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În exclusivitate în RomâniaÎn exclusivitate în RomâniaÎn exclusivitate în România
Pentru că noi evoluăm și experiența noastră crește, ne

dorim să vă oferim constant cele mai bune produse și

servicii atunci când vine vorba de taberele pentru copiii

voștri.

Din 2023, vă oferim, în exclusivitate în România, un

program pentru copii, tip școală de vară, cu profesori

vorbitori nativi de limba engleză, în care copiii dvs nu vor

primi doar cursuri de limba engleză de calitate excelentă, ci

își vor dezvolta și abilități de viață, cum ar fi munca în

echipă, leadership, încredere în sine, vorbit în public, care îi

vor ajuta să aibă succes în secolul 21.
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Educând inima
Această tabără este o reinventare tematică a conceptului și abordării educaționale. Ne
propunem să inspirăm și să ajutăm studenții noștri să-și dezvolte cunoștințele, abilitățile și
calitățile necesare pentru a-și împlini potențialul atât în   viața personală, cât și în cea
profesională, distrându-se în același timp la maximum.

Acest lucru îi va ajuta să devină oameni fericiți, încrezători și de succes într-o lume globală,
competitivă și în schimbare rapidă.

În acest program, ne mândrim să ajutăm la modelarea vieții studenților noștri, insuflând
încredere în ei prin experiență, entuziasm și aventură, precum și dezvoltarea abilităților sociale și
de viață într-un mediu fericit și plăcut.

Programul nostru de vară pentru juniori este tematic, bazat pe mitologia greacă și există un
motiv întemeiat pentru asta. Unul dintre beneficiile ascunse ale studierii miturilor grecești este
explorarea virtuților. Cu aceste povestiri clasice, liniile dintre comportamentul drept și imoral sunt
clare, astfel încât chiar și copiii mici pot recunoaște exemple ale celor 4 virtuți cardinale:
prudență, dreptate, forță și cumpătare.

Mitologia greacă este studiată deoarece miturile sunt modalități prin care culturile încearcă să
explice lumea și să răspundă la întrebările de interes uman. De exemplu, mitologia se adâncește
în dezbateri de bază precum bine versus rău sau se uită la natura omului.

Dar miturile sunt mai mult decât simple povești și servesc unui scop mai profund în culturile
antice și moderne. Miturile sunt povești sacre care explică lumea și experiența omului. Miturile
sunt la fel de relevante pentru noi astăzi așa cum au fost pentru cei din vechime. Miturile
răspund la întrebări atemporale și servesc drept busolă pentru fiecare generație.



Bine ați venit în Grecia,
locul de naștere al democrației, al filosofiei
occidentale, al teatrului și al Jocurilor Olimpice.

Drumurile sunt rupte, bate vântul de miazăzi,
 iar eu singur zic: ce oraș!
Giannis Skaribas, celebrul scriitor din Chalkida.



La doar 80 km de Atena, Chalkida este poarta principală către insula Evia. Datorită poziției sale
geografice strategice, orașul a rămas o răscruce de culturi și idei de-a lungul secolelor, un măr
al discordiei pentru mulți cuceritori străini.

Astăzi, orașul cosmopolit Chalkida, centrul administrativ și comercial al insulei construit de
ambele părți ale strâmtorii Evripos, este o destinație populară printre atenieni pentru scurte
pauze departe de agitația capitalei. Datorită impresionantului său pod ultramodern de cabluri,
accesul în oraș a devenit acum mai ușor și mai rapid.

Chalkida este renumită în special pentru fenomenul mareelor   care are loc în Evripos, adică
schimbarea rapidă a direcției apei la fiecare șase ore, creată de atracția Lunii. În timpul fiecărei
schimbări de direcție, apa se oprește din mișcare timp de aproximativ opt minute. Un loc ideal
pentru a urmări acest fenomen unic este Podul alunecos Negroponte. Un alt punct de întâlnire
preferat pentru localnici este malul apei; o stradă pietonală fermecătoare mărginită de cafenele
și restaurante elegante, pline de viață zi și noapte!

