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Experimentează viața!
În vara asta, la Științescu Hub
Ce și cât știu, dar mai ales, cât înțeleg copiii din lumea în care trăiesc? Cum oare se aplică științele
exacte în viața de zi cu zi și ce este tehnologia, dincolo de telefonul mobil și tabletă?
În vara asta, la Științescu Hub ne-am propus să răspundem, în stilul nostru STEAM, unor întrebări la
care copiii primesc cel mai adesea răspunsuri teoretice.

Așa arată vara STEAM la Științescu Hub:
03 – 07 iulie: Știința aplicată în viața de zi cu zi
Activitățile acestei săptămâni vor fi centrate pe înțelegerea naturii și a fenomenelor fizice din viața
noastră, cum ar fi circuitul apei în natură, magnetismul, electricitatea sau optica. Copiii vor
descoperi, prin experimentele proprii, fenomene noi.
10 – 14 iulie: Tehnologia, dincolo de telefoane și tablete
Tehnologia este demult parte integrantă a vieții noastre, iar pentru copiii noștri devine o a doua
natură. Atelierele cu roboței programabili, dar și activitățile legate de efectele utilizării excesive a
echipamentelor ne vor contura experiența săptămâna aceasta.
17 – 21 iulie: Engineering și alte meserii
Acesta este momentul în care ne-am propus să luăm contact cu câteva profesii, cunoscute sau mai
puțin cunoscute. Ce înseamnă să fii inginer, medic, psiholog, constructor sau chiar bucătar?
Descoperim activitățile din spatele acestora, dar și meserii despre care știm mai puțin.
24 – 28 iulie: Arta de a trăi frumos
A trăi este oare o artă? Care sunt elementele care ne conturează experiența de viață? Copiii vor face
săptămâna aceasta o incursiune în lumea lor interioară. Vor afla despre emoții și cum să le
gestioneze, ce se ascunde in spatele agresivității, sau cum pot comunica asertiv.
31 iul – 04 aug: Matematică și logică prin joc și joacă
Matematica și logica merg mână în mână săptămâna aceasta! Printre experiențele de vacanță vom
presăra jocuri de grup și individuale prin care copiii își vor dezvolta logica și își vor testa abilitățile
matematice.
….. iar în luna august reluăm formula prescurtată: STEM
07 – 11 august: Știință aplicată în viața de zi cu zi
Activitățile acestei săptămâni vor fi centrate pe înțelegerea naturii și a fenomenelor fizice din viața
noastră, cum ar fi circuitul apei în natură, magnetismul, electricitatea sau optica. Copiii vor
descoperi, prin experimentele proprii, fenomene noi.
14 – 18 august: Tehnologia, dincolo de telefoane și tablete
Tehnologia este demult parte integrantă a vieții noastre, iar pentru copiii noștri devine o a doua
natură. Atelierele cu roboței programabili, dar și activitățile legate de efectele utilizării excesive a
echipamentelor ne vor contura experiența săptămâna aceasta.
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21 – 25 august: Engineering și alte meserii
Acesta este momentul în care ne-am propus să luăm contact cu câteva profesii, cunoscute sau mai
puțin cunoscute. Ce înseamnă să fii inginer, medic, psiholog, constructor sau chiar bucătar?
Descoperim activitățile din spatele acestora, dar și meserii despre care știm mai puțin.
28 aug – 01 sept: Matematică și logică prin joc și joacă
Matematica și logica merg mână în mână săptămâna aceasta! Printre experiențele de vacanță vom
presăra jocuri de grup și individuale prin care copiii își vor dezvolta logica și își vor testa abilitățile
matematice.
Fiecare săptămâna va cuprinde:
- Activități în aer liber
- Jocuri și activități de grup
- 10 ateliere marca Științescu Hub, cu tematica săptămânii respective
Vârsta copiilor: 6 – 14 ani
Opțiunile de program sunt:
- Program scurt: 8.30 / 9.00 – 13.00
- Program lung: 8.30 / 9.00 – 16.30
Contribuția părintelui:
- Pentru programul scurt: 170 lei / sapt
- Pentru programul lung: 240 lei / sapt
- Opțional, pentru masa de prânz se vor adăuga 10 lei/zi/copil.

Ateliere individuale pe timpul verii
În afara programului „Experimentează viața”, în luna iulie sunt disponibile 3 module Științescu,
astfel:
- LegoFun, luni și miercuri în intervalul 17.00 – 18.30. Vârsta: 10 – 14 ani
- Build It!, marți și joi în intervalul 17.00 – 18.30. Vârsta: 7 – 14 ani
- Web Design, luni și miercuri în intervalul 18.00 – 20.00. Vârsta: peste 14 ani
Fiecare modul cuprinde 6-8 întâlniri, cu o frecvență de 2 ateliere pe săptămână.
Iar pentru părinții care își doresc în această vară să afle mai multe despre meseria de părinte, vă
invităm la „Seara de parenting”, în fiecare joi de la 18.30. Pentru ca lucrurile să meargă bine, te
invităm să anunți participarea cu 48 ore înainte.

Pentru detalii suplimentare și înscrieri, lasă-ne un mesaj pe facebook sau scrie-ne: hub@stiintescu.ro
și îți răspundem sau, dacă ne lași nr. de telefon, te sunăm noi.
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