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Информация за родителите за празничното интензивно обучение "Добър по немски" - 
Великденски празници 2022г 
 
Скъпи родители, 
 
По време на Великденските празници от 11 април до 22 април 2022 г. Вашето дете може да 
участва в програмата за две седмици (8 дни). 
 Участвайте в "Ваканционно интензивно обучение" Добър по немски език. 
Доставчиците трябва да спазват всички разпоредби за хигиена на короната, точно както се 
прилагат в училищата. 
 
Заинтересованите семейства могат да се свържат директно с Предлагащите лица (по телефон 
или имейл). Местата ще бъдат разпределени след получаване на записванията. 

Предлагашите на програмата в Хаген: 

1) LernCentro,  Класове 1-10 
   2 Групи с по 15 места, общо. 30 места  
 

Herr Celik Тел.: 0152-08599458     
Е-Майл: info@lerncentro.de    (Място на провеждане: Hagen-Mitte, Graf-von-Galen-Ring 15) 

 

2) BAH Bildungsakademie Hagen GmbH  Класове 1-8 
   3 групи с по 10 места, общо. 30 места  
 
Herr Tekin, Тел.: 02331-5941731 или мобилен: 0162-7354863,     
Е-Майл: info@bildungsakademie-hagen.de (Място на провеждане: Hagen-Mitte, Elberfelder Str. 64) 

 

3) MT Bildungsakademie GmbH  Класове 1-13. Колежи  
  6 Групи с по 8 места, общо. 48 места 
 
Herr Tasdemir, Тел.: 02331-5942239 или мобилен : 0176-30433926   
Е-Майл: info@mt-bildungsakademie.de  (Място на провеждане: 58135 Hagen-Haspe, Kölner Str. 17) 

 
 

Курс на програмата 

Вашето дете може да участва безплатно.  Занятията са през целия ден от приблизително 9:00 до 

16:00 часа. 

 Закуска, обяд и напитки се предоставят безплатно по време на курса 

Уроците се провеждат от специално обучени езикови водачи. 

За кого е добър  по немски? 

Офертата важи за всички новоимигрирали ученици от основно ниво до второ ниво на средно 

ниво, чиито знания по немски все още не са достатъчни, за да участват в нормалните уроци 

по стандартната система и следователно отговарят на изискванията за немска подкрепа в 

съответствие с указа „Интеграция и немски език подкрепа за новоимигрирали ученици" от 

Получено на 15 октомври 2018 г. (BASS 13-63 #3). 
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Повече Информация на: 
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/integration-durch-bildung/ferienintensivtraining-fit-deutsch 