Cursuri

Scopul nostru nu este doar de a oferi studenților cursuri de limba engleză de calitate
excelentă, ci și de a dezvolta abilități de viață, cum ar fi munca în echipă, leadership,
încredere în sine, vorbit în public, care îi vor ajuta pe studenți să aibă succes în secolul 21.
Elevii vor primi o probă scrisă (on-line) înainte de sosire și vor fi repartizați la unul dintre
nivelurile de grup, de la elementar la avansat. În prima zi de școală, aceștia vor fi evaluați
în continuare oral și vor fi reatribuiți la nivel de grup dacă este necesar. Numărul maxim de
studenți per clasă este de 12. Există un total de 30 de ore de școlarizare într-un curs de
două săptămâni.
Studenții beneficiază de o abordare profesionistă, dinamică a predării limbii engleze cu
personal bine calificat și cu experiență, folosind cele mai recente materiale didactice și
metode didactice moderne. Accentul este pus pe creșterea fluenței, îmbunătățirea
pronunției, dezvoltarea vocabularului, consolidarea gramaticii și exersarea înțelegerii
auditive.
În plus, o selecție de cititori calificați este pusă la dispoziția fiecărei clase pentru a încuraja
dezvoltarea vocabularului.
La sfârșitul cursului se acordă certificate de prezență, dar și rapoarte de progres care
oferă o descriere mai detaliată a punctelor forte și a punctelor slabe ale studenților.



Săptămâna 1

Săptămâna 2



Săli de clasă
Sălile noastre de clasă sunt
primitoare, confortabile și 

complet echipate cu cea mai
recentă tehnologie. 

De asemenea, sunt decorate
potrivit vârstei pentru a oferi

inspirație și confort vizual.
 

Cazare
Scopul nostru este de a oferi studenților, liderilor de
grup și personalului o cazare de foarte bună
calitate.
Elevii vor împărți o cameră twin cu cadă/duș.
Camerele sunt curatate in fiecare zi.
Masa este oferită la un restaurant din apropiere la
un standard ridicat de calitate.
Studenții și liderii de grup primesc pensiune
completă, cu prânz la pachet în excursiile de o zi
Nevoile dietetice speciale sunt acoperite.



Activități
Programul nostru de activități implică
învățare prin participare și multă
distracție!
Programul nostru este atent planificat
pentru a ne asigura că niciun moment
nu trece fără învățare și că fiecare
minut este plin de distracție.

Excursii
Atena Povestea Atenei este o aventură palpitantă care se desfășoară de

6.000 de ani. Expansiunea urbană de astăzi face dificil de imaginat
cum trebuie să fi arătat orașul cu toate acele milenii în urmă sau cum
a evoluat de-a lungul zecilor de secole, pe măsură ce s-a schimbat și
a îmbrățișat diferite culturi. Dar urmele sunt toate acolo, atâta timp cât
urmați indiciile.

Conform mitologiei, Atena, numele orașului este legat de o rivalitate
între zeii antici Poseidon și Atena pentru tutela orașului. Poseidon le-a
oferit atenienilor un izvor de apă sărată sau un cal, în timp ce Atena
le-a dat un măslin. Atenienii au preferat măslinul, care simboliza
pacea și prosperitatea, iar orașul a fost numit după Atena.



Excursii:   Lichadonisia

Excursii
Steni

Cunoscut și sub numele de Bahamas grecești sau Seychelles grecești,
grupul este format din șapte insule și insulițe, împreună cu niște recife
mici cunoscute sub numele de Pondikonisia. S-a format printr-un
cutremur în anul 426 î.Hr., când pământul dintre ei s-a scufundat în
Marea Eubee.
Conform mitologiei grecești, numele grupului de insule provine de la
Lichas, slujitorul lui Hercule. Când soția lui Hercule, Deianira, a devenit
geloasă pe iubitul său Iole, Lichas i-a adus lui Hercule Cămașa otrăvită
a lui Nessus, în numele ei, eroului mitic, provocându-i în cele din urmă
moartea. După ce și-a dat seama ce făcuse Lichas, Hercule l-a
aruncat în ocean, iar Poseidon, zeul mării, i-a transformat părțile
împrăștiate în micile insule Lichadonisia.

Un sat inzestrat cu natură bogată, renumit pentru izvoare,
copaci, castani și mâncarea bună.

Pantele, pâraiele și stâncile cu culori variate creează un buchet
natural frumos. Apa curgătoare în defileu formează mici
cascade, în timp ce vizitatorii văd pâraiele „smulgând” stânci cu
avântul lor.

Aceasta este si cea mai verde secțiune din Dirfys, acoperită cu
castani, platani, stejari și brazi.



