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Bu teklif 280 yabancı ülkeden gelen-gelmeyen  üçüncü sınıfa giden Ilk
okul ögrencilerine ve VK ¾ giden ayrıca yabancı dilini  geliştimeye 
ihtiyaç duyan öğrencilere yapildı.

Genelikle bu okullar cuçukları talep ediyorlar! Coçuğunuzun okul öğret-
menine baş vurmalısınız. Bir dilekçe formla alacaksınız, onu doldurma-
lısınız ve öğretmene geri vermelisiniz. Ya da ögretmenle beraber
doldurun. Aynı zamanda öğretmende bir dilekçe formu dolduruyor.
Okul bu iki formu Jugender-
holungswerk Hamburgka
gönderecek.
Dilekçenizi martın sonuna
kadar gönderin. Biz sizi  pos-
tadan resmi kayıt ve tescil
termine  okula ya da Jugend-
erholungswerke davet ede-
ceğiz.  Orada resmi kayıt ve
tescil işlemleri yapılaçak, 
seyahatın  teferruatları konuşalacak, başka sorularınız da varsa da cevap
verilecek ve  62,50 Ana-baba payı ödeyeceksiniz.

BU KOOPERASYON PROJESI : OKUL MAKAMININ VE MESLEKI TALIM VE TERBIYE KURULUNUN (BEHÖRDE FÜR SCHULE UND 

BERUFSBILDUNG), HAMBURG UNIVERSITESININ VE JUGENDERHOLUNGSWERK HAMBURGIN TARAFINDAN KURULDU.

Ausschläger Weg 68 | 20537 Hamburg
Phone 040 – 251 20 55 | e-mail: info@jugenderholungswerk.de

Kim teşirik 
edebiliyor? 

Coçuğunuzu 

kampa nasıl 

yazdırabilirsiniz?

Sorularınız varsa çoçgunuzun sınıföğretmenine ya da Jugenderholungswerk Hambugabaşvurun.
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Neler 
yapıyoruz?Tiyatro kampların

teşkilatlandırılması 
Hamburgın Tyatro 

Lisans Kampları

Bizim  Tiyatro-dil-kamplarımız yaz tatilin son üç haftasınında yapılıyor.
Amaç Tiyatro-, Dil- ve  Rekreasyon pedagogların  yardımıyla  dili özen-
dirmek., Grup içinde ve çokluklu  faaliyetlerimiz sırasında  Alman dilini
narin ve oyun gibi değerlendirmek gerekiyor. dil güzel etki bırakmak
icin önemli dir. 

2007den beri  Tiyatro dil kamplar yapılmaktadır ve katılan coçuklara,
ana-babalara ve öğretmenlere büyük çoşku yaşatmaktadır. 

Bizim bu başarılı projemiz tekrar  yapılmakta olduğu için çok 
seviniyoruz.

Bu10 kampın her birinde 28 coçuk Schleswig-Holsteinda, Hamburgda
ya da Niedersachsenin deşik duraklarında, çok güzel bulunan yurtlarda
ve misafirhanelerde kalacak. 
Her kamp için 7 tane suvanyör var.
2tane universite öğrencisi dil çalışması için
2tane universite öğrencisi  tiyatro calışması için
2 tane rekreasyon pedagog ve bir tane genc suvanyör ve

Onar mütehassıs karıştırırak birlikte calışiyorlar. Üç hafta buyunca 
birlikte yasamak, çocukların öğrenmelerini, okuma kabiliyetlerini ve
dillerini geliştirmelerini hızlandırıyor. 

Karışık bir programımız var.  Tiyatro oynamak, dil çalışma ve  çeşitli boş
zaman faaliyetleriyle de eğlenmek,
Çocuğunuz almanca bilgilerini düzeltip, okumaya haveslenecek,  ken-
dine güvenecek ve dinlenecek.  
Tatilden sonra bütün 280 Tiyatro kampındaki cocuklar hamurgdaki bir
festivalde büyük bir sahnede Tiyatro çalışmalarından bir parça göste-
recek ve başka sonuçları da bir sergide takdim edelicek. Bütün anne-
babaları ve öğretmenleri davetlidirler.
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