o.camp, Alman çocuk ve gençlik vakfının
ve Hessisch kültür bakanlığının bir programıdır

Birçok çocuk ve genç için okulda öğrenim görmek zordur. Bazıları eğitimde geri kalırken diğerleri bir
türlü motive olamamaktadır. Belki bu sizin çocuğunuz için de geçerlidir? O zaman o.camp sizin için
doğru tercihdir!
Paskalye tatilinde gerҫekleşecek olan o.camp bir öǧrenim kampıdır. Öǧrenciler burada üҫ esas ders
olan Almanca, Matematik veya İngilizce iҫin önemli ders konularındaki aҫıklarını kapatabilirler.
o.camp’da genҫler ayrıca bir projede ҫalışacak ve ҫeşitli etkinliklere katılabilecekler. Program,
öǧrenmekte zorluk ҫeken ve 9. sınıfa geҫmeleri tehlikede olan genҫlere yöneliktir. Haupt-, Real- ve
Gesamtschule talebeleri katılabilir.

Boş zaman
Örn. spor,
sinema
etkinlikleri

Projeler
Örn. film yapma,
inşaat, yemek
pişirme

o.camp’ta bir gün:
Öğleden önce

Öğrenim
Almanca, Matematik
ve İngilizce ana
derslerinden biri

Öğleden sonra

Akşam

Kahvaltı
Öğrenim grupları
Öğle yemeği
Boş zamanlar
Öğrenim grupları
Proje çalışmaları
Akşam yemeği
Boş zamanlar
Proje çalışmaları
Uyku

o.camp ne zaman ve nerededir?
o.camp paskalya tatilinde 06.-17.04.2020 tarihleri arasında gerçekleşir. Gençler iyi donatımlı bir
gençlik yurdunda kalır. Otobüslerle kamp alanına götürülür ve tekrar geri getirilir. Kampa katılım ücreti
toplam 50 EUR’dur.
Çocuğum nasıl başvurabilir?
o.camp’a katılmak iҫin ҫocuǧunuzun bir başvuru formu doldurması gerekmekte. Bu başvuru formunu
www.ocamp.de adresinden indirebilirsiniz. Aynı formu okulda da bulabilirsiniz. Sınıf öǧretmenine veya
okuldaki sosyal ҫalışanlara sorunuz. Başvuru formu ocak sonuna kadar okula verilmelidir. Buna
alternatif olarak başvuruyu en geҫ 14.02.2020 tarihine kadar Hessen eyaleti Kültür Bakanlıǧına
(Hessisches Kultusministerium) gönderebilirsiniz. Mart başında siz ve ҫocuǧunuz iҫin bir o.camp
bilgilendirme etkinliǧi yapılacaktır. Bu etkinlik kampa katılmak iҫin zorunludur. Tam tarihi bildiren bir
davetiye posta yoluyla size gönderilecektir.
Daha fazla bilgi ve malzemeyi www.ocamp.de adresimizde bulabilirsiniz. Sorularınız olduǧu
takdirde ҫocuǧunuzun okulundaki ilgili kişilere başvurun veya:
Alman çocuk ve gençlik
Hessisch kültür bakanlığıyla
vakfıyla yada
görüşünüz
(069) 269 147 - 820
(0611) 368 - 2682
ocamp@dkjs.de
ostercamp@kultus.hessen.de

Çocuğunuzun o.camp 2020’e katılımından çok memnun olacağız.

