o.camp е програма на министерството
на културата на провинция Хесен и на
фондация на Немските деца и младежи

за много деца и младежи, ученето в училище не винаги е лесно. Някои не се справят вече с учебния
материал, а други не са достатъчно мотивирани да учат. Може би това важи и за Вашето дете? В такъв
случай, може би o.camp е правилното решение!
o.camp е обучителен лагер, който се организира по време на Великденските празници. Ученичките и
учениците могат да работят по важна тема по един от трите основни предмета немски, математика или
английски. Освен това, в o.camp младежите работят по проект и могат да вземат участие в
разнообразните развлекателни дейности. Програмата е насочена към младежи, които имат трудности с
ученето и чието преминаване в девети клас е под въпрос. До участие се допускат ученици/чки от осми
клас на основните, средни училища и обединените учебни заведения.

свободно
време
Като напр.
спорт, кино

Проекти:
Напр. филми,
строежи,
готварство

Обучение
по някой от трите
основни предмета:
немски, математика
или английски

Така изглежда един ден в o.camp
Закуска
Преди обед
Учебни групи
Обяд
Свободно време
Следобед
Учебни групи
Работа по проект
Вечеря
Вечер
Свободно време
Работа по проект
Нощен сън

Кога и къде се организира o.camp?
o.camp се организира през Великденската ваканция 06.-17.04.2020. Младежите са настанени в добре
оборудван хостел. Те се придвижват с автобус до къмпинга и се връщат. Участието в лагера струва 50
евро, включително нощувка и пълен пансион.
Как можете да регистрирате детето си?
За да участва в o.camp Вашето дете, Вие трябва да попълните заявление. Можете да изтеглите
формуляра за регистрация на www.ocamp.de . Можете да получите регистрация и в училище. Попитайте
класния на вашето дете или социалния работник в училище. Декларацията трябва да бъде подадена в
училище до края на януари. Освен това, можете да изпратите самото заявление не по-късно от
14.02.2020 до Министерството на културата на провинция Хесен. В началото на Март o.camp ще
организира информационен брифинг за вас и вашето дете. Събитието е задължително за участие в Camp.
Покана с точната дата, ще получите по пощата.
Имате още въпроси?
Повече информация и материали могат да бъдат намерени на нашия уебсайт www.ocamp.de. Ако имате
някакви въпроси, моля свържете се с координаторите в училище на детето си или на:
Фондация на немските деца и младежи
(069) 269 147 - 820
ocamp@dkjs.de

Министерството на културата на провинция Хесен
(0611) 368-2682
ostercamp@kultus.hessen.de

Ще очакваме с нетърпение участието на детето Ви в o.camp 2020!

