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O VACANŢĂ PENTRU A ÎNVĂŢA SPANIOLA ŞI A TE
BUCURA ÎMPREUNĂ CU PRIETENII ŞI PRIETENELE TALE
ÎN POTES
Pe timpul acestei veri, Consiliul Învăţământului,Culturii şi Sportului
organizează o tabără de vară pentru elevii şi elevele care nu vorbesc
spaniola ce au frecventat acest an clasa a 5º sau 6º a Învăţământului Primar
sau 1º, 2º a Învăţământului Secundar. Obiectivul acestei tabere e dublu:
îmbunătăţirea competenţei în limba spaniolă a elevilor ce provin din alte
ţări, ce nu vorbesc spaniola şi favorizarea întâlnirii între elevii de diferite
culturi.

VARA

E vorba de a crea un spaţiu de destindere şi timp liber pentru ca
aceşti băieţi şi fete să avanseze în dominarea limbii spaniole în aşa fel încât
necunoaşterea limbii să nu fie un obstacol în progresul lor şcolar şi social. Şi
cum cea mai bună formă de a învăţa o limbă e vorbind, pentru a merge în
această tabără fiecare băiat sau fată trebuie să invite un prieten/-ă ce
vorbeşte spaniola pentru a-i ajuta şi a le servi de tutor în participarea la
toate activităţile.

2013

Când?
Acestă activitate se va realiza între 24(luni) iunie şi 2(marţi) iulie, în
Rezidenţa ce o are Consejería de Educación în Potes (Cantabria).
Ce vom face?
Chiar dacă tot programul taberei are un caracter de joacă , se vor
crea spaţii specifice pentru învăţarea spaniolei, lucrând în mici grupuri, întro formă activă şi adaptându-se la nivelele participanţilor, în aşa fel încât
toate zilele vor avea momente de joacă şi timp liber împreună cu altele
destinate învăţării limbii spaniole.
Pe timpul acestor zile, vor avea activităţi de diverse tipuri:
° Ateliere: de lucru manual, dans, orientare, Astronomie...
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° Jocuri: pentru a face prieteni/-e, în grup, tradiţionale, sportive, de
probe, de noapte...
° Excursii: în canoe .
° Drumeţii , alpinism artificial.
° Activităţi nocturne şi festivaluri.

Cine îi însoţesc?
Pe timpul întregii şederi, băieţii şi fetele vor fi acompaniaţi de
coordonatori,monitori titulaţi cât şi de un profesor ce va coordona
activităţile de învăţare a limbii spaniole.
Cât costă?
Această activitate de vară este gratuită incluzând toate deplasările,
cazarea şi întreţinerea.
Cum ne înscriem?

VARA

Modul de a îndeplini formalităţile este completând cererea unde se
reflectează datele personale ale participanţilor/-elor şi a o înmâna
colegiului sau liceului pentru a fi trimisă Unităţii Tehnice de Orientare şi
Atenţie la Diversitate. Perioada de înscriere se termină în ziua de 18 iunie
(marţi)Cum numărul de locuri este limitat, odată terminată perioada se va
comunica centrelor educative relaţia de participanţi celor ce le-a fost dat
un loc, ce în acelaşi timp o va transmite familiilor.

2013

Şi dacă vreau să ştiu mai mult?
Dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii puteţi întreba
coordonatorii/-ele de interculturalitate din centrul de învăţământ sau în
Aulele de Dinamizare Interculturală. În luna iunie va avea loc o şedinţă
informativă cu familiile fiii/fiicele cărora
vor participa în această
activitate.
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FOAIA DE ÎNSCRIERE
TABĂRA DE VARĂ 2013 DIN POTES

NUMELE ŞI PRENUMELE: ..........................................................................
DATA NAŞTERII: ..........................................................................................
DOMICILIUL: ................................................................................................
LOCALITATEA: ............................................................................................
TELEFONUL fix /mobil : ..............................................................................
CENTRUL EDUCATIV: ................................................................................
CURSUL: ........................................................................................................
NAŢIONALITATEA: .....................................................................................
DNI/NIE...........................................................................................................
Invit pe ...................................................................................... care învață
în clasa ...... a școlii....................................................................................... .
Indică data în care s-a şcolarizat pentru prima dată în Spania
Luna ________________________ Anul_______________

AUTORIZAŢIE FAMILIARĂ

Dl./D-na ...........................................................................................................
tată/mamă/tutor/-ă al/a elevului/-ei ...............................................................
...................................................................................... autorizez să participe
în activitatea de vară TABĂRA DIN POTES organizată de Consejería de
Educación, Cultura y Deporte pe timpul perioadei cuprinse între 24 iunie şi
2 iulie 2012.

Semnătura
Data:

