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Informații pentru părinți pentru antrenamentul intensiv de vacanță „FIT în Germană“ – 
Vacanța de paște 2022 
 
Stimați părinți, 
 
În vacanța de vară în data de 11.04.-22.04.2022 copilul dumneavoastră poate lua parte la programul 
„Antrenament intensiv de vacanță” FIT în Germană două săptămâni (8 zile). 
Furnzorii trebuie să respecte toate condițiile de igienă Corona, așa cum sunt valabile și la școală. 
 
Familiile interesate, pot lua contact direct cu furnizorii (prin apel telefonic sau pe Email). 
Locurile vor fi alocate după intrarea înscrierii. 

Furnizorii programului în Hagen  

1) LernCentro,  clasele 1-10 
   2 grupe a câte 15 locuri fiecare, în total 30 locuri 
 

Domnul Celik Tel.: 0152-08599458     
Email: info@lerncentro.de     (Locația: Hagen-Mitte, Graf-von-Galen-Ring 15) 

 

2) BAH Bildungsakademie Hagen GmbH  clasele 1-8 
   3 grupe a câte 10 locuri fiecare, în total 30 locuri  
 
Domnul Tekin, Tel.: 02331-5941731 oder Mobil: 0162-7354863,     
Email: info@bildungsakademie-hagen.de (Locația: Hagen-Mitte, Elberfelder Str. 64) 

 

3) MT Bildungsakademie GmbH  clasele 1-13 inclusiv colegiul profesional 
  6 grupe a câte 8 locuri fiecare, în total 48 locuri 
 
Domnul Tasdemir, Tel.: 02331-5942239 oder Mobil: 0176-30433926   
Email: info@mt-bildungsakademie.de   (Locația: 58135 Hagen-Haspe, Kölner Str. 17) 

 
 

Desfășurarea programului 

Copilul dvs. poate participa gratuit. Lecțiile durează toata ziua, aprox.de la orele 09:00 până la ora 

16:00 

Micul dejun, masa de prânz și băuturile sunt gratuite în cadrul cursului. 

Lecțiile sunt susținute de profesori de limbi străine special pregătiți. 

Pentru cine este FIT în Germană? 

Oferta se aplică tuturor elevilor nou imigranți de la nivelul primar până la nivelul secundar II ale căror 

cunoștințe de limba germană nu sunt încă suficiente pentru a participa la lecții normale în sistemul 

obișnuit și care, prin urmare, beneficiază de sprijin în limba germană în conformitate cu decretul " 

Integration und Deutschförderung neu zugewanderter Schüler und Schüler" (Integrare și sprijin în limba 

germană pentru elevii nou imigranți) din 15 octombrie 2018 (BASS 13-63 nr. 3). 

Alte informații sub lincul: 
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/integration-durch-bildung/ferienintensivtraining-fit-deutsch 
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