
TABERE 2022



Costul 
taberei 

include: 

    • cazarea cu pensiune completă în camere cu 2-4 locuri; 
    • transportul dus-întors; 
    • iniţiere în alpinism, căţărări şi rapel la stâncă; 
    • tiroliană; 
    • sărituri în coardă; 
    • orientare turistică (treasure hunt complex); 
    • mountain bike; 
    • echitaţie; 
    • campare; 
    • foc de tabără + cântat la chitară; 
    • înot la Paradisul Acvatic; 
    • tir cu arcul; 
    • discotecă; 
    • tir cu puşca de paintball; 
    • drumeții la punctele turistice importante; 
    • volei, fotbal, baschet, tenis de masă;
    • vizită la Castelul Bran.

Numărul de locuri disponibile: 60 
Locaţie: Pensiunea Tudor *** (complet renovată) , Râșnov, jud. Braşov 
Preţ: 2 250 lei 

Pentru ocuparea unui loc, se achită suma de 700 lei, 
pâna la data de 20 mai 2022, reprezentând avansul, 
diferenţa plătindu-se cu două săptămâni înainte de a 
avea loc tabăra. Pentru plata prin transfer bancar, vă 
rugăm să specificaţi numele complet al taberei. 

În cazul retragerii, avansul nu se returnează, întrucât este 
direcționat către rezervarea cazării.

Înscriere: 

Doriți să vă trimiteți copilul departe de poluarea orașului, în mijlocul naturii, 
unde să aibă un program plin de activități, care să îl solicite atât fizic, cât și 
mental?

Liceu Teoretic Genesis propune în colaborare cu unul dintre partenerii săi de 
încredere în realizarea taberelor de excelenţă, echipa “Radu Travel”, o tabără în 
care spiritul de aventură, adrenalina, traseele complexe sau pline de obstacole, 
planificarea riguroasă a activităților şi atenția pentru mediul  înconjurător sunt 
principalele obiective propuse.

Devenită tradiție în rândul elevilor, vestita Tabără de cercetași, adună an de an zeci 
de copii, dornici de aventură și depășirea limitelor, nerăbdători să se reîntâlnească 
cu monitorii cu care au încheiat deja strânse prietenii, în anii anteriori. Munca în 
echipă, coeziunea socială, dar şi dezvoltarea personalităţii fiecărui copil vor fi alte 
aspecte pe care le urmărim. Instrumentele de lucru nu vor fi altele decât peisajul 
rustic, natura, doza de energie zilnică şi zâmbetul pe buze.

12-18 iunie 2022

TABĂRA DE CERCETAŞI

Aventură în natură

Notă: 
Tabăra se organizează dacă sunt înscriși minimum 15 copii.
Şcoala asigură un însoţitor pentru zece copii.

La sfârşitul taberei, copiii vor fi premiaţi cu medalii. 



Din dorința de a promova practicarea sportului ca unul dintre elementele 
de bază ale unui stil de viață sănătos, propunem elevilor de nivel primar 
și gimnazial ai Liceului Genesis o tabără de jocuri sportive susținută de  
profesorii de educație fizică și sport ai școlii noastre, Vlad Oprea, Vlad 
Mocanu și Paul Meraoru. 

Această tabără se adresează atât copiilor cu abilități fizice dezvoltate și 
care frecventează diferite cluburi sportive în timpul liber, cât și celor care 
pur și simplu doresc să facă mișcare în natură și să petreacă timp cu colegii 
și profesorii cu care au o relație foarte bună. 

Prin activitățile de antrenament și prin jocurile propuse vrem ca 
elevii noștri să-și descopere mai bine corpul, emoțiile, legătura 
minte-corp, să-și afle limitele și să le depășească, să-și exerseze 
abilitățile, să învețe să coopereze și să lucreze în echipă, 
elemente care contribuie la dezvoltarea gândirii creative.

Numărul de locuri disponibile: 20
Cazare: Pensiunea Complex Mona Caraiman ***, Bușteni
Preţ: 1 800  lei

Programul unei zile de tabără: 

9:00 – 9:30 Micul dejun;

9:45 – 10:00 Exerciții de încălzire;

10:00 – 12:30 Antrenament specific jocului de fotbal/ 
             baschet + jocuri în echipe;

13:00 – 13:30 Prânzul;

13:30 – 15:00 Odihnă (somn /jocuri la pensiune); 

15:30 – 18:00 Antrenament specific jocului de fotbal/ 
             baschet + jocuri în echipe;

18:00 – 19:00 Plimbări prin împrejurimi,

19:00 – 19:30  Cină;

19:30 – 21:30 Jocuri distractive / Plimbare de seară;

22:00 – 22:30 Pregătirea pentru culcare. 

Pentru ocuparea unui loc, este necesară plata sumei de 
600  lei, pâna la data de 15 mai 2022, reprezentând avansul. 
Diferenţa se va achita cu două săptămâni înaintea plecării în tabără. 
Pentru plata prin transfer bancar, vă rugăm să specificaţi numele 
complet al taberei.
 
