
Осіння школа
ПІДТРИМКА КОМПЕТЕНЦІЇ 
ВІЗУАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ В 
РЕГІОНАХ ДЛЯ КОНСОЛІДАЦІЇ 
ДЕМОКРАТІЇ

Організатори
У рамках проекту «Підтримка ком-
петенції візуальної грамотності для 
консолідації демократії» Mолдова-Ін-
ститут-Лейпциг (MIL) організує цього 
року осінню школу, що фінансуються 
за рахунок коштів Міністерства Іно-
земних Справ ФРН для програми 
«Розвиток співпраці з громадянським 
суспільством у країнах Східного парт-
нерства та Росії»

Цільова група
У конкурсі на участь у рамках осінньої 
школи у Лейпцигу та Берліні можуть 
брати участь представники ГО у галузі 
освіти та засобів масової інформації, 
керівники громадських організацій, 
об’єднань та ініціативних груп, педа-
гоги, викладачі вузів (гуманітарних 
факультетів) з України та Молдови, які 
у своїй  професійній діяльності  велику 
увагу приділяють медіаосвіті, роз-
витку критичного мислення та є муль-
типлікаторами діяльності у своєму 
регіоні.

Цілі та проблематика
Головна мета осінньої школи – спри-
яння професійному обміну між експер-
тами у галузі медіаосвіти з Німеччини, 
України, Молдови. В рамках осінньої 
школи в Лейпцигу та Берліні будуть 
проведені заняття для мультипліка-
торів з навчання та стимулювання 
компетенцій у розумінні, інтерпретації,  
використанні, а також критичному роз-
гляді зображень різних типів на занят-
тях, осмисленні медійних послань, а 
також відображення таких понять як 
реальність, інформація, знання , мані-
пуляція та ін.

Заходи
Осіння школа у Лейпцигу та Берліні 
пропонує широку та різноманітну про-
граму заходів, включаючи дискусії, 
лекції та відвідування редакцій/органі-
зацій та надасть учасникам можливо-
сті обговорити теми пов’язані з аналі-
зом візуальних матеріалів як джерела 
знань про минуле (інтерпртетація 

історичних  фотографій/зображень 
на уроках історії), а також питання 
особливості функціонування засобів 
масової інформації, використання 
ними образотворчих/візуальних засо-
бів, механізму створення «реально-
сті» та її усвідомлення аудиторією. 
Зокрема, обговорюватимуться такі 
питання: що потрібно враховувати в 
інтерпретації зображень; як виявляти 
контекст візуального матеріалу; яким 
чином суб’єктивні фактори впливають 
на створення візуальних матеріалів; 
як критично осмислити такі поняття 
як «реальність», «правда», «інформа-
ція», «візуальне маніпулювання» тощо.  
Передбачено також культурну та екс-
курсійну програму. Успішна участь у 
заходах школи підтверджується сер-
тифікатом.

 Фінансування
Проект фінансується із коштів Мініс-
терства закордонних справ ФРН. 
Організатори покривають вартість 
навчальних програм, тренінгів, про-
живання, харчування, транспортних 
витрат та екскурсій. Витрати на проїзд 
будуть відшкодовані після прибуття до 
Лейпцигу у розмірі реальних витрат (у 
розмірі до 350 € для учасників з Укра-
їни та до 320 € для учасників з Мол-
дови).

Подача заявки
Повноцінна заявка мусить містити 
такі документи:

 � Заповнена та підписана форма 
заявки з мотиваційним листом 
(одна сторінка) німецькою, росій-
ською чи англійською мовою. Фор-
муляр можна завантажити тут.
Зверніть увагу: формуляр необ-
хідно заповнити та конвертувати у 
PDF-формат. Останню сторінку з під-
писом необхідно надіслати як від-
сканований документ;

 � Копія диплома про вищу освіту та 
свідоцтва про успішність;

 � Рекомендаційний лист від актуаль-
ного роботодавця (можливі мови: 
німецька, англійська, російська, 
румунська, українська).

Робоча мова – німецька з перекладом 
на російську та навпаки.

МИ БУДЕМО РАДІ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Молдова-Інститут Лейпциг приймає 
заявки до:

15 серпня 2022

Лейпциге та Берлін
06.11.22-12.11.22

Просимо надсилати заявки на вказану 
ел. пошту:  

moldova@uni-leipzig.de

Будь ласка, відформатуйте всі 
документи та надішліть їх у формі 
одного зведеного pdf-файлу 

Координатор проєкту 
Д-р. Марина Думбрава

https://7a47e495-8e30-462d-a939-31029c3c493c.usrfiles.com/ugd/7a47e4_11238c7118da41609842440423e1a4ee.docx

