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Tabăra de arheologie experimentală pentru copii  

Ediția a III-a (2017) 

 

Această tabără constituie o modalitate atractivă pentru copii, de a cunoaşte cultura și istoria 

poporului român, altfel decât prin intermediul manualelor, cât şi o modalitate de cunoaştere 

şi înţelegere a trecutului, prin experimente ce reproduc aspecte ale vieţii de demult şi 

testează interpretările cercetătorilor. 

Scopul acestei tabere este de a oferi participanților (elevi de gimnaziu, profesori) 

posibilitatea să descopere tainele epocii/civilizației/culturii respective, să participe activ la  

activitățile de pe un sit arheologic și să se inițieze în diferite tehnici specifice prin intermediul 

unor ateliere, experimente şi alte activităţi  prin care elevii să își însuşească cunoştinţe 

despre arheologie şi civilizaţia respectivă. 

 

Tabăra de arheologie experimentală se organizează în jud. Satu Mare, foarte aproape de 

situl arheologic/rezervația arheologică  ”Cuptoarele Dacice de la Medieșu Aurit” și de 

Muzeului Judeţean Satu Mare  și se adresează elevilor din clasele gimnaziale. 

Rezervația arheologică ”Cuptoarele Dacice” (com. Mediușu Aurit, jud. Satu Mare) este unul 

dintre cele mai importante obiective turistice din Țara Oașului. Rezervația arheologică 

„Cuptoarele dacice de la Medieșu Aurit” reprezintă un complex arheologic unde sunt 

conservate cuptoare de ars ceramică datând din secolele I-IV d. Hr., reprezentând cel mai 

mare centru de producție ceramică din Europa Barbară (spațiul european în afara graniței 

Imperiului Roman). Cuptoarele cu diametrul de peste doi metri se află la adâncimea de 50-60 

cm sub pământ și erau folosite pentru arderea vaselor mari. ”Cuptoarele dacice de la 

Medieșu Aurit” au un caracter unicat în Europa Centrală  și reprezintă cea mai mare 

concentrare de ateliere ceramice din tot spațiul dacic și unul dintre cele mai mari din Europa. 

 

Activitățile incluse în cadrul taberei vor fi strans legate de specificul sit-ului arheologic 

respectiv, de cultura și civilizația reflectată. Printre activitățile taberei se numără: 

 vizitarea şi observarea directă a sit-ului arheologic de la Medieșu Aurit; 

 atelier de cunoaştere şi practicare a meseriei de arheolog (”Micul Arheolog”) în cadrul 

cărora se vor explica metodele prin care se identifică, cercetează şi documentează un 

şantier arheologic (acţiunea de cercetare de suprafaţă, sondajul arheologic şi cercetarea 

sistematică, documentarea prin fotografie şi desen arheologic, conservarea şi 

depozitarea materialelor descoperite, etc.) și se vor face săpături arheologice; 

 atelier de confecţionat ceramică lucrată cu mâna; 
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 atelier de ţestut la război vertical, în cadrul caruia vor fi explicate toate metodele de 

producere, preparare, prelucrare a firului de lână, apoi elevii vor testa lucrul la un război 

de ţesut manual de tip antic (vertical); 

 atelier de confecţionat cămaşă din zale din fier; 

 atelier de demonstrație fierărie dacică; 

 experimente de reconstituire a vieţii și a ocupatiei oamenilor din acea perioadă; 

 prezentare de echipamente civile și militare din epoca respectivă; 

 vizitarea Muzeului Judeţean Satu Mare; 

 vizită la Ruina Castelului din Mediușu Aurit. 
 
Durata taberei: 6 nopți/7 zile 

Locație: Livada, jud. Satu Mare 

Tarif:  1200 RON/copil/plătitor  

Număr participanți ( o serie):  40 de copii/plătitori și 4 cadre didactice  însoțitoare.   

Pentru seriile cu mai puțin de 40 de copii/plătitori , tariful se va modifica în funcție de 
numărul acestora. 

Vârsta copiilor participanți: 10-15 ani 

Tariful taberei include următoarele servicii: 

 ACTIVITĂȚILE CU TEMATICĂ ARHEOLOGICĂ (mai sus menționate). 

 CAZARE LA COMPLEX HOTELIER DE 2 ** : 

  camere duble/triple dotate cu: mobilier modern; minibar; televizor LCD-uri; 

internet gratuit WI-Fi; sistem de climatizare; grup sanitar propriu dotat cu cabină 

de duş, produse cosmetice şi uscător de păr. 

 PENSUNE COMPLETĂ : 

  3 mese pe zi (mic dejun, prânz si cină) la restaurantul din incinta Complexului. 

 ACCES GRATUIT: piscină pentru copii, lac de agrement privat, tobogan, trambulină, 

teren verde de fotbal. 

 DRUMEȚII MONTANE PE TRASEE MARCATE: Stațiunea montană Luna Șes (templul în 

aer liber al Ţării Oaşului), Vârful Pietroasa. 

 SALĂ PENTRU DIFERITE ACTIVITĂȚI RECREATIV-EDUCAȚIONALE 

 SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII  

 DISCOTECĂ ÎN FIECARE SEARĂ  

 CINĂ SPECIALĂ CU FOC DE TABARĂ 

 VIZITĂ LA CENTRUL DE ECHITAȚIE DE LA BOTIZ ȘI CURS INTRODUCTIV DE 

INTERACȚIUNE OM-ANIMAL (CAL) 

 JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE ÎN AER LIBER 

 TRANSPORT GRATUIT PE DURATA TABEREI  

 ASISTENȚĂ TURISTICĂ AUTORIZATĂ  

 ASISTENȚĂ  MEDICALĂ AUTORIZATĂ-la nevoie 
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Tariful nu include: 

 Transportul până în Satu Mare; 

 Alte servicii și activități în afară de cele menţionate în programul taberei. 

Condiții de înscriere: 

 

 la  înscriere și rezervare se va plăti un avans de 30% din tariful taberei 

pentru grupul de copii. 

 diferența de 70% din tarif se va plăti cu cel puțin 15 zile înainte de plecarea 

în tabară a grupului respectiv. 

Înscrierile și rezervările pentru plecarea în tabără se efectuează în ordinea 

primirii acestora până la data de 31 martie 2017. 

Pentru înscrieri și mai multe informații, nu ezitați să ne contactați prin email 

la adresa tabere@discovery-educational.com sau telefonic la nr. 0740161590. 

 

Vă așteptăm cu drag să descoperim împreună țara de basm a 

Oașului! 
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