
Çocuk Akademi̇si̇  Hakkin
 
Peki Konstanz Çocuk Akademisi nedir?
Çocuk akademisi Kültür Dairesi ve Rosgarten Müzesi 
tarafından düzenleniyor, kültür ve tarih konularıyla 
ilgileniyor, şehrimizin 7 ve 10 yaş arasındaki 
çocuklarıyla birlikte hazırlanıyor ve geliştiriliyor. 
Yaşıtlarla bir arada bağımsız çalışma bizim için 
önemli. Odak noktasında deneyler, eğlence ve 
oyunlar bulunuyor.

İletişim:

Kulturamt Konstanz, Wessenbergstr. 39,  
78462 Konstanz, kinderakademie@konstanz.de, 
07531 900 2902 veya 07531 900 2928

KONSTANZ ÇOCUK AKADEMISI

Lütfen Gülümseyin! 
Fotograf çekin, kesfedin  

ve eglenin

Sonbahar tatili 1.11 – 04.11.2022  
Saat 9:00-16:00  

ve bir geceleme

„

“

 ؟لافطألل سناتسنوك ةيميداكأ يه ام

 يفاقثلا بتكملا لبق نم لافطألا ةيميداكأ ةرادإ متي
 مت خيراتلاو ةفاقثلا نم عيضاوم عم نتراجزور فحتمو

 عبس نيب انتنيدم لافطأ لبق نم اهيلع لمعلاو اهريوطت
 نم سانأ عم لماعتلا يف يتاذلا لمعلا .تاونس رشع ىلإ

 ىلع ّبصني زيكرتلا .انل ةبسنلاب مهم وه رمعلا سفن
 .بعللاو حرملاو براجتلا عنص

Über die Kinderakademie
 
Die Kinderakademie wird vom Kulturamt und dem 
Rosgartenmuseum durchgeführt, mit Themen aus 
Kultur und Geschichte, erarbeitet und entwickelt 
gemeinsam mit Kindern aus unserer Stadt zwischen 
7 und 10 Jahren. Eigenständiges Arbeiten im 
Umgang mit Gleichaltrigen ist uns wichtig. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Experimente, Spaß und 
Spiel.

About the Children’s Academy
 
What is the Children’s Academy Constance?
The Children’s Academy is hosted by the department 
of culture and the Rosgartenmuseum, with cultural 
and historical topics, which are compiled and 
developed together with children from our town 
between the age of 7 and 10. Their ability to work 
independently with their peers is important to us. 
The focus hereby lies on experiments, fun and 
games.

ПРО ДИТЯЧУ АКАДЕМІЮ
 
Що таке Дитяча академія Констанц?
Дитяча академія проводиться Управлінням 
культури (Kulturamt Konstanz) та музеєм Росгартен 
(Rosgartenmuseum). Теми з галузі культури та 
історії були розробленими для академії спільно з 
дітьми нашого міста віком від 7 до 10 років. Для 
нас важлива самостійна робота з однолітками —  
основна увага при цьому приділяється 
експериментам, веселощам та іграм.





Fotoğraf çekmeyi seviyorsun ve her zaman bunun 
gerçekte nasıl yapıldığını öğrenmek mi istiyorsun? 
Öyleyse sonbahar tatilinde çocuk akademisine gel:  
4 gün ve 1 gece; dahice fotoğrafçılık yap!

Birlikte siyah beyaz fotoğraf dünyasına adım atıyoruz, 
Konstanz’ı ve çevremizi yeni bir perspektiften 
keşfediyoruz ve yeni ve eski fotoğrafçılık yöntemlerini 
öğreniyoruz. Buna HERKESİ içtenlikle davet ediyoruz, 
ne önceden bilgin, ne de kendi kameran olması 
gerekiyor!

7 ile 10 yaş arasındasın ve başka çocuklarla birlikte  
4 gün ve 1 gece var gücünle fotoğraf çekmeye istekli 
misin? O zaman hemen başvur! En iyi yanı da: Program 
tam gün ve ücretsiz, yemek dahil. Bunun için başvuru 
formunu doldurman yeterli.

Ama sana küçük de olsa bir görev vereceğiz: Başvurun 
için en güzel anlık fotoğrafını bize gönder. Kahvaltı 
masasındaki mısır gevreği kasesi, otobüs durağındaki 
çiçekler ya da kendi portren olması hiç fark etmez; 
anlık fotoğraflarını merakla bekliyoruz! İnternette  
www.konstanz.de/kinderakademie adresinde örnekleri 
bulabilirsin.

Tarih: 
Sonbahar tatilinde 01.11. - 04.11.2022 tarihleri 
arasında, her gün saat 9:00-16:00 arasında, bir 
geceleme dahil (Buluşma noktası daha sonra 
bildirilecek)

*Anlık fotoğraf, fotoğraf makinesiyle kaydedilen bir andır. 
Bu, motifi daha önce hazırlanmadan çekilen, doğal bir 
fotoğraftır. Kameranızı güzel ve ilginç bulduğunuz bir 
şeye yöneltin ve düğmeye basın.

Konstanz Çocuk Akademisine katılım şartları

Her yarıyılda, 7-10 yaş arası en fazla 15 çocukluk yer 
bulunur. Akademiye katılım çocuklar için ücretsizdir, 
öğle yemeği dahildir. Vasiler imzalarıyla, çocuklarının 
tüm randevulara ve buluşma noktalarına zamanında 
gelmelerini sağlamayı taahhüt eder. Katılımcı çocuklar 
için sigorta koruması geçerlidir. Bu, zorunlu işletme 
mesuliyet sigortasını ve grup kazası sigortasını içerir. 
Tüm katılımcı çocuklara, BGV üzerinden bir ek öğrenci 
sigortası yaptırmalarını tavsiye ederiz.
 
Broşürü www.konstanz.de/kinderakademie 
adresindeki web sitesinden de indirebilirsiniz.
Bu tarihte geçerli olan Korona yönetmeliği uygulanır. 
Bu durumda çocuk akademisinin programında ve 
uygulamasında değişiklikler yapılması gerekebilir. 
Güncel düzenlemeleri lütfen mutlaka  
www.konstanz.de/kinderakademie adresinde okuyun.

Senin kim olduğunu öğrenmek için ebeveynlerine 
de sorduk. Profili birlikte doldurun. Bize gönder ve 
anlık fotoğrafını unutma!

Bu benim! Profilim

Adım ve Soyadım

Doğum Tarihim

Adresim

Ebeveynlerimin telefon numarası

Okulum ve sınıfım

Benim hakkımda bilmeniz gereken diğer şeyler 
(örneğin alerjiler, ilaçlar, vegan/vejetaryen  
beslenme ya da diğer beslenme kuralları)

Ebeveynlerimin imzası

Tarih

Katılım koşullarını okudum ve anladım. İmzamla 
bunları kabul ediyorum 

Ebeveynlerimin/vasilerimin imzası

Anlık fotoğrafımı* ekledim


