
 

По всяко време са възможни краткосрочни промени заради пандемията от коронавирус. 
 

Повече информация: 
Общински интеграционен център в окръг Гютерсло 
Ерика Далкьотер 
тел.: 05241/85-1545, имейл: e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de 

 

 

Езикови лагери в окръг Гютерсло 

 

 

 

 

Провеждане 

Целева група Училищен транспорт 
Образователна 
организация 

Място на провеждане 
на езиковите лагери 

Брой 
групи 

Ученици от степен І на 
средното образование 

Гютерсло, Херцеброк-
Клархолц, Харзевинкел 

VHS Гютерсло 
Гютерсло,  
сграда на VHS 

4 

Ученици от професионалните 
гимназии 

Гютерсло, Херцеброк-
Клархолц, Харзевинкел 

VHS Гютерсло 
Гютерсло,  
сграда на VHS 

1 

Ученици от степен І 
на средното образование 

Реда-Виденбрюк, 
Ритберг, Лангенберг  

VHS Регенберг-Емс 
Реда-Виденбрюк,  
vhs campus 

2 

Ученици от професионалните 
гимназии 

Реда-Виденбрюк, 
Ритберг, Лангенберг  

VHS Регенберг-Емс 
Реда-Виденбрюк,  
vhs campus 

1 

Ученици от степен І 
на средното образование 

Верл, Шлос Холте-
Щукенброк  

VHS Верл, Харзевинкел, 
Шлос Холте-Щукенброк 

Верл или Шлос Холте-
Щукенброк 

1 

Ученици от степен І на 
средното образование / 
професионалните гимназии 

Хале (Вестфалия), 
Вертер, Боргхолцхаузен, 
Версмолд, Щайнхаген  

INTAL Bildung und 
Beruf gGmbH 

Хале (Вестфалия), 
Щайнхаген 

2 

 

 

Записвания до петък, 20 май 2022 г. 

Записване на адрес www.ki-gt.de или Формулярите за записване 
се получават от училището 
 
Поздрави, 

Общински интеграционен център в окръг Гютерсло 

Скъпи ученици от средните училища и професионалните гимназии в област Гютерсло, 

Езикови лагери 2022 ще се проведат през лятната ваканция от 25.07. до 05.08.2022 г. 

Те са безплатни. Ще учите немски или ще усъвършенствате знанията си по езика, 

докато се занимавате с театър, музика, изкуство или професионална ориентация. 
 

Програма: 

От 25.04.2022 г. Раздаване на формулярите за записване от училищата на учениците 

мигранти 

26.04. – 20.05.2022 г. Предаване на формулярите за записване и изпращането им от училищата 

до Общинския интеграционен център или онлайн записване директно 

в Общинския интеграционен център на следния линк 

08.06. – 17.06.2022 г. Раздаване на потвържденията за участие в езиковия лагер от училищата 

на записаните ученици 

25.07. – 05.08.2022 г. Провеждане на езиковите лагари, всеки ден от 09.00 до 14.00 часа 

25.07.2022 г. Разпределяне на картите за пътуване в отделните групи 

05.08.2022 г. Заключителни мероприятия на езиковите лагери с публично представяне 

на резултатите пред всички заинтересовани гости на съответното място 

на провеждане 

09. / 10.2022 г. Излагане и/или документиране на резултатите от вскички езикови лагери 
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mailto:e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de
https://www.kreis-guetersloh.de/themen/bildung/kommunales-integrationszentrum/aktuelles-aus-dem-kommunalen-integrationszentrum/sprachcamps-2021/