În cazul retragerii, avansul  nu se returnează, întrucât este 
direcționat către rezervarea cazării

Înscriere: 

Notă: 
Tabăra se organizează dacă sunt înscriși minimum 12 copii.
Mai multe informații puteți obține de la profesorul Vlad - Ionuț 
Oprea, telefon – 0729. 985687, e-mail: vlad.oprea@genesis.ro.

20-25 iunie 2022

TEAM SPORTS CAMP

FAIR PLAY înseamnă respect!

    • cazare în camere cu 2-3 locuri;
    • pensiune completă ( 3 mese principale și gustări);
    • transport dus-întors cu autocarul;
    • antrenamente specifice jocurilor de baschet și fotbal 
      (opțional volei + alte jocuri de mișcare);
    • 5 ore de antrenamente și jocuri sportive
      împărțite în două sesiuni/zi;
    • vizită la Castelul Cantacuzino;
    • plimbare cu telecabina pâna la Babele și înapoi;
    • drumeție la Cascada Urlătoarea;
    • activități distractive organizate seara.

Costul 
taberei 

include: 



    • cazare cu pensiune completă, în camere cu 4  locuri;
    • transport dus-întors cu midiautocar autorizat;
    • acces nelimitat la piscină;
    • excursii tematice;
    • plimbare cu vaporul în lunca Dunării;
    • șapcă personalizată;
    • dulciuri;
    • premii surpriză.

Costul 
taberei 

include: 

Număr de locuri disponibile: 30
Cazare: Pensiunea Naiada, ****, Ostrov, județul Constanța
Preț: 1 600 lei

Pentru ocuparea unui loc, este necesară plata 
sumei de 600 lei, pâna la data de 25 mai  2022, 
reprezentând avansul. Diferenţa se va achita cu două 
săptămâni înaintea plecării în tabără. Pentru plata prin 
transfer bancar, vă rugăm să specificaţi numele complet al 
taberei. 
În cazul retragerii, avansul nu se returnează, întrucât este 
direcționat către rezervarea cazării. 
Supravegherea grupului de copii înscriși în tabără va fi 
asigurată de Shihan Marius Ioniță, sensei Mihaela Ioniță, 
sensei Marius Stratul.  
 
Mai multe informații despre programul 
taberei puteți obține de la Shihan Marius Ioniță, 
telefon: 0724 414 234.

Din cuprinsul taberei: 
Excursie tematică la Cetatea Vicina - una dintre cele mai mai 
importante moșteniri arheologice lăsate pe meleagurile românești 
de bizantini. Conform unor arheologi, acesta este al doilea sit din țară, 
ca mărime și potențial arheologic, după Sarmizegetusa. 
Croazieră pe Dunăre cu vaporul - o ocazie unică de a explora 
canalele înguste cu vegetație deasă, de a simți briza relaxantă, de a 
admira stolurile de păsări și de a vă bucura de gingășia nuferilor;
Vizitarea Cetății Durostorum - care a avut un rol destul de important 
de-a lungul antichității, un adevărat bastion la granița imperiului 
împotriva năvălitorilor de toate neamurile de la nord de Dunăre;
Vizită la Peștera Sfântului Andrei - locul în care a trăit și a creștinat 
Sfântul Apostol Andrei, conform tradițiilor populare;
Concurs de pescuit cu premii dulci, pe lacul Bugeac;
Descoperirea domeniilor viticole Ostrov, o lecție vie 
de educație antreprenorială, o poveste românească de 
succes, spusă de proprietarii pensiunii;
Atelier de îndemânare practică - prepararea dulceții 
de cireșe la pirostrie. Copiii vor primi în dar borcanele 
de dulceață pentru care au trudit.

Înscriere: 

În colaborare cu Federația Rămână de Aikido Modern, propunem o tabără în ținutul 
Dobrogei, care se dorește a fi o incursiune în istoria acestui vechi pământ 
românesc, o explorarea a vegetației și faunei din lunca Dunării, dar și o lecție 
practică de viață, prin activități de pescuit și de îndemânare practică. Dacă 
mai adăugăm că unitatea de cazare are piscină proprie, îndrăznim să 
spunem că va fi o experiență de neuitat. 
Așezată pe malul drept al Dunării, localitatea Ostrov se numără printre 
cele mai pitorești și cunoscute așezări dobrogene, care  încântă ochii 
turiștilor. Aceasta se găsește într-o frumoasă zonă a județului Constanța, 
în imediata apropiere a insulei Păcuiul lui Soare, renumită datorită 
vegetației asemănătoare junglei, dar mai ales pentru că în partea sa nordică 
se găsesc ruinele unei vechi fortificații medievale bizantine, Cetatea Vicina. 
Peisajele sunt completate cu succes de prezența numeroaselor specii de păsări care 
populează zona, precum egrete, pelicani și cormorani. 

20-24 iunie 2022

TABĂRĂ ÎN DOBROGEA

Călătorie pe urmele strămoșilor

Notă: 
Tabăra se organizează dacă sunt 
înscriși minimum 15 copii.
Şcoala asigură un însoţitor pentru 
zece copii.



