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У цьому проекті все обертається навколо мови – вашої рідної та мови тих, хто вас 
оточує!

Запрошуємо 20 учасників та учасниць з України та Німеччини зібратись на сонячній 
стороні Карпат і впродовж двох тижнів повністю зануритись у спілкування німецькою 
та українською в процесі мовних занять, знайомств, мистецьких воркшопів, екскурсій 
та культурних подій.

Програму складатимуть інтерактивні заняття з німецької мови під час першої 
половини дня, впродовж другої – воркшопи з креативного письма та ілюстративних 
практик. Під час останніх будемо інтерпретувати написані тексти візуально в формати 
плакатів, коміксів, стікерів, трафарету, тощо. Результати роботи у воркшопах увійдуть 
до публікації, що надалі буде розповсюджена серед інших учасників та учасниць 
проектів українсько-німецького культурного обміну. Очікуємо, що працюючи двома 
мовами, нам вдасться досягнути синергії та вийти за межі мовних відмінностей та 
алфавітів. 

Локацією для проекту стане Нижнє Селище – місце насичене закарпатським 
колоритом де, завдяки активності місцевих жителів, відбувається дитячий 
театральний фестиваль, діє екоферма, працює сироварня та багато іншого. Заняття 
будуть проходити у приміщенні будинку культури, а проживатимуть учасники та 
учасниці в хостелі неподалік. [галерея: www.bit.do/Selyshche]

Громадське об’єднання GPFS e.V., завдяки якому відбуватиметься майстерня, вже 
тривалий час організовує проекти мовного обміну між Німеччиною, Чехією та 
Польщею. Цього разу у вас є можливість стати їх частиною в Україні!

Якщо ти цікавишся німецькою, бо вже маєш досвід участі в міжнародних проектах, 
ведеш культурну, громадську, або мистецьку діяльність, бував/ла у німецькомовних 
країнах, володієш мовою на рівні A2-B1 та бажаєш її покращити, а заразом провести два 
активних тижні спілкуючись німецькою з носіями мови, тоді цей проект саме для тебе! 

Усі витрати на транспорт, житло та харчування покриваються за рахунок проекту. 
Участь безкоштовна. 
Бажаний вік учасників: 21+ 

Для участі, будь ласка, заповніть аплікацію за посиланням:
www.bit.do/movnamajsternja
Кінцева дата подачі для учасників та учасниць з України: 05.02.2018, якщо дізнались про 
проект трохи згодом – заявки можуть також бути розглянуті протягом декількох днів 
після дедлайну.
Для уточнень звертайтесь за адресою: mova@gfps.org

Проект реалізується об’єднанням GPFS e.V. у співпраці із програмою підтримки „Meet up! Німецько-українські зустрічі молоді“ за фінансової 
підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, Фонду Роберта Боша та Фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє»

Нижнє Селище 


