
Rumänisch 

Din cauza pandemiei de Corona, sunt posibile modificări într-un interval scurt de timp. 
 

Informații suplimentare: 
Centrul de integrare comunitară al districtului Gütersloh 
Erika Dahlkötter 
Tel.: 05241/85-1545, e-mail: e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de 

 

 

Tabere lingvistice în districtul Gütersloh 

 

 

 

 

Desfășurare: 

Grupă vizată Sediul școlii Instituție de învățământ 
Locația taberei 
lingvistice 

Număr de 
grupe 

Elevi ai școlii 
secundare I 

Gütersloh, Herzebrock-
Clarholz, Harsewinkel 

VHS Gütersloh Gütersloh, clădirea VHS 4 

Elevii colegiilor 
profesionale 

Gütersloh, Herzebrock-
Clarholz, Harsewinkel 

VHS Gütersloh Gütersloh, clădirea VHS 1 

Elevi ai școlii 
secundare I 

Rheda-Wiedenbrück, 
Rietberg, Langenberg,  

VHS Reckenberg-Ems 
Rheda-Wiedenbrück, 
parcul industrial 
Seidensticker 

2 

Elevii colegiilor 
profesionale 

Rheda-Wiedenbrück, 
Rietberg, Langenberg,  

VHS Reckenberg-Ems 
Rheda-Wiedenbrück, 
parcul industrial 
Seidensticker 

1 

Elevi ai școlii 
secundare I 

Verl, Schloß Holte-
Stukenbrock  

VHS Verl, Harsewinkel, 
Schloß Holte-Stukenbrock 

Verl sau Schloß Holte-
Stukenbrock 

1 

Elevi ai școlii 
secundare I / 
colegiilor profesionale 

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

INTAL Bildung und Beruf 
gGmbH 

Halle (Westf.), Steinhagen 2 

 

 

Vă rugăm să vă înregistrați până vineri, 11 septembrie 2020 

Formularul de înregistrare se găsește la școală sau online, la www.ki-gt.de 
 

Cu stimă 

Centrul de integrare comunitară al districtului Gütersloh 

Dragi elevi ai școlilor secundare și ai colegiilor profesionale din districtul Gütersloh, 

taberele lingvistice 2020 vor avea loc în vacanța de toamnă, în perioada 12.10. – 23.10.2020. Aceasta este o 

ofertă gratuită. Vei învăța germana sau îți vei îmbunătăți cunoștințele de limbă germană în cadrul cursurilor 

de teatru, muzică, artă sau orientare profesională. 

 

Programul: 

17.08. – 04.09.2020 distribuirea formularelor de înregistrare elevilor imigranți din școli 

24.08. – 11.09.2020 predarea formularelor de înregistrare și transmiterea acestora mai departe, de 

către școli, la centrul de integrare comunitară  

21.09. – 02.10.2020 distribuirea confirmării înregistrării pentru participarea la tabăra lingvistică, pentru 

elevii înregistrați din cadrul școlilor 

12.10. – 23.10.2020 desfășurarea taberei lingvistice, zilnic între orele 09:00 – 14:00 

12.10.2020 distribuirea biletelor de călătorie în grupuri individuale 

23.10.2020 festivitățile de încheiere a taberei lingvistice, cu prezentarea publică a rezultatelor 

pentru toți participanții interesați, la locul desfășurării 

10.12. – 22.12.2020 prezentarea rezultatelor individuale în toate tabere lingvistice în foaierul centrului 

comunitar din Gütersloh 

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

