
 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в будь-який час можливі зміни. 
 

Подальша інформація: 
Міський інтеграційний центр району Ґютерсло 
Еріка Далькьоттер 
тел.: 05241/85-1545, ел.пошта: e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de  

 

 

Мовні табори в районі Ґютерсло 
 

 

 

 

Проведення: 

Цільова група 
Місцезнаходження 
школи 

Навчальний заклад 
Місце розташування 
мовного табору 

Кількість 
груп 

Учениці та учні 
середньої школи І 
ступеня 

Ґютерсло, Херцеброк-
Клархольц, 
Харзенвінкель 

Народний університет 
(VHS) Ґютерсло 

Ґютерсло, будівля 
Народного 
університету (VHS)  

4 

Учениці та учні 
професійних 
коледжів 

Ґютерсло, Херцеброк-
Клархольц, 
Харзенвінкель 

Народний університет 
(VHS) Ґютерсло 

Ґютерсло, будівля 
Народного 
університету (VHS) 

1 

Учениці та учні 
середньої школи І 
ступеня 

Реда-Віденбрюк, 
Рітберг, Ланґенберґ  

Народний університет 
(VHS) Рекенберґ-Емс 

Реда-Віденбрюк, 
кампус Народного 
університету (VHS) 

2 

Учениці та учні 
професійних 
коледжів 

Реда-Віденбрюк, 
Рітберг, Ланґенберґ 

Народний університет 
(VHS) Рекенберґ-Емс 

Реда-Віденбрюк, 
кампус Народного 
університету (VHS) 

1 

Учениці та учні 
середньої школи І 
ступеня 

Ферль, Шлосс Хольте-
Штукенброк  

Народний університет 
(VHS) Ферль, Шлосс 
Хольте-Штукенброк 

Ферль або Шлосс 
Хольте-Штукенброк 

1 

Учениці та учні 
професійних 
коледжів 

Галлє (Вестф.), 
Вертер, Борґхольцхау-
зен, Ферсмольд, 
Штайнхаґен  

Некомерційна 
організація «INTAL 
Bildung und Beruf 
gGmbH» 

Галлє (Вестф.), 
Штайнхаґен 

2 

 

 

Будь ласка, надсилайте Ваші заявки до п’ятниці, 20 травня 2022 р.  

Реєстрація відбувається на сайті за посиланням www.ki-gt.de або через 
реєстраційну форму, яку можна отримати в школі. 
 
З повагою 

Міський інтеграційний центр району Ґютерсло 

Любі учениці й учні середніх шкіл та професійних коледжів району Ґютерсло, 

мовні табори 2022 працюватимуть під час літніх канікул з 25.07.22р. по 05.08.2022р. Участь є 

безкоштовною. На заняттях з театральної майстерності, музики, мистецтва чи професійної орієнтації ви 

зможете вивчати німецьку мову або ж покращувати свої знання з німецької мови.  

 

Розклад: 

з 25.04.2022р. Видача школами реєстраційних формулярів для учнів, які іммігрували 

26.04. – 20.05.2022р. Збір реєстраційних формулярів та пересилання їх школами до Міського 

інтеграційного центру  або онлайн-реєстрація безпосередньо на сайті Міського 

інтеграційного центру за посиланням: www.ki-gt.de  

08.06. – 17.06.2022р. Видача школами заявок про підтвердження участі в мовному таборі 

зареєстрованих учениць та учнів 

25.07. – 05.08.2022р. Робота мовного табору, щоденно з 09.00 до 14.00 год 

25.07.2022р. Видача проїзних квитків в окремих групах 

05.08.2022р. Заключні заходи мовних таборів із загальною презентацією результатів роботи 

для всіх зацікавлених гостей безпосередньо на місці проведення  

09. / 10.2022 Видача та/або документування результатів роботи усіх мовних таборів  

mailto:e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de
https://www.kreis-guetersloh.de/themen/bildung/kommunales-integrationszentrum/aktuelles-aus-dem-kommunalen-integrationszentrum/sprachcamps-2021/
http://www.ki-gt.de/