Costul 
taberei 

include: 

    • cazarea în camere cu 2 și 3 paturi;
    • pensiune completă (meniu sportiv);
    • transportul dus-întors;
    • antrenamente specifice de handbal;
    • instrumente utilizate în cadrul antrenamentelor  
      (teren, mingi, jaloane).

Numărul de locuri disponibile: 20 
Locaţie: Pensiunea Raza Soarelui, Fundata, județul Brașov
Preţ: 1750 lei 

Programul unei zile de tabără:

8.30-09.30  mic dejun;
10.00-12:00  antrenament de handbal;
13.00-13.30  prânz;
14.30-15.30  odihnă;
16.00-18.00  antrenament de handbal;
18.00-19.00  relaxare;
19.00-19.30  cină;
19.30-20.30  jocuri outdoor/ plimbare;
21.30-22.00  pregătirea de somn.

TABĂRA SPORTIVĂ 
DE HANDBAL
27 iunie-2 iulie 2022 SPORT în aer curat de munte!

Mișcarea în viața noastră prezintă beneficii multiple pentru corp și minte, 
așa cum spune  și proverbul „Mens sana in corpore sano!”. Handbalul este 
un sport frumos, care te ajută să-ți menții corpul într-o formă sănătoasă. 
Este un joc rapid ce presupune forță, viteză și agilitate.

Printre avantajele practicării handbalului se numără:
- dezvoltarea musculaturii brațului;
- stimularea flexibilității corpului;
- dezvoltarea coordonării mână - ochi;
- îmbunătățirea concentrării mentale și a încrederii în sine;
- creșterea rezistenței cardiovasculare.

Numărul de locuri disponibile: 20 
Locaţie: Pensiunea Raza Soarelui, Fundata, jud. Brașov
Preţ: 2 160 lei

Notă: 
Tabăra se organizează dacă sunt înscriși minimum 10 copii.
Supravegherea copiilor va fi asigurată atât de către domnul 
profesor Tănase Lospa, cât și de către o doamnă profesor, ce va fi 
anunțată ulterior. 
Mai multe informații puteți obține de la profesorul Tănase Lospa, 
telefon – 0721. 56 45 29, e-mail: tanase.lospa@genesis.ro.

Pentru ocuparea unui loc, se achită suma de 600 lei, 
pâna la data de 20 mai 2022, reprezentând avansul. 
Diferenţa plătindu-se cu două săptămâni înainte de a 
avea loc tabăra. Pentru plata prin transfer bancar, vă 
rugăm să specificaţi numele complet al taberei.

În cazul retragerii, avansul nu se returnează, întrucât este 
direcționat către rezervarea cazării.

Înscriere: 



Am reluat tradiția taberelor de limba engleză și, anul acesta, propunem 
elevilor o tabără în colaborare cu Theatre Action Club, o școală de teatru cu 
predare în limba engleză. Este o tabără adresată elevilor din clasele a III-a – a VIII-a, 
ce propune activități special concepute pentru a-i ajuta pe copii să învingă barierele 
de exprimare în limba engleză, precum ateliere tematice (de teatru și improvizație, 
debate, artă și scriere creativă), jocuri distractive, exerciții de logică și de negociere 
sau vorbire în public, activități interactive, adaptate vârstei și nivelului de dezvoltare 
al copiilor. 

În tabăra de limba engleză T.A.C., 
copilul dumneavoastră:

își va îmbunătăți fluența în limba engleză și 
abilitățile de conversație, prin expunere și 
exercițiu continuu al limbii (regim full language 
immersion);
va învăța să comunice eficient și să lucreze în 
echipă, pentru a atinge obiective comune;
își va dezvolta cultura generală și va exersa 
gândirea analitică și atenția la detalii;
va învăța să se bucure de natură, prin activități 
outdoor și drumeții.

Variante de ateliere ce se pot desfășura în 
tabăra de limba engleză:
Hollywood Production - Este momentul ideal de 
a forma o echipă de producție creativă, pregătită 
să aplice metode cinematografice descoperite pe 
parcursul taberei. Copiii  vor învăța „să privească 
în perspectivă”, să realizeze un scenariu și vor fi, 
rând pe rând, atât actori cât și regizori în propria 
producție.
Improvizație - Fiecare sesiune a atelierelor de 
improvizație va cuprinde elemente de introducere 
în arta improvizației, secrete și modalități prin care 
sunt create personaje, construcții native, astfel ca 
tinerii actori vor însuma peste 20 de ore de trading. 
La finalul taberei ei vor reuși să construiască 
propriul lor show de impro cu noțiunile și abilitățile 
dobândite pe parcurs. Beneficiile improvizației sunt 
multiple, cu aplicabilitate imediată în viața fiecăruia 
dintre noi. Atelierele de improvizație oferă un bun 
antrenament asupra dezvoltării capacității de 
ascultare, comunicare și interrelaționare, toate într-
un spațiu al creației, lipsit de etichetări și evaluări.
Greek Debates - Ca să permitem minții noastre să 
înflorească ca un copac în prima zi de primăvară, 

