
Термін подання заявок в
Молдова-Інститут Лейпциг

15 жовтня 2020

Лейпциг і Берлін
29 листопада – 6 грудня 2020

БУДЕМО РАДІ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Заявки надсилати на адресу:  

moldova@uni-leipzig.de

Проєкт

ПІДТРИМКА КОМПЕТЕНЦІЇ ВІЗУАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ В РЕГІОНАХ ДЛЯ 
КОНСОЛІДАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ

Організатор 

В рамках проєкту «Підтримка компетенції візуальної грамотності для консолідації 
демократії » Mолдова-Інститут-Лейпциг (MIL) організовує цього року зимову школу, що 
фінансується з коштів Міністерства Закордонних Справ ФРН для програми «Розвиток 
співпраці з громадянським суспільством в країнах Східного партнерства та Росії » 

Цільова група 

У конкурсі на участь в рамках зимової школи в Лейпцигу та Берліні можуть брати участь 
представники НУО в галузі освіти і засобів масової інформації, керівники громадських 
організацій, об’єднань та ініціативних груп, педагоги, викладачі вузів (гуманітарних 
факультетів) з України, Молдови, які надають у своїй професійній діяльності великого 
значення медіа-освіті, розвитку критичного мислення та є мультиплікаторами 
діяльності в своєму регіоні. Робоча мова – німецька з перекладом на російську і 
навпаки.

Цілі та проблематика 

Головна мета зимової школи – сприяти професійному обміну в галузі медіа-освіти між 
експертами з Німеччини, України, Молдови. У рамках осінньої школи в Лейпцигу  та 
Берліні відбуватимуться заняття для мультиплікаторів з навчання і стимулювання  
компетенцій в розумінні, інтерпретації та використанні, а також критичного 
розгляду  зображень різних типів на заняттях, осмислення медійних послань, а також 
відображення  таких понять як реальність, інформація, знання, маніпуляція і т.д. 

Заходи 

Зимова школа (29 листопада - 6 грудня 2020 г.) в Лейпцигу й Берліні пропонує велику 
й різноманітну програму заходів, включно з дискусіями, лекціями та відвідуванням 
редакцій / організацій і надасть учасникам можливість  обговорити теми, пов’язані 
з аналізом візуальних матеріалів як джерела знань про минуле (інтерпретації 
історичних фотографій / зображень на уроках історії), а також питання особливості 
функціонування засобів масової інформації, використання ними образотворчих / 
візуальних засобів, механізму створення «реальності» та її усвідомлення аудиторією. 
Зокрема обговорюватимуться такі питання:  Що варто враховувати в інтерпретації 
зображень, як виявляти контекст візуального матеріалу, яким чином суб’єктивні 
чинники впливають на створення візуальних матеріалів, як критично осмислити такі 
поняття як «реальність», «правда», «інформація», «візуальне маніпулювання» й т.і. 
Передбачена також культурна й екскурсійна програма. Успішна участь підтверджується 
сертифікатом. 

Фінансування 

Проект фінансується з коштів Міністерства закордонних справ ФРН. Організатори 
покривають вартість навчальних програм, тренінгів, проживання, харчування, 
транспортних видатків та екскурсій. Витрати на проїзд будуть відшкодовані після 
прибуття до Лейпцига за їх реальною вартістю ( до 350 € для учасників з України, з 
Молдови - до 320 €). 

Подання заявки

Повноцінна заявка містить такі документи:

 � заповнена й підписана форма заявки з мотиваційним листом (одна сторінка)
німецькою, російською або англійською мовою. Формуляр можна завантажити тут.  
Увага: Формуляр необхідно заповнити та конвертувати в PDF-формат. Останню 
сторінку з підписом необхідно переслати як відсканований документ;

 �  Копія диплому про вищу освіту або свідоцтва про успішність;
 � Рекомендаційний лист від актуального роботодавця (можливі мови: німецька, 
англійська, російська, румунська, українська).

Відформатувати заявку як єдиний 
документ у форматі PDF

Координування проєкту: 
Д-р. Марина Думбрава

https://c57ca918-a8fd-4c4d-a6f3-b12dbc724d06.filesusr.com/ugd/7a47e4_02a7945425e148c9936c0ba0f70afe9d.docx?dn=Bewerbungsformular-Application%20form%20