Excursii
Delphi Delphi, în antichitate, era o incintă sacră care a servit

drept sediu al Pythiei, oracolul major care a fost
consultat cu privire la deciziile importante în întreaga
lume clasică antică. Grecii antici considerau că centrul
lumii se află în Delphi, marcat de monumentul de piatră
cunoscut sub numele de omphalos (buricul). Delphi și-a
luat numele de la Delphyne, șarpele (drakaina) care a
trăit acolo și a fost ucisă de zeul Apollo (în alte relatări,
șarpele era șarpele masculin Python).

Bunăstare & supraveghere
Siguranța și bunăstarea dumneavoastră sunt prioritățile
noastre principale. Școala noastră de vară are un ofițer de
asistență socială și un număr de urgență care are echipaj 24
de ore pe zi. Monitorizăm unde se află toți studenții și
asigurăm participarea deplină la lecții și activități. Tot
personalul nostru este instruit în probleme de bunăstare,
asigurând un nivel ridicat de îngrijire, iar mulți au, de
asemenea, calificări de prim ajutor.
Avem mare grijă să asigurăm siguranța și bunăstarea tuturor
studenților noștri și, din acest motiv, avem proceduri de
supraveghere foarte robuste. De exemplu, tot personalul
nostru este verificat de poliție și primește instruire în
probleme de supraveghere.
Lucrăm îndeaproape cu liderii de grup pentru a ne asigura că
studenții lor sunt fericiți și beneficiază la maximum de
șederea lor. Personalul nostru de conducere este
întotdeauna disponibil pentru a discuta orice problemă și
organizăm întâlniri regulate între liderii de grup și directorul
centrului, profesorul principal și directorul de activități. De
asemenea, primim mulți studenți care sosesc neînsoțiți.
Acești studenți sunt plasați sub îngrijirea și supravegherea
unui tutore dedicat Seasons in Greece.



Program academic tematic bazat pe mitologia greacă
Transferuri la/de la Aeroportul Atena incluse în preț
3 excursii de o zi întreagă și 2 excursii de jumătate de zi în program de două
săptămâni
Lecții doar dimineața
Profesori implicați în activități și excursii
Program unic, de calitate, interactiv și preț all-inclusive
Excursii grozave, inclusiv intrări la toate muzeele și locurile de interes
Începeți lecțiile de marți, sosind lunea, când zborurile sunt mai ieftine
Îngrijire și atenție personală
Mâncare mediteraneană sănătoasă și hrănitoare
Pensiune completă (inclusiv prânzul la pachet în excursiile de o zi întreagă)
Raport calitate-preț excelent
Materiale de curs, certificat de sfârșit de curs/aport
Echipa de management cu 10 ani de experiență în școlile de vară din Marea Britanie

Puncte cheie

Locație:
Chalkida
Grecia

Date:
03-10.07.23
10-17.07.23

Vârsta:
10-17 ani

Cazare:
Camere twin
cu baie/duș

15 ore de lecții de
engleză pe săpt:
(cu tematica
mitologiei grecești)

Preț all-inclusive 

1370 euro

/săptămână/student
(fără avion)

De ce Tabără dezvoltare în lb engleză în Grecia?

1250 euro



OFERTĂ SPECIALĂ 
EARLY BOOKING

Înscrie-te cu avans de minim 25%
până în 15.01.2023 și beneficiezi de o

reducere de 120 euro 
( /1 săptămână)!!!

PREȚ SPECIAL 
ALL - INCLUSIVE

1370
EURO

1250 
EURO

Pentru
înscrieri
până la

15.01.20232450
EURO

2330
EURO

1 săptămână

2 săptămâni



O echipă plină de energie și pasiune pentru
dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copiilor, cu o
experiență de 3 ani în organizarea cu succes a
taberelor pentru copii, atât în România, cât și în
străinătate.

Cristina POPA – femeie, antreprenor, mamă a două
fete, pasionată de dezvoltare personală și călătorii,
coach pentru regăsirea echilibrului fizic și mental -
preocupată de dezvoltarea tinerilor & adulților și
accesarea puterii lor interioare.
           0744644548

Mihaela OLTEANU – femeie, antreprenor, mamă a
doi copii, pasionată de dezvoltare personală și
spirituală, empowerment coach, trainer de dezvoltare
personală și spirituală, - preocupată de găsirea păcii
interioare și dezvoltarea celor din jur.
            0760237631

Tabere dezvoltare personală
& creativitate

Despre noi


