Moderní české tábory již dávno nabízejí víc než jen poutavé hry a různorodou zábavu dětí uprostřed krásné přírody. Ani zaměření na cizí jazyky není
už ničím novým. Proto jsme před lety v souladu se vzrůstajícími společenskými nároky vytvořili nový typ dětské rekreace, kde se děti nejen zdokonalí
v angličtině, ale také se setkávají s vrstevníky a lektory z cizích zemí a osvojují si tak schopnost sociální interakce v multikulturním prostředí.
EVROPSKÝ ROZMĚR. V Evropské unii je stále větší důraz kladen na schopnost nacházení společného jazyka v řešení nejrůznějších otázek.
Východiskem je vést mladé lidi k toleranci, k nezjištnému kamarádství a k vzájemnému poznávání, které je předpokladem k tomu, abychom v Evropě
správně interpretovali společné hodnoty. EUROCAMP tak vychází vstříc dětem z různých zemí a překračuje tím možnosti obvyklých českých táborů.
CO NABÍZÍ EUROCAMP? Náš tábor, který najdete v malebném
jihočeském údolí, je v mnoha ohledech stejný jako ostatní české tábory,
ale přesto se od nich významně liší. Je totiž otevřený i dětem z jiných
zemí, protože odstraňuje jazykovou bariéru paralelním užíváním
českého jazyka a angličtiny, která je dnes již běžným mezinárodním
dorozumívacím prostředkem. Děti jsou u nás v nepřetržitém kontaktu
s rodilými mluvčími, s nimiž mluví celý den anglicky. Každý oddíl má
na starosti dvojice vedoucích, z nichž jeden je cizinec, jehož rodnou řečí
je angličtina, a druhý Čech. Vzájemná komunikace je možná jak v angličtině, tak za pomoci tlumočení vedoucích či jazykově zdatnějších kamarádů.
Tábor má klasický program plný her a soutěží a děti jsou současně v nepřetržitém kontaktu s cizím jazykem. Přesto se nejedná o intenzivní jazykový
kurz, neboť každý si u nás podle svých schopností bezděčně zvolí svůj optimální poměr mezi pasivním vnímáním jazyka a jeho aktivním užíváním.
MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS PRO DĚTI. Výhoda ve zdokonalení komunikačních dovedností je zřejmá. Metoda nenuceného zapojení do konverzace,
včetně nepřetržitého kontaktu s cizojazyčným prostředím, má úspěch i u těch dětí, které ještě nejsou jazykově příliš zdatné nebo které si nevěří a stydí se
samostatně navázat rozhovor s cizincem. Pozornost si však zaslouží ještě jiný aspekt. Jsou-li pohromadě děti z různých zemí, rozvíjejí se nejen
jazykové znalosti, ale též schopnost orientace v multikulturním prostředí, což je pro generaci vyrůstající v prostředí formující se jednotné Evropy
obzvlášť významné. Klademe si za cíl podporovat a rozvíjet i hodnotové
postoje dětí, k čemuž vzájemné kontakty účastníků z různých národností
jednoznačně přispívají. Nezastupitelné místo má však takový kontakt
i v konfrontaci s xenofobií, nacionálně či dokonce rasově motivovanými
předsudky a s intolerancí. Chtěli bychom, aby tábor dětem přinášel víc
než jen zdravý pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, totiž aby jim vedle
zdokonalení v anglickém jazyce zároveň pomohl stát se i zdvořilými
a ohleduplnými lidmi se širokým rozhledem.
PROGRAM TÁBORA EUROCAMP. Nejdůležitější aspekt našeho přístupu spočívá v tom, že se děti učí anglicky, aniž si to bezprostředně
uvědomují. Ústředním pojítkem tábora je celotáborová hra, která má letos název DESET DNÍ NA HAVAJI. Každý den proběhne jedna z etap
obsahující dílčí hry a soutěže postavené pokaždé na jiném principu. Díky těmto hrám, na jejichž realizaci se společně podílejí angličtí lektoři s českými
vedoucími, se letos vypravíme hluboko do Tichého oceánu, kde všeobjímající blakytně modrá barva nebe i moře, teplý písek pod nohama, obratní
surfaři na obřích vlnách, podmanivá hudba na party v zátoce Waikiki i sopečné erupce probudí všechny naše smysly. Naším konceptem chceme současně
