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Programul săptămânal -orientativ: 
1. zi – duminică Facem cunoștință – Primirea participanților, jocuri de cunoaștere 

2. zi – luni 
Să înceapă aventura! – orientare în spațiu ȘI CE ȘTIM NOI DESPRE 

CAI; EXCURSIE LA CETATEA NEAMTULUI, CASA ION CREANGA 

3. zi –  marți 

Aventura autocunoașterii: De ce sunt unic? – Călărie, tir cu arcul și atelier 

de dezvoltare personală în aer liber ȘI CE MAI TREBUIE SĂ AFLĂM 

DESPRE CAI 

4. zi – miercuri 
Ce putem obține împreună? – Concurs de cunoștințe generale despre CAI, 

probe de îndemânare pe echipe și EXCURSIE LA MĂNĂSTIRE NEAMT 

5. zi – joi Depășirea propriilor limite – drumeție, foc de tabără 

6. zi – vineri 

Trezește artistul din tine! – Pe lângă activități de sport și dezvoltare 

personală în limba germană, ateliere de creatie la alegere și concurs de 

cunoștințe generale despre CAI 

7. zi – sâmbătă Încheiere – Impresii și premierea micilor participanți 

 

 

 

 

 

 

Activitati Tabere ROUA: 
ENTSPANNUNG – relaxare si cunoaştere 

·         Activităţi de îmbunatățirea competențelor etice și a capacităților de comunicare. 

·         Zilnic doua gustari sanatoase la orele 10:30 si 16:30 

·         Foc de tabără, multe cântece, povestiri și jocuri, relationare interpersonala;  

  

OUTDOOR – curs de calarie si informatii despre copaci in padurea pedagogica     

·         Trekking –  Copiii invata cunostinte de baza pentru mersul pe munte; 

·         Curs zilnic de calarie cu instructor  certificat de Federatia Romana de Echitatie 

·         Slackline  

·          Schnitzeljagd, Entwicklung in der Gruppe – dezvoltare in grupa; 

  

UNVERGESSLICH – experienţe inedite: un mod frumos şi util de a-ţi petrece timpul 

·         Vizitarea Manastirii medievale a Neamtului (sec XIV); Rezervatia de zimbri 

·         Vizită la Cetatea Neamtului; Casa Memoriala "Ion Creanga"; Rezervatia de struti 
·         Pedagogie experientiala : experiente in natura pentru autocunoastere, socializare, dezvoltarea 
inteligentei emotionale; 

·         Carnaval – festival de costume si jocuri. 

·         Ateliere de pictura si creatie; 

·         Aprofundarea cunostintelor generale despre cai  - concurs; 
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Perioade: 
23-29 iulie 2017 (7 zile, 6 nopti) 

20 - 26 august 2017 (7 zile, 6 nopti) 

Program zilnic de activitate: 
08:00 – 
08:15 

Desteptarea, pregatirea mesei 

08:15 – 
8:30 

Exercitii inviorare pentru cei mici (optional) 

8:30 – 
9:00 

Mic dejun 

9:00 – 
11:30 

Curs initiere calarie / Exercitii comunicare 

11:30 - 
12:00 

Pregatirea pranzului 

12:00 – 
13:00 

Prânz 

13:00 – 
14:00 

Ora de liniste pt cei mici. 

14:00 – 
18:30 

Activitati outdoor, vizite, invitati, etica sociala 

18:30 – 
19:00 

Pregatirea cinei 

19:00 – 
19:30 

Cină 

19:30 – 
20:30 

Jocuri diverse 
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