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Üçüncü sınıflardaki çocukların ailelerine,  
Tiyatro Dil Kampı 2020  
Değerli Aileler,  
 
Çocuğunuzun Almanca dilinde ayrıca desteğe, yardıma ihtiyacı varmı?  
Kızınızın veya oğlunuzun Almancasının daha iyi olmasını istiyormusunuz?  
O zaman çocuğunuzu Tiyatro Dil Kampı 2020'e kaydediniz! 
 
20.07.  - 07.08.2020 tarihleri arasında şu an üçüncü sınıflara giden ve öğretmenlerinin kanaatine göre 
Almanca dilini konuşmakta belirgin desteğe ihtiyacı olan çocuklar için Tiyatro Dil Kampı yapılacaktır. 
Şayet çocuğunuz hazırlık sınıfına gidiyorsa ve 8 yaşındaysa bu kampa katılmalıdır.  
 
Üçüncü sınıflardaki çocuklarınıza, Almanca öğrenmek, tiyatro oynamak, tatil havası yaşamak gibi 
renkli bir program sunulacaktır. Bu program okulda yapılmayacaktır. Hamburg civarında, Aşağı 
Saksonya ve Schleswig-Holstein'da çocuklara uygun, tabiatı güzel çocuk yurtlarında yapılacaktır.  
 
Çocuklar orada 18 gün boyunca çeşitli oyunlarla Almancalarını geliştirecekler. Yemekler Müslüman 
çocuklara uygun bir şekilde yapılacaktır. Kız ve erkekler ayrı odalarda kalacaklar.  
 
Tiyatro Dil Kampı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maddi olarak desteklendiği için sizlerin payına  3 
haftalık gezi, konaklama ve beslenme dahil toplam 75,50 € (ayrıca 18,00 € grup kasası için rica 
edilmektedir) düşmektedir.  
 
Tiyatro Dil Kampı, Jugenderholungswerk (JEW) tarafından organize edilmektedir.  
Bütün Hamburglu üçüncü sınıflar için sadece 240 kişilik yerimiz vardır. Bundan nedenle çocuğunuzu 
bir an önce kaydetmeniz gerekmektedir. Tiyatro Dil Kampına başvurular üç aşamada yapılıyor:  
1. Sınıf öğretmenin verdiği başvuru belgesini doldurup hemen öğretmene geri veriniz.  
2. Sınıf öğretmeni onayladıktan sonra başvuruyu 15.02.2020 tarihine kadar JEW’e teslim edecektir.  
3. Eğer çocuğunuz kaydı kabul edilirse size JEW’den kişisel başvuru randevusu verilecektir. Kişisel 
başvuru randevusunda Ausschläger Billdeich 6, 20539 Hamburg adresindeki JEW'e gezi ücretini 
nakit olarak ödeyip oradaki yetkililerle çocuğunuzun (yüzme bilip bilmediği, kullandığı ilaçlar, 
beslenmesi ve bilmesi gereken konular...) gibi çeşitli konular hakkında görüşebilirsiniz. 
 
Gidilecek yerin adresi, size kayıt belgesi ve grup ile ilk tanışma tarihi için davetiyeyle birlikte 
verilecektir. Bu buluşma bütün katılanlar için geçerlidir.  
 
Şimdiye kadar yapılan bu kurslardaki tecrübeler olağan üstü olumluydu. Bu kursa katılan öğrenciler 
çok başarılı olmakla birlikte, özellikle öğrenme isteklerini artırdı.  
Bu kampta çocuğunuzun çok şeyden faydalanacağına, çok şey öğreneceğine ve dinleneceğine 
inandığımız için çocuğunuzu bu kursa kaydetmenizi samimiyetle öneriyorum.  
 

Eğer daha sorularınız varsa, sınıf öğretmenlerini veya Jugenderholungswerk’i doğrudan 

arayabilirsiniz. Jugenderholungswerk adına TSC koordinatörü bayan Freyja Jürgens e ulaşabileceğiniz 

telefonnumarası 040 251 20 55 ve E-mail  adresi freyja.juergens@jugenderholungswerk.de / 

info@jugenderholungswerk.de /www.theatersprachcamp.de  

 Jugenderholungswerk'in çalışmaları hem de Tiyatro Dil Kampı hakkında bilgil edinmek için 
arayabilirsiniz. 
 
Saygılarımızla 


