:00 Primirea participanților la locație
De luni până joi programul activităților este următorul:
09:00-10:00 Mic dejun
10:00-11:30 Exersarea activă conversatională a limbii germane.
11:30-12:00 Pauză
12:00-13:30 Activități in limba germana
13:30-15:00 Prânz
15:00-18:00 Activități in limba germana
18:00-20:00 Cină
20:00 Jocuri de relaxare / Seri tematice
Vineri – ziua de întoarcere acasă
15:00-18:00 Plecarea participanților de la locația taberei

TEMATICI
KINDERHERZEN oferă mai mult decât lecții de limbă în conformitate cu
programa școlară: Copiii se implică în subiecte care îi interesează cu adevărat!
În funcție de vârstă și de competențele lingvistice, în cadrul proiectelor de
învățare sunt abordate următoarele subiecte:
- Aspecte din viața copiilor: hobby-uri, școală, prieteni, vacanțe.
- Relația cu natura și cu mediul înconjurător: În timpul activităților în aer liber,
copiii învață cum să se comporte în mod responsabil cu mediul înconjurător.
- Nutriție conștientă și sănătate: Copiii învață despre alimentația sănătoasă prin
joacă, de exemplu participând la pregatiri si analizând meniurile.
LIFE
„Leben und leben lassen“ ist unser Motto.
Fair-play-ul, responsabilitatea, spiritul de echipă și politețea sunt deosebit de
importante pentru noi. La urma urmei, acestea sunt abilități de care au nevoie
toata viață.

ÎN TABĂRA DE VACANȚĂ COPIII DUMNEAVOASTRĂ ÎNVAȚĂ:
- Politețea și disciplina: Acest lucru este exersat, de exemplu, în jocurile de rol.
- Gândire orientată spre soluții: Copiilor le sunt prezentate sarcini complexe,
care încurajează creativitatea.
- Luarea de inițiative și responsabilitate: Copiii învață cel mai bine acest lucru în
echipă, de exemplu, atunci când parcurg un traseu in timpul unei drumetii.
- Gândirea creativă: Copiii exersează gândirea rapidă, de exemplu, în jocurile de
ghicit, jocuri de socializare.
- Consolidarea spiritului de echipă: Copiii învață să lucreze în echipă în cadrul
unor sarcini mai dificile.
ACTIVITĂȚI
Desigur, distracția nu este neglijată în taberele pentru prieteni - cu o gamă largă
de activități de agrement, există ceva pentru toată lumea, la urma urmei, copiii
dvs. sunt în vacanță.
- Sporturi: Distracție și exerciții fizice în aer liber cu sporturi cunoscute cum ar
fi: fotbal, tenis de masa, badminton, tobogan, tiroliana si drumetii in natura.
- Natură: În timpul taberelor, copiii aleg între diferite proiecte de mediu.
- Creativitate: Într-o varietate de ateliere, elevii și-au lăsat imaginația să zburde.
De exemplu să deseneze, să picteze, să construiasca focul de tabară etc.
VACANȚE LINGVISTICE CU SUCCES DE ÎNVĂȚARE
PRIN COMUNICARE HOLISTICĂ ÎN LIMBI STRĂINE
În taberele noastre, copii vorbesc în limba germana toată ziua, cu un vorbitor
nativ. Acest lucru înseamnă că, la sfârșitul taberei de vacanță, copiii au
înregistrat multe progrese de în învățare.
EXPERIENȚE CONCRETE DE SUCCES ÎN TABĂRA NOASTRA
- Învată in joaca limba într-un grup de max. 7 copii
- Creșterea motivației pentru lecțiile de la școală
- Mai mult angajament față de temele pentru acasă
- Încrederea în sine în vorbirea unei limbi străine
- Tehnici pentru a continua să înveți limba în mod independent
- Vorbire mai fluentă și mai spontană
- Creșterea vocabularului activ
- Pronunția îmbunătățită

Unde vor avea loc taberele și cum se ajunge?
Taberele in limba germana vor avea loc la Vila Flavia in Sinaia

in fiecare săptămană intre 12 iunie – 16 septembrie 2022.
Costuri și reduceri:
Taxa de participare este de 399 RON pe zi.
Taxa de participare include:
• 5 nopți de cazare,
• 3 mese pe zi (mic-dejun, prânz, cină) + 2 gustări (între mese)
• apă la discreție,
• toate materialele necesare activităților și jocurilor din program,
• activitati de timp liber (drumeții și vizite la Castelul Peles, locul de
agrement in Parcul Ghica, plimbare cu trenulețul)
• diplome și premii surpriză pentru toți copiii,
• poze/filmulete în format electronic.
Tariful nu include:
•
•

Transportul (părinții sunt responsabili de aducerea copilului la începutul
taberei și preluarea acestuia la final de tabără);
Alte servicii în afară de cele menționate în program.

Toți participanții vor trebui să își asigure transportul pe cont propriu (până la
locație).
Participanții nu au nevoie de niciun material în plus față de cele oferite de
organizator. Masa va fi asigurată de către locație.
Confirmarea participării la taberă se face în baza achitării taxei de participare.
Cu cât mai repede vă înscrieți, cu atât mai repede aveți un loc rezervat.
Pentru frați sau surori acordam o reducere de 10%.

