Finniskola
nyári táborok
tájékoztató szülők számára

Szervusztok!
A Finniskola 2021-ben is szervez nyári táborokat.
Az idén is továbbfejlesztettük az előző évi programunkat. A tavaly jól bevált IKEA, CSOPA
programnapok mellett, mostantól minden csoportunk két napot robotikával is foglalkozik.
Csak a Finniskolában ismerkedhet meg gyermeketek a GeniBot-tal. A GeniBot egy nagyon intelligens
okoseszköz: beszél, kártyával vagy okostelefonnal utasítható, logikus és kritikus gondolkodást
fejleszt és persze mindent megjegyez precízen, amit tanítunk neki.
Ismerkedj meg a GeniBot-tal ezen az angol nyelvű oldalon:
http://en.genirobot.com
Dél-Koreai partnerünkkel azon dolgoztunk egész tanévben, hogy miként tudjuk összekapcsolni a magyarországi NAT tananyagok
legfontosabb, kritikus gondolkodást fejlesztő tartalmait a GeniBot tudásával. A megoldás egy izgalmas programmá állt össze,
ahol a szabadlevegős programot és a robotikai ismereteket ötvöztük. A GeniBot NAT programot a tanév közben hozzánk járt
gyerekekkel teszteltük. Ebben a programban a gyerekek alkotnak játékokat és tananyagtartalmakat a GeniBot használatával.

Aki még nem jártak nálunk, néhány mondat a Finniskola programról:
A Finniskola egy sétálva tanulást alkalmazó oktatási innováció, amely elég régi ötleten alapul.
Szókratész ugyanis így tanította filozófus hallgatóit. Ám napjaink tech ikonjai, Steve Jobs (Apple) így
tartotta megbeszéléseit, Mark Zuckerberg (Facebook) is gyakran dolgozik sétálva.
Ötvözzük a kirándulást, a játékos problémamegoldást, a vitatkozást és a 21. századi technológiákat.
Mindenről beszélgetünk, a gyerekek pedig úgy érzik, csak arról társalgunk, ami érdekli őket. Eközben
az elmúlt tanév tananyagait is átfuttatjuk a témaköreinkbe csomagolt foglalkozásokon.
Minden héten meglátogatjuk a CSOPA-t, mert a természettudomány alapérték nálunk. Partnerünk az
IKEA segítségével logisztikai, design és vizuális kultúra foglalkozásunk is van. És persze robotika a
GeniBot-tal, amely kizárólag nálunk tanulható.

A Finniskola 2021-es nyári tábor programja a következő oldalon olvasható. ›››

facebook.com/finniskola ››› finniskola.org ››› instagram.com/finniskola/

Az egyhetes programunk neve
GeniRob tábor.
A programjaink hetente indulnak, az alábbi időpontokban:
június 21 – 26.
június 28 – július 2.
július 5 – 9.
július 12 – 16.
július 19 – 23.
augusztus 9 – 13.
augusztus 23 – 27.
Egy-egy hét az alábbi programtartalommal zajlik:
hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

délelőtt séta
ebéd
délutáni séta

GeniBot ismerkedés + miért jó a matek

délelőtt
ebéd
délutáni séta

Csodák palotája

délelőtti séta
ebéd
délutáni séta

GeniBot + kritikus gondolkodás

délelőtt IKEA
ebéd (IKEA)
délutáni séta

Vizuális kultúra és logisztika

délelőtti séta
ebéd
délután

GeniBot + a világ 50 év múlva

GeniBot matek + társadalomismeret

természetismeret és a 21. századi technológia

GeniBot + logikai játékok

középkori matek a Budai Várban

a heti program összefoglalója

Minden nap reggel 9-kor indulunk a Millenáristól és oda is érkezünk vissza 5 órakor.
A programjaink ebédet tartalmaznak.
A program ára 50.000 Ft gyermekenként. (A testvér és barátkedvezmény 10%.)
A programban résztvevő gyerekek a program után beszerzési áron rendelhetik meg a GeniBot-ot.
(Jelenleg 150 EUR)
Ha jelentkezni szeretnél a programra, itt teheted meg:
judit.ferenci@gmail.com vagy telefonon +36 70 392 2252
A jelentkezéseket időrendben fogadjuk el. Egy csoport maximális létszáma 12 gyermek.
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