o.camp jest programem
Heskiego Ministerstwa Kultury
oraz Niemieckiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

dla wielu dzieci i młodzieży nauka w szkole nie przychodzi łatwo. Niektóre z nich nie radzą sobie ze
szkolnym materiałem, inne nie mogą po prostu znaleźć motywacji do nauki. Może jest tak i w przypadku
Twojego dziecka? Jeśli tak, to o.camp może okazać się tym, czego potrzebujecie!
Program o.camp jest obozem edukacyjnym, organizowanym podczas ferii wielkanocnych. Podczas jego
trwania uczennice i uczniowie mają możliwość nadrobienia zaległości z jednego z trzech głównych
przedmiotów: j. niemieckiego, matematyki lub j. angielskiego. Dodatkowo młodzież realizuje różne projekty.
W ofercie obozu znajduje się bogaty program zajęć pozalekcyjnych. Program jest skierowany do młodzieży,
która ma trudności z nauką i której promocja do 9 klasy jest zagrożona. Mogą w nim wziąć udział uczennice i
uczniowie ósmych klas szkół zasadniczych, średnich i ogólnokształcących.

Czas wolny
np. różne
atrakcje
sportowe, kino

Projekty
np. kręcenie filmu,
budowanie,
gotowanie

Nauka
jednego z trzech
głównych przedmiotów:
j. niemiecki,
matematyka lub j.
angielski

Tak wygląda dzień w o.camp:
śniadanie
przedpołudnie nauka w grupach
obiad
Czas wolny
popołudnie
nauka w grupach
praca nad projektem
kolacja
wieczór
Czas wolny
praca nad projektem
cisza nocna

Kiedy i gdzie odbywa się o.camp?
o.camp odbywa się podczas ferii wielkanocnych w dniach 26.03.-06.04.2018. Młodzież mieszka w dobrze
wyposażonym schronisku młodzieżowym. Są zawożeni autobusami do obozowiska i potem odwożeni.
Łączny koszt udziału w obozie to 50 EUR.
Jak moje dziecko może się ubiegać o miejsce na obozie?
Aby wziąć udział w programie o.camp Twoje dziecko musi wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jest on
dostępny u nauczycieli ze szkoły Twojego dziecka współpracujących z o.camp lub do pobrania ze strony
internetowej www.ocamp.de. Najpóźniej do dnia 09.02.2018 należy złożyć w szkole wypełniony i podpisany
formularz zgłoszeniowy. Można również samodzielnie odesłać formularz zgłoszeniowy na adres
Ministerstwa Kultury i Oświaty w Hesji najpóźniej do dnia 09.02.2018. Sesja informacyjna o programie
o.camp dla rodziców i dzieci zainteresowanych udziałem w programie odbywa się na początek marca.
Termin ten jest obowiązujący dla chętnych do uczestnictwa w programie. Dokładny termin zostanie podany
w przesłanym pocztą zaproszeniem.
Mają Państwa inne pytania?
W ięcej informacji i materiałów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.ocamps.de. W
przypadku dalszych pytań proszę zgłosić się do nauczyciela współpracującego z o.camp ze szkoły
swojego dziecka lub do:
Niemieckiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
Heskiego Ministerstwa Kultury
(030) 25 76 76 - 860
(0611) 368 - 2239
ocamp@dkjs.de
ostercamp@kultus.hessen.de

Już dziś cieszymy się na udział Twojego dziecka w programie o.camp 2018!

