
Bulgarisch 

По всяко време са възможни краткосрочни промени поради коронавирус пандемията. 
 

Допълнителна информация: 
Общински интеграционен център окръг Гютерслох 
Ерика Далкьотер 
Тел.: 05241/85-1545, Имейл: e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de 

 

 

Езикови лагери в окръг Гютерслох 

 

 

 

 

Провеждане: 

Целева група 
Местоположение на 
училището 

Образователен център 
Местоположение на 
езиковия лагер 

Брой групи 

Ученици от първа 
гимназиална степен 
(Sek I) 

Гютерслох, Херценброк-
Клархолц, Харзевинкел 

Образователен център 
(VHS) Гютерслох 

Гютерслох, сградата на 
образователния център 
(VHS) 

4 

Ученици от 
професионални 
колежи 

Гютерслох, Херценброк-
Клархолц, Харзевинкел 

Образователен център 
(VHS) Гютерслох 

Гютерслох, сградата на 
образователния център 
(VHS) 

1 

Ученици от първа 
гимназиална степен 
(Sek I) 

Реда-Виденбрук, Ритберг, 
Лангенберг,  

Образователен център 
(VHS) Рекенберг-Емс 

Реда-Виденбрюк, 
Зайденщикер-Гевербепарк 

2 

Ученици от 
професионални 
колежи 

Реда-Виденбрук, Ритберг, 
Лангенберг,  

Образователен център 
(VHS) Рекенберг-Емс 

Реда-Виденбрюк, 
Зайденщикер-Гевербепарк 

1 

Ученици от първа 
гимназиална степен 
(Sek I) 

Верл, Шлос-Холте-Штукенброк  
Образователен център 
(VHS) Верл, Харзевинкел, 
Шлос-Холте-Штукенброк 

Верл или Шлос-Холте-
Штукенброк 

1 

Ученици от първа 
гимназиална степен 
(Sek I) / 
професионални 
колежи 

Хале (Вестф.), Вертер, 
Боргхолцхаузен, Ферсмолд, 
Щайнхаген  

INTAL Bildung und Beruf 
gGmbH 

Хале (Весф.), Щайнхаген 2 

 

 

Заявления се приемат до петък, 11 септември 2020 г. 

Формуляри за записване можете да получите в училището или онлайн www.ki-gt.de 
 

С приятелски поздрави 

Общински интеграционен център окръг Гютерслох 

Скъпи ученици от средните училища и професионалните колежи в окръг Гютерслох, 

езиковите лагери 2020 ще се проведат през есенната ваканция от 12.10. – 23.10.2020 г. Това е 

безплатно предложение. Чрез театър, музика, изкуство или професионална ориентация учиш немски 

език или усъвършенстваш езиковите си умения по немски език. 

 

График: 

17.08. – 04.09.2020 Раздаване на формулярите за записване на ученици мигранти чрез 

училищата 

24.08. – 11.09.2020 Предаване на формулярите за записване и препращането им чрез училищата 

на общинския интеграционен център  

21.09. – 02.10.2020 Раздаване на потвържденията за записване за участие в езиков лагер на 

записаните ученици чрез училищата 

12.10. – 23.10.2020 Провеждане на езиковите лагери, всеки ден от 09.00 до 14.00 часа 

12.10.2020 Раздаване на билети за обществения транспорт в отделните групи 

23.10.2020 Заключителни мероприятия на езиковите лагери с публично представяне на 

резултатите за всички заинтересовани гости на съответното място на 

провеждане 

10.12. – 22.12.2020 Представяне на единични резултати от всички езикови лагери във флаер на 

общинския център в Гютерслох 

http://www.ki-gt.de/