přispět k naplnění cíle stanoveného EU, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat alespoň ve dvou dalších jazycích kromě mateřského.
Věříme, že EUROCAMP představuje ideální prostředek, jímž lze jazykové vzdělávání doplnit v mimoškolních aktivitách dětí. Součástí bohatého
programu jsou samozřejmě nejrůznější vycházky do přírody, koupání, sportování, zpívání u táboráku a nechybějí ani tolik oblíbené diskotéky.
PROČ JIŽNÍ ČECHY? Není přece žádným tajemstvím, že patří v České republice nejen k regionům s nejčistším
ovzduším, ale také s vyhlášenou krajinou, bohatou na rozsáhlé lesy, stejně jako na upravená historická města
a městečka. Nedaleko dvou z nich, zhruba uprostřed mezi Táborem a Bechyní, se nachází právě náš areál.
V blízkém okolí nás okouzlí tajemné zříceniny, jeskyně nebo vzácná národní technická památka – empírový
řetězový most, který takřka na dohled přetíná řeku Lužnici. Právě tuto známou, klidnou řeku využíváme nejen
ke koupání, ale také k plavbě na loďkách. Vedle toho je areál bohatě vybaven dalším sportovním náčiním, má
vlastní hřiště na fotbal a volejbal, stolní tenis a prostorné klubovny na pořádání aktivit třeba i za špatného počasí.
Děti jsou ubytovány především v dřevěných chatách o čtyřech lůžkách nebo případně v hlavní budově a stravují se
pětkrát denně v prostorné jídelně. Samozřejmostí je moderní sociální zařízení s teplou vodou.
S NÁMI MÁTE JISTOTU. EUROCAMP je součástí již 23 let úspěšně probíhajících programů, k nimž patří
i letní dobrodružné tábory s angličtinou SUMMER TIME (www.detskytabor.cz) a kurzy anglického jazyka
ENGLISH 4 YOU (www.englishcamp.cz), které rozšiřuje o nové myšlenky a přístupy. Profesionalita je
vyžadována od každého člena personálu od vedoucích po zaměstnance kuchyně. Lektoři angličtiny jsou výhradně rodilí mluvčí a pocházejí z Anglie,
USA, Kanady nebo Austrálie. Všichni jsou profesionály v oboru práce s dětmi, mnozí již řadu let vyučují angličtinu na českých školách. Vyžadujeme,
aby byli minimálně absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce dětí a studentů.
Naši lektoři získali vzdělání na řadě prestižních zahraničních škol nebo jsou certifikováni renomovanými jazykovými agenturami: TEFL Worldwide
Prague (www.teflworldwideprague.com), Oxford House (www.oxfordhouse.cz), či ITC - International (www.itc-international.eu).
VĚK, TERMÍNY A CENY. Tábor je určen pro děti od 7 do 16 let, které jsou alespoň částečně seznámeny se základy anglického jazyka. Pro specifický
účel tábora EUROCAMP nestačí týdenní pobyt jako na intenzivním jazykovém kurzu, na druhou stranu dva týdny v multikulturním prostředí by
na mnohé, zvláště mladší děti, mohly klást zbytečně vysokou zátěž. Proto pořádáme turnusy desetidenní, které letos proběhnou v těchto termínech:

Turnus
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Termín
od 1. července do 10. července 2017
od 10. července do 19. července 2017
od 19. července do 28. července 2017
od 5. srpna do 14. srpna 2017
od 14. srpna do 23. srpna 2017
od 23. srpna do 1. září 2017

Cena
5270,- Kč
5270,- Kč
5270,- Kč
5270,- Kč
5270,- Kč
5270,- Kč

(Doprava z Prahy a zpět je zajištěna kvalitními autobusy a není zahrnuta v ceně. Na poukaz může přispět podnik, odbory nebo i zdravotní pojišťovna. Cena zahrnuje DPH.)

Přijměte pozvání na DESET DNÍ NA HAVAJI! Nenechte si ujít jedinečné léto na jazykovém táboře! Rádi Vám podáme další informace:

SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, email: email@anglickytabor.cz
Pavel Jahelka, tel.: 602 326 747 nebo 223 010 176
Ing. Josef Syka, tel.: 602 255 859

Další informace, fotografie a online přihlášení najdete na internetové adrese: www.anglickytabor.cz

