
 

Sunt posibile oricând modificări pe termen scurt din cauza pandemiei de coronavirus. 
 

Informații suplimentare: 
Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh (Centrul Municipal de Integrare al Districtului Gütersloh) 
Erika Dahlkötter 
Tel.: 05241/85-1545, Mail: e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de 

 

 

Tabere lingvistice în Districtul Gütersloh 

 

 

 

 

Desfășurare: 

Grupa țintă Locația școlii Personal didactic 
Locația taberelor 
lingvistice 

Număr 
de grupe 

Elevi din învățământul 
secundar I 

Gütersloh, Herzebrock-
Clarholz, Harsewinkel 

VHS Gütersloh 
Gütersloh, 
clădirea VHS 

4 

Elevi din cadrul colegiilor 
profesionale 

Gütersloh, Herzebrock-
Clarholz, Harsewinkel 

VHS Gütersloh 
Gütersloh, 
clădirea VHS 

1 

Elevi din învățământul 
secundar I 

Rheda-Wiedenbrück, 
Rietberg, Langenberg,  

VHS Reckenberg-Ems 
Rheda-Wiedenbrück, 
campusul vhs 

2 

Elevi din cadrul colegiilor 
profesionale 

Rheda-Wiedenbrück, 
Rietberg, Langenberg,  

VHS Reckenberg-Ems 
Rheda-Wiedenbrück, 
campusul vhs 

1 

Elevi din învățământul 
secundar I 

Verl, pSchloß Holte-
Stukenbrock  

VHS Verl, Harsewinkel, 
Schloß Holte-Stukenbrock 

Verl sau Schloß 
Holte-Stukenbrock 

1 

Elevi din învățământul 
secundar I / colegii 
profesionale 

Halle (Westf.), Werther, 
Borgholzhausen, Versmold, 
Steinhagen  

INTAL Bildung und 
Beruf gGmbH 

Halle (Westf.), 
Steinhagen 

2 

 

 

Înscrierile au loc până vineri, 20 mai 2022 

Înscrierile se pot face la www.ki-gt.de sau prin formularul de înscriere primit 
de la școală 
 

Cu stimă, 

Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh (Centrul Municipal de Integrare al Districtului Gütersloh) 

Dragi elevi din învățământul secundar și colegiile profesionale din Districtul Gütersloh, 

taberele lingvistice 2022 vor avea loc în vacanța de vară, în perioada 25.07. – 05.08.2022. Aceasta este 

o ofertă gratuită. Veți învăța germană sau vă veți îmbunătăți cunoștințele de limbă germană prin teatru, 

muzică, artă sau orientare profesională. 

 

Program: 

Începând din 25.04.2022 distribuirea formularelor de înscriere în rândul elevilor imigranți,  

prin intermediul școlilor 

26.04. – 20.05.2022 depunerea formularelor de înscriere și transmiterea acestora de către 

școli către Kommunale Integrationszentrum (Centrul Municipal de Integrare) 

sau înscriere online direct la KI, la link-ul de mai jos 

08.06. – 17.06.2022 distribuirea confirmării de înscriere pentru participarea la tabăra lingvistică, 

pentru elevii înregistrați prin intermediul școlilor 

25.07. – 05.08.2021 desfășurarea taberei lingvistice, zilnic între orele 09.00 și 14.00 

25.07.2022 distribuirea biletelor în grupele individuale 

05.08.2022 festivitățile de încheiere a taberelor lingvistice, cu prezentarea publică 

a rezultatelor pentru toți vizitatorii interesați, la locul desfășurării acesteia. 

09. / 10.2022 prezentarea și/sau documentarea rezultatelor tuturor taberelor lingvistice 
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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/

