Saptamana ‘Școala altfel’ – tabăra tematică Academia 1,61

Program si activitati:
Cadrul imaginar: intreg evenimentul va avea la baza un cadru imaginar, o poveste special creata, pe care
participantii vor trebui sa o parcurga pe toata perioada taberei si, in timp ce se vor lovi de tot felul de
surprize si intoarceri neasteptate de situatie, vor descoperi lucruri noi, vor trage niste concluzii si vor intelege
morala din spatele scenariului.

Tipuri de jocuri si activitati:*
-

Jocuri de cunoastere (nivel semi-profund). Ex: vor fi relevate aspecte ale personalitatii si tipologii de
comportament, mai mult decat o simpla prezentare a numelui.
Jocuri de incredere Ex: slack-line asistat de coechipieri, jocuri pe corzi – trecerea unei zone
desemnate ajutat de ceilalti colegi.
Jocuri de ascultare. Ex: transmiterea de instructiuni complicate grupului pentru indeplinirea unei
sarcini, ghidarea colegilor legati la ochi printr-un traseu cu obstacole.
Jocuri de coordonare si lucru in echipa – indeplinirea unor obiective cu scripeti si corzi, intreceri si
meciuri pe echipe.
Jocuri de constructie. Ex: fiecare echipa va trebui sa construiasca un anumit obiect cu materialele
puse la dispozitie.
Jocuri de negociere. Ex: echipele vor trebui sa fie legate impreuna intr-un nod urias si vor trebui sa
discute si sa coopereze pentru a se elibera.

Jocuri de seara si petrecere de final:
- jocuri de proiectie imaginativa si coordonare
- jocuri de improvizatie si comunicare
- jocuri logice
- jocuri de rol
*Nota: jocurile de mai sus sunt cu titlul de exemplu, programul complet si detaliat va fi furnizat dupa
definirea obiectivelor de atins pentru grup si discutii amanuntite cu profesorii/ învățătorii in care sa stabilim
exact tipul de jocuri si gradul de dificultate.
Perioada
5 zile cosecutive în perioada aleasă de școală pentru dezvoltarea programului.
Cost:
1100 RON/ participant
Oferta este valabila pentru un numar minim de 15 de participanti.
Costul include:
- cazare si 3 mese pe zi
- transport
- programul complet, special conceput pentru grup
- toate materialele si echipamentele necesare desfasurarii programului
- minim 3 traineri Academia 1,61
- Diplome de participare si premii
- Poze si filmuletul taberei

