
 
o.camp este un program al 
Ministerului Educaţiei din Hessen 
şi a fundaţiei pentru copii şi tineret din Germania  

 

 

mulţi copii şi tineri au dificultăţi de a învăţa la şcoală. Unii nu fac faţă la programa şcolară, alţii nu 
găsesc motivaţia necesară pentru a învăţa. Are şi copilul dvs. aceleaşi probleme? În acest caz o.camp 
poate fi soluţia! 

o.camp este o tabără de învăţat ce are loc în vacanţa de Paşti. Elevele şi elevii au aici ocazia de a 
recupera din programa şcolară lecţii importante la una din cele trei materii principale engleză, 
germană sau matematică. În afară de aceasta, la o.camp elevii lucrează la un proiect şi pot participa la 
activităţi multiple de petrecere a timpului liber. Programul este conceput pentru tinerii ce au dificultăţi 
la învăţătură şi a căror promovare în clasa a 9-a este în pericol. Pot participa copiii din clasele a 8-a  
ale şcolilor principale, reale sau generale. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unde şi când are loc o.camp? 
o.camp are loc în vacanţa de Paşti între 11.04. – 22.04.2022. Tinerii sunt cazaţi într-un hostel pentru 
tineri bine dotat. Sunt transportaţi la locul taberei cu autobuze şi sunt şi aduşi înapoi. Participarea la 
tabără costă 50 euro inclusiv cazarea cu pensiune completă. 
 
Cum se poate înscrie copilul meu? 
Pentru participarea la tabără copilul dvs. trebuie să completeze un formular. Formularul de înregistrare 
este digital.  
Puteți completa formularul de participare la https://kultusministerium.hessen.de/Zentrale-
Ostercamps.  
Vă rugăm să completați formularul de înregistrare până cel târziu la data de 14.02.2022. 
Mijlocul lunii martie are loc o informare pentru o.camp pentru dvs. şi copilul dvs. Evenimentul este 
obligatoriu pentru participarea la o.camp. Invitaţia pentru termenul exact o veţi primi prin email. 
 

Aveţi şi alte întrebări? 
Alte informaţii şi materiale găsiţi la pagina noastră de Internet www.ocamp.de. Dacă aveţi şi alte 
întrebări adresaţi-vă persoanei de contact din şcoala copilului dvs. sau la: 

Fundaţia germană pentru copii şi tineret a  Ministerului Educaţiei din Hessen 
Cornelia Schmidt Florian Dierschke 
(069) 269 1478 - 78 (0611) 368 - 2682 
ocamp@dkjs.de ostercamp@kultus.hessen.de 

Ne bucurăm de participarea copilului dvs. la o.camp 2022! 

Așa arată o zi la o.camp: 

 
înainte de masă 
 

mic dejun 
grupe de învăţare 
dejun 

 
după masă 

timp liber 
grupe de învăţare 
lucru la proiect 

 
seara 

cină 
timp liber 
lucru la proiect 
somn 

Timp liber 

de ex. oferte 

pentru sport, 

cinema 
Proiecte 

de ex. a face un 

film, a construi, a 

găti 
A învăţa 

la una din cele trei 

materii principale: 

germană, mate sau 

engleză 
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