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Увага! Конкурс! 

 Всеукраїнське об’єднання «Німецька молодь в Україні» (ВО НМУ) оголошує конкурс на 

участь у молодіжному освітньому проекті „Familiensprachschule – Online Format”.  
 

Цілі проекту:  

- підвищення рівня володіння німецької мови у дітей та батьків; 

- забезпечення