uneori e bine să ne întoarcem la rădăcini. 
Împrumutând din gândirea filosofică și folosindu-ne 
de dialogul socratic, de ethos, pathos și logos, elevii 
vor crea discursuri demne de oratorii străvechi. De 
asemenea, vor fi dirijați spre o mai bună înțelegere 
a culturii Greciei Antice și a modului în care aceasta 
se resimte și azi în societatea noastră. 
Fantasy United Nations - Copiii își vor asuma 
rolul de lideri ai unor țări imaginare, vor încerca să 
negocieze tratate internaționale și vor lua decizii 
pe aspecte culturale, economice sau sociale. Vor 
explora căi pacifiste sau belicoase și vor ieși din 
această experiență cu o înțelegere mai bună a 
procesului de luare a deciziilor la nivel înalt. 
Storytelling - Atelierul de storytelling are trei 
elemente importante: conținutul poveștilor, 
forma acestora și modalitățile de livrare. Copiii vor 
descoperi ce se întâmplă când elemente, aparent 
minore, din povești se schimbă și vor explora 
moralitatea personajelor. 

Atelierele vor fi susținute de Marius Smîntînă, 
fondatorul Theatre Action Club, trainer cu 
experiență internațională la English Youth 
Theatre din Bruxelle și cu certificare LAMDA ( The 
London Academy of Music and Dramatic Art), 
actor profesionist care are în portofoliu  peste 
40 de piese de teatru în limba engleză pentru 
copii și peste 20 de scurt metraje și spectacole de 
improvizație. Un alt trainer este Nae Șovăială, care 
a pornit în călătoria sa oratorică acum 15 ani, în 
cadrul mișcării de debate din România. Antrenează 
elevi, studenți și adulți de toate vârstele, în  artele 
argumentării, retoricii și storytelling-ului. În prezent 
susține ateliere online de oratorie cu elevi de 
clasele primare, în colaborare cu Opera Comică 
pentru Copii. 

Număr de locuri disponibile: 24
Cazare:  Pensiunea La Voicuț, Sohodol, Bran
Preț:  2 180 lei

Pentru ocuparea unui loc, este necesară 
plata sumei de 750 lei, pâna la data de 15 
mai  2022, reprezentând avansul. Diferenţa 
se va achita cu două săptămâni înaintea plecării 
în tabără. Pentru plata prin transfer bancar, vă 
rugăm să specificaţi numele complet al taberei. 

În cazul retragerii, avansul  nu se returnează, 
întrucât este direcționat către rezervarea cazării. 

Înscriere: 

Notă: 
Tabăra se organizează dacă sunt 
înscriși minimum 15 copii.
Şcoala asigură un însoţitor pentru 
zece copii.

26 iunie–2 iulie 2022

TABĂRA DE LIMBA ENGLEZĂ

Theatre Action Club

    • cazare cu pensiune completă, pentru 6 zile (3 mese principale și            
      gustări de fructe), la cerere se acordă regim special copiilor cu alergii sau diete;
    • transport dus-întors cu autocarul autorizat;
    • 6 ore de ateliere tematice în limba engleză, în fiecare zi;
    • activități de cunoaștere, socializare și relaxare;
    • drumeții organizate în împrejurimile taberei;
    • petrecere organizată la finalul taberei;
    • activități distractive organizate în timpul liber: board games sau jocuri de  
      logică, jocuri de echipă în aer liber, seri de film sau storytelling;
    • rechizite și materiale pentru activitățile și atelierele din tabără.

Costul 
taberei 

include: 



3-9 iulie 2022 Valea Arieșului și poveștile moților

Notă: 
Tabăra se organizează 
dacă sunt înscriși 
minimum 15 copii.
Şcoala asigură un 
însoţitor pentru zece 
copii.

Muzeul Aurului de la Brad, care conține o colecție unică în lume, 
peste 2 000 de exponate de pe toate continentele lumii;

Cascada Vârciorog – având o cădere de apă de peste 15 metri, fiind 
situată într-o pădure de conifere la poalele Vârfului Piatra Grăitoare;

Vârful Piatra Grăitoare, din Munții Bucegi – la care se ajunge cu 
telescaunul, apoi o plimbare la pas pe un traseu destul de accesibil 
copiilor;

Peștera Urșilor – care conține numeroase fosile ale ursului de 
cavernă, dispărut în urmă cu 15 000 de ani , dar și fosile de capră 
neagră, leu, hienă;

Peștera Poarta lui Ionele – declarată monument al naturii, se află la 
o altitudine de 810 metri și are o lungime de 131 metri;

Ghețarul Scărișoara – adăpostește cel mai mare ghețar din România 
și al doilea cel mai mare ghețar subteran din sud-estul Europei;

Salina Turda – cel mai spectaculos loc subteran modelat de oameni, 
săpând în sarea depusă după evaporarea mării care acoperea toată 
regiunea în urmă cu milioane de ani;

Cetatea Alba Iulia – Ceremonialul Schimbului Gărzii de Onoare a 
Cetății Alba Carolina, un spectacol de reconstituire militară, inspirat  
și documentat din tehnica militară a armatei austriece.

Obiective 
turistice:

    • cazare cu pensiune completă, în camere cu 2 - 5 locuri;
    • acces la piscina acoperită, la Vila Giulia- după disponibilitate;
    • transport dus-întors cu autocar autorizat care va rămâne 
     pe toată perioada taberei;
    • toate intrările la obiectivele turistice menționate mai sus;
    • biliard, ping-pong;
    • loc de joacă cu teren de fotbal și coș de baschet – vila Giulia;
    • atelier de pictură;
    • foc de tabără;
    • ghid turistic.

Costul 
taberei 

include: 

Număr de locuri disponibile: 30
Cazare: Pensiunea Vanesa, Arieșeni, județul Alba
Preț: 2 380 lei

TABĂRĂ ÎN MUNȚII APUSENI

Valea Arieșului, una dintre cele mai frumoase și fermecătoare văi din țara 
noastră, este săpată, în cea mai mare parte, în roci de calcar. Ea străbate 
Țara Moților, situată în inima Munților Apuseni. Aici, apa, munții și 
pădurile și-au dat mâna, formând o regiune de o frumusețe de 
nedescris, cu cascade, guri de peșteri, creste și pereți verticali, 
stânci măcinate și găurite de tot felul de fenomene carstice. 

Scopul acestei tabere este descoperirea acestui ținut de poveste, 
denumit de specialiști „perla Transilvaniei”, pentru frumusețile 
naturale unice în România. Această tabără se dorește a fi o lecție vie de 
geografie și istorie pe care copiii o pot învăța prin descoperire, într-un 
mod plăcut, relaxant și într-un cadru nonformal. 

Înscriere: Pentru ocuparea unui loc, este necesară plata 
sumei de 700 lei, pâna la data de 20 mai 2022, reprezentând 
avansul. Diferenţa se va achita cu două săptămâni înaintea  
plecării în tabără. Pentru plata prin transfer bancar, vă rugăm  
să specificaţi numele complet al taberei. 

În cazul retragerii, avansul nu se returnează, întrucât este 
direcționat către rezervarea cazării.



Costul 
taberei 

include: 

    • cazare cu pensiune completă, în camere cu 2 și 3 locuri;
    • acces la sală de conferință;
    • transport dus-întors cu midiautocar autorizat;
    • 3 ore de ateliere tematice de desen;
    • 3 ore de cursuri IoT;
    • Kit IoT care conține: plăcuță de dezvoltare Arduino, fire jumper (mama-tata,  
      tata-tata), servo-motor, breadboard, ventilator, sensor infraroșu, sensor de    
      lumină, sensor de umiditate, sensor de temperatura, buzzer, rezistori, 
      cablu de conectare la chromebook/laptop;
    • kit de desen cu materiale diferite: creioane colorate, creioane graphit, 
      caiet de schițe, hârtie granulată, ș.a.);
    • activități de socializare, dezvoltare personală și relaxare;
    • drumeții în împrejurimile pensiunii;
    • plimbare cu trăsura;
    • playground cu trambuline și porți de fotbal;
    • seară de film și seară de povești.

Număr de locuri disponibile: 20
Cazare: Pensiunea Confort Moroșanu, Șinca Veche, județul Brașov
Preț: 2 500 lei

Care sunt beneficiile acestei tabere?
Prin intermediul activităților pregătite, ne propunem să îi învățăm pe elevi cum pot 
folosi tehnologia pentru a ajuta natura, cum pot crea device-uri care să îi ajute să 
economisească timp și energie.
 
După finalizarea acestui curriculum, copiii vor avea o înțelegere de bază a ceea ce 
înseamnă IoT, automatizarea locuinței și monitorizarea sănătății plantelor. Activitățile 
din acest curriculum, care se concentrează pe învățarea experiențială, îi vor ajuta pe 
copii să dezvolte abilități precum: rezolvarea de problema, gândirea 
critică, creativitatea și lucrul în echipă.

Pentru ocuparea unui loc, este necesară plata sumei de 
600 lei, pâna la data de 15 mai  2022, reprezentând avansul. Diferenţa 
se va achita cu două săptămâni înaintea plecării în tabără. Pentru plata prin 
transfer bancar, vă rugăm să specificaţi numele complet al taberei. 

În cazul retragerii, avansul  nu se returnează, întrucât este direcționat către 
rezervarea cazării. 

Înscriere: 

IoT (Internet of Things) este un concept care a căpătat amploare în ultimii ani. Acest nou trend din lumea 
tehnologiei se referă la tendința de interconectare a tuturor device-urilor cu senzori, pe care noi le 
folosim în viața de zi cu zi. Mai exact, este un sistem compus din device-uri conectate între ele, 
pentru a lucra împreună, a înțelege ceea ce facem și automat pentru a ne face viața mai 
ușoară. 
„Nature through colours” este un concept menit să promoveze în rândul copiilor ideea 
că natura are foarte multe de oferit. De la beneficiile directe, alimente, adăpost, până la 
dezvoltarea în armonie a propriei persoane. 
Ce legătură există între natură, artă grafică și dezvoltare personală? Cunoașterea 
mediului și a naturii a reprezentat dintotdeauna o necesitate a individului în vederea 
adaptării și supraviețuirii sale. Acesta a avut nevoie să reprezinte grafic anumite elemente 
pentru a le înțelege: corpul uman, așezarea stelelor pe cer, spațiul global, substanțele 
chimice, circuitele electrice, componentele mecanice și multe altele. 

