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Die Schulstiftung Seligenthal ist
Träger folgender Einrichtungen:

Curs de limba germană pentru incepatori,
oferit de liceul Seligenthal,
tinerilor din diverse țări, (“curs punte”)

■
■
■
■
■
■
■

Kindergarten
Grundschule
Kinderhort
Gymnasium
Wirtschaftsschule
Ganztagsbetreuung
Fachakademie für Sozialpädagogik

Cursul de limba germană pentru incepători (entry level), care începe în septembrie 2015 permite copiiilor
și tinerilor între 10 și 17 ani, care nu vorbesc deloc sau foarte puțin limba germană, integrarea mai rapidă
în orice formă de școală din sistemul școlar bavarez.
Grupul țintă
În acest curs se pot înscrie eleve și elevi care frecventează o școală de nivel mediu din orice țara din Europa
sau din afara Europei.
Ofertă
O clasă va avea maximum 15-20 elevi, de vârste și din țări diferite. Ei vor beneficia de un curs intensiv de
limba germană de 15-20 ore pe săptămână, curs asociat cu un training intercultural. Cursul de limba
germană va fi predat numai de profesori de specialitate. (Durata maximă a cursului este de un an, depinzând de cunoștințele preliminare și capacitatea de învățare al fiecarui elev).
Pentru a se integra mai ușor si pentru a exersa cunoștintele dobândite în orele de limba germană, elevii vor
participa regulat la orele de artă (desen), muzică și sport în clasele corespunzătoare vârstei lor. Astfel vor
exersa contactul cu elevii de aceasi vârstă. Începerea frecventării acestor ore se face după necesitate,
temporar flexibil; participarea la orele regulare poate fi extinsă în funcție de progresul individual de
învățare.
Frecventarea cursului (“Brückenkurs”) costă lunar 40,- Euro.
Instruirea zilnică poate fi extinsă, la cerere, după orele normale de curs (îngrijire after school).Prețul
pentru îngrijirea after school este de 100,- Euro/luna.
Scopul acestui curs
Cursul permite, prin distrugerea barierelor lingvistice, o integrare mai rapidă a copiiilor și tinerilor
într-un mediu social nou și în sistemul de învățământ bavarez.
În funcție de capacitatea și înclinația fiecărui elev, o îndrumare școlară intensivă, după finalizarea acestui
curs, ajută la găsirea,unei forme de scoală potrivită în apropierea domiciliului. (Mittelschule, Realschule,
Wirtschaftsschule, Gymnasium).
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Ursula Weger, directoarea Liceului Seligenthal
Maria Fischer, directoare adjunctă si profesor indrumător
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sekretariat@gymnasium.seligenthal.de
www.seligenthal.de

Bildungszentrum Seligenthal – begleiten, fördern, lehren

www.seligenthal.de

Parteneri
Stabilirea cursului este un proiect inovator al orașului Landshut si imprejurimile lui, liceului Seligenthal
precum si al Inspectoratului de Stat pentru licee si școli medii.

