
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
          Rumänisch 
Joc, distracție și învățare - Tabăra de limbă germană și 
teatru - TheaterSprachCamp - în vacanța de vară 2023! 
 

Dragi părinți,   

tabăra de limbă și teatru - TheaterSprachCamp (TSC) le oferă copiilor din 

clasa a 3-a cursuri de limbă germană, joc de teatru și bucuria vacanței.  

Dacă profesorii copilului dumneavoastră consideră că acesta are nevoie de 

ajutor în ceea ce privește limba germană, îl puteți înscrie acum împreună cu 

cadrul didactic.   

Programul divers constând din joc de teatru, citire de povestiri și participarea 

la excursii va fi pe placul copilului dumneavoastră și îi va dezvolta capacitățile. 

Înscrieți acum copilul dumneavoastră și rezervați-i un loc în TSC!  

Găsiți toate informațiile relevante despre TSC pe verso.  

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați dirigintei sau dirigintelui copilului 

dumneavoastră. Sau puteți suna la JEW: 

Kerstin Tschischka 
Coordonatoare de proiect TSC în cadrul asociației 
Jugenderholungswerk Hamburg e.V.  
Tel. 040/251 20 55/  
tsc@jugenderholungswerk.de         www.theatersprachcamp.de                                                   

 
Cu stimă, 
 

 
 



 

TSC 2023 ÎN PERIOADA 31.07. - 18.08.2023 

Ce face copi-
lul meu în 

TSC? 
 

 joacă teatru 
 citește și povestește 
 citește o carte integral și o prezintă 
 se joacă și se distrează cu tot grupul 
 participă la excursii 
 se relaxează și se simte bine 

Care  
sunt avantaje-
le pentru copi-

lul meu? 

 își îmbunătățește prin joc cunoștințele de limbă (germană) 
 descoperă plăcerea și bucuria de a citi 
 leagă noi prietenii 
 câștigă mai multă încredere în forțele proprii 
 își poate prezenta cu mândrie progresele 

Cine poate  
participa? 

 

Copiii 
 cu vârste cuprinse între 8-10 ani 
 care locuiesc în Hamburg, 
 sunt elevi în clasa a 3-a sau IVK 3/4 
 și au nevoie de sprijin pentru îmbunătățirea cunoștințelor de limba ger-

mană. 
Cine 

 organizează 
TSC? 

 Jugenderholungswerk Hamburg e.V. (JEW) în numele școlii  
 JEW efectuează de 35 de ani excursii cu copii 

Copilul meu 
este  

în siguranță? 

Da!  
 În tabără merg maximum 30 de copii. 
 Sunt însoțiți de 7 îngrijitori și îngrijitoare per tabără. 
 Copiii sunt cazați în unități de cazare adecvate. 
 Sunt respectate regulile de alimentație pentru copii. 
 Cazarea este separată pentru băieți și fete. 

Cât costă 
excursia? 

 105 € pentru întreaga excursie 
 Dacă solicitați pachetul de servicii de educație și participare (Bildungs- 

und Teilhabepaket - BuT), costurile sunt suportate de orașul Hamburg. 
Cum îmi pot 
înscrie copi-

lul? 

 