Cursurile de STEAM susținute de profesorul Andrei Vasile, precum și ateliere de desen susținute de 
învățătoarea Andreea Vasiliu vor fi în strânsă legătură, pentru o mai bună înțelegere a conceptelor IT. Pentru 
desfășurarea activităților, copiii vor primi un Kit IoT și un kit de desen care conține materiale profesionale, de 
înaltă calitate (materiale de desen tehnic și grafic). Toate materialele folosite pe parcursul taberei vor putea fi 
păstrate de către copii și după finalizarea acesteia.

11-16 iulie 2022

TABĂRĂ DE STEAM ȘI ARTĂ

Știință și natură

Pentru desfășurarea atelierelor de STEAM, copiii vor avea nevoie de 
Chromebook-ul/laptopul personal.

Notă: 
Tabăra se organizează dacă sunt înscriși minimum 15 copii.
Şcoala asigură un însoţitor pentru zece copii.
Contact: prof. Andrei Vasile, telefon – 0732138540
e-mail: andrei.vasile@genesis.ro 

Programul unei zile 

08:00 - 08:30 Trezirea
08:30 - 09:00 MIC DEJUN
09:15 - 10:45 Activități Artă: în lumea necuvântătoarelor
10:45 - 11:00 Pauză (Gustare)
11:00 - 12:30 Activități Artă: Dansul culorilor
12:45 - 13:15 MASĂ PR NZ
13:30 - 15:00 Activități IoT: Ce este un sistem de irigații?
15:15 - 15:30    Pauză (Gustare)
15:30 - 17:00 Activități IoT: Construirea unui sistem 
  de irigații inteligent
17:30 - 18:45    Plimbare cu trăsura
19:00 - 19:45 MASA DE SEARĂ
20:00 - 21:30    Board Games Night
21:30 - 22:00    Stingerea



Beneficiile taberelor internaționale:
Cursurile taberelor Moulton și Freshman au o temă 
nouă în fiecare săptămână, astfel încât conținutul nu 
se repetă, indiferent câte săptămâni rămân înscriși la 
curs elevii. Printre teme se numără: 

Cultură mondială (Lumea noastră);
Mediul înconjurător (Planeta noastră);
Știri și mediu (Spațiul nostru); 
Știință și tehnologie (Viitorul nostru); 
Societatea (Comunitatea noastră). 

Aceste subiecte generale le vor permite elevilor să 
aprecieze diferențele și să prețuiască unitatea.

International House London este o școală de limbi străine 
acreditată de British Council ce se află în topul primilor cinci 
furnizori de tabere de vară.
English Kids Academy, partener International House 
Bucharest, Nr. 1 în Language Training, este furnizorul pe 
care l-am ales pentru a propune elevilor noștri un format de tabără 
internațională de limba engleză care a strâns deja numeroase aprecieri 
din rândul copiilor comunității Genesis. Andrei Ionescu, Eduard Spulber, 
Zoe și Lara Florescu-Potolea, Sara Borcan și Ilinca Gânj au experimentat 
deja acest produs și feedback-ul lor au făcut alegerea noastră mult mai 
ușoară.

E.K.A. vine în întâmpinarea elevilor cu două variante de tabere:
 
Tabără în Moulton, desfășurată  în perioada 29.06-13.07.2022, 
care se adresează copiilor cu vârste între 12 -17 ani, ce oferă elevilor 
posibilitatea de a exersa limba engleză și de a descoperi Londra, 
Oxford și Harry Potter.

Tabără în Frensham, desfășurată în perioada 3.08 -17.08.2022, care 
se adresează copiilor cu vârste între 8 - 17 ani, ce oferă posibilitatea 
exersării limbii engleză în contexte variante și de a descoperi Londra, 
Windsor și Brighton.   

2022

TABĂRA INTERNAȚIONALĂ 
DE LIMBA ENGLEZĂ

Share the British Experience with 
English Kids Academy 

Notă: 
Pentru mai multe informații vă invităm să 
accesați broșura de prezentare a taberelor 
English Kids Academy, iar pentru detalii 
organizatorice puteți să o contactați pe 
doamna Laura Hamzea, tel. 0723. 200126



Costul 
taberei 

include: 

    • cazarea în camera cu 2 și 3 paturi;
    • pensiune completă (meniu sportiv);
    • transportul dus-întors;
    • antrenamente specifice de handbal;
    • materiale utilizate în cadrul antrenamentelor    
      (teren, mingi, jaloane).

Mișcarea în viața noastră prezintă beneficii multiple 
pentru corp și minte, așa cum spune  și proverbul 
„Mens sana in corpore sano!”. Handbalul este un 
sport frumos, care te ajută să-ți menții corpul 
într-o formă sănătoasă. Este un joc rapid ce 
presupune forță, viteză și agilitate. Indiferent că 
îl joci în interior, pe iarbă sau pe plajă, voleiul 
este un mod minunat de a rămâne implicat în 
activitățile sociale, deoarece poate fi jucat cu un 
singur partener sau cu o singură echipă. 

Beneficiile handbalului și voleiului pentru sănătate 
sunt:
- tonifiază și modelează corpul;
- îmbunătățește coodonarea mână - ochi;
- creează agilitate, coordonare, viteză și echilibru;
- crește abilitățile interpersonale;
- stimulează spiritul de echipă.

18-23 iulie 2022

Notă: 
Tabăra se organizează dacă sunt înscriși minimum 10 copii.
Supravegherea copiilor va fi asigurată atât de către domnul 
profesor Tănase Lospa, cât și de către o doamnă profesor, ce va fi 
anunțată ulterior. 
Mai multe informații puteți obține de la profesorul Tănase Lospa, 
telefon – 0721. 56 45 29, e-mail: tanase.lospa@genesis.ro.

Pentru ocuparea unui loc, se achită suma de 600 lei, 
pâna la data de 20 mai 2022, reprezentând avansul. 
Diferenţa plătindu-se cu două săptămâni înainte de a 
avea loc tabăra. Pentru plata prin transfer bancar, vă 
rugăm să specificaţi numele complet al taberei.

În cazul retragerii, avansul nu se returnează, întrucât este 
direcționat către rezervarea cazării.

Programul unei zile de tabără:

8.30-09.30  mic dejun;
10.00-12:00  antrenament de handbal/ volei;
13.00-13.30 prânz;
14.30-15.30  odihnă;
16.00-18.00  antrenament de handbal/volei;
18.30-19.30  cină;
19.30-20.30  jocuri outdoor/ plimabare;
21.30-22.00  pregătirea de somn.

TABĂRA SPORTIVĂ DE 
HANDBAL ȘI VOLEI

Înscriere: 

SPORT în aer curat de munte!

Numărul de locuri disponibile: 20
Locaţie: Pensiunea Raza Soarelui, Fundata, județul Brașov
Preţ:  2 160 lei



Costul 
taberei 

include: 

    • cazare în camere de 2-4 locuri (cu baie în cameră), 
      în unitatea de cazare parteneră care oferă sală de mese, spații de   
      activități recreative în aer liber și acoperite, corpuri sanitare auxiliare
    • zilnic: 3 mese (mic dejun, prânz și cină)
    • 3 ateliere / zi,  în grupe de lucru 
    • resursa umană angrenată în activitatea educațională (coordonator     
      tabără, ghid turistic, lectori și animatori edutainment)
    • materiale didactice, 
    • instrumente și materiale montane, 
    • birotică și papetărie
    • materiale auxiliare pentru entertainment 
    • diplome pentru participanți 
    • album cu foto reprezentative 

Număr de locuri disponibile: 25
Cazare: Pensiunea Izvoarele Doftanei, sat Trăisteni, Valea Negrașului, 
județul Prahova
Preț: 2 220 lei

Pentru ocuparea unui loc, este necesară plata sumei de 
750 lei, pâna la data de 20 mai  2022, reprezentând avansul. 
Diferenţa se va achita cu două săptămâni înaintea plecării în tabără. 
Pentru plata prin transfer bancar, vă rugăm să specificaţi numele 
complet al taberei. 

În cazul retragerii, avansul  nu se returnează, întrucât este 
direcționat către rezervarea cazării. 

Înscriere: 

Terapia expresivă prin artă constituie metoda adoptată 
de Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera  pentru 
categoria de vârstă 7-12 ani pe care o implementează ca 
parte a strategiei paliative pentru o mare varietate de 
condiții comportamentale, emoționale și de sănătate 
mintală. În perioada de după criza sanitară, considerăm 
necesar să acordăm o importanță deosebită asupra 
echilibrului emoțional al copiilor și propunem o serie de 
activități de recreere activă însumate în tabăra cu toate 
instrumentele artistice, o „casă a muzelor”, timp de 6 zile, 
în cadrul natural, departe de tumultul urban. Atelierele prin 
artă expresivă includ scriere, dramă, dans, mișcare, pictură și 
muzică. Impactul Atelierelor de arte expresive este concentrat 
pe patru domenii majore: Expresie, Imaginație, Participare 
activă, Conexiunea minte-corp-emoție. 
Nu este obligatoriu ca participantul să aibă talent vocațional 
sau capacitatea artistică de a utiliza unul sau mai multe 
instrumente de artă expresivă.

20-25 iulie 2022

TABĂRĂ DE DEZVOLTARE 
PERSONALĂ PRIN ARTĂ

Casa Muzelor

Notă: 
Tabăra se organizează dacă sunt înscriși minimum 25 copii.
Şcoala asigură un însoţitor pentru zece copii.

Atelierele ludice organizate pe module:   
Modulul 1. Muzică: prin muzică, ritm și interpretare;
Modulul 2. Pictură: prin desen și pictură;
Modulul 3. Teatru: prin mișcare scenică și jocuri de rol;
Modulul 4. Dans: prin diverse stiluri de dans;
Modulul 5. Modelaj 3D: construcționism și constructivism cu 
ajutorul pieselor LEGO;
Modulul 6. Poezie: prin folosirea figurilor de stil, prin ritm și rimă

Pensiunea Izvoarele Doftanei se află într-un loc de poveste, pe 
marginea râului Negraș, unde poluarea nu și-a făcut simțită prezența până 
în ziua de astăzi. Localizată la marginea pădurii, pensiunea oferă turiștilor 
un loc unde să se deconecteze de aglomerația urbană. Pensiunea dispune 
de o suprafață mare de joacă, foișoare și o sală de jocuri în care copiii pot să 
se destindă cu activitățile de recreere sau pot desfășura atelierele propuse. 



La munte, nu există bucurie mai mare ca aceea de a pedala pe crește 
însorite, pe poteci sau drumuri forestiere, de a descoperi locuri și peisaje 
mirifice şi de a petrece timpul cu cei dragi. Spre deosebire de trekking, mountain 
bike-ul ne oferă posibilitatea de a parcurge distanțe mai mari, într-un timp mai scurt. 
În taberele de mountain bike, copiii își vor testa limitele, viteza de reacție, dar și fair-play-ul. 
Traseele se vor desfășura în zona Predeal, pe drumuri forestiere și poteci de munte, iar 
acolo unde vom întâlni diferențe mari de nivel, le vom parcurge cu microbuzul (urcări 
lungi și obositoare). Zona Predeal oferă multe variante de trasee pentru mountain bike, 
adresate atât începătorilor, cât și avansaților. Copiii vor avea ateliere de învățare a tehnicii 
de coborâre, urcare, folosirea schimbătoarelor, precum și ateliere de întreținere și 
reparare a bicicletelor. 
Variante de trasee: circuite tehnice în zona pârtiei Clăbucet, Cabana Clăbucet – Valea 
Joița – Cabana Clăbucet, Predeal – Susai – Predeal, Predeal – Valea Azugii – Predeal. 

Numărul de locuri disponibile: 35  
Locaţie: Pensiunea Pasul Clăbucetului ***, Predeal
Preţ: 2 310 lei 

Programul unei zile de tabără: 
8.30-09.30 micul dejun; 
9.30-13.00 încălzirea, apoi mersul cu bicicletele; 
13.00-13.30 prânzul; 
14.30-15.30 odihna; 
15.30-17.30 activități outdoor; 
18.30-19.30 cina; 
19.30-20.30 jocuri; 
21.30-22.00 pregătirea de somn.

Pentru ocuparea unui loc, se achită suma de 750 lei, până la data 
de 1 iunie 2022, reprezentând avansul. Diferenţa plătindu-se cu 
două săptămâni înainte de a avea loc tabăra. Pentru plata prin transfer 
bancar, vă rugăm să specificaţi numele complet al taberei.  

În cazul retragerii, avansul nu se returnează, întrucât este 
direcționat către rezervarea cazării.

Înscriere: 

Notă: 
Tabăra se organizează dacă sunt înscriși minimum 10 copii. 
Şcoala asigură un însoţitor pentru zece copii.

24-29 iulie  2022

TABĂRA DE  
MOUNTAIN BIKE

Aventură pe două roți

*Nu este inclus în prețul taberei închirierea bicicletei.
Pentru un confort sporit, copiii își pot aduce bicicletele 
proprii, dacă acestea au mai multe viteze și sunt adaptate 
condițiilor de munte. În situația în care copilul nu deține o astfel 
de bicicletă, organizatorii pot asigura închirierea, contra sumei 
de 150 lei. Bicicletele vor fi transportate separat, cu un microbuz 
pus la dispoziție de colaboratorii noștri, Mountain Adventura. 

    • cazarea cu pensiune completă; 
    • transportul; 
    • închirierea bicicletelor; 
    • ture mountain bike; 
    • ghid mountain bike; 
    • gustări pe trasee;
    • alpinism, drumeții; 
    • inițiere în orientare turistică;
    • inițiere în tehnici de supreviețuire,   
      noțiuni de prim ajutor;
    • tir cu arcul;
    • concursuri și jocuri pe echipe;
    • carnaval și foc de tabără.

Costul 
taberei 

include: 

Dobândirea tehnicii specifice 
mountain bike-ului;
Perfecționarea coborârii și a 
urcării  pe bicicletă pe un traseu 
montan;
Noțiuni de bază despre 
întreținerea și repararea bicicletei;
 Folosirea corectă a rapoartelor de 
viteză în funcție de pantă/ rampă;
Frânarea corectă;
Atelier de prim ajutor;
Organizarea propriilor resurse la o 
tura montana de mountain bike.

Obiective:



TABERE 2022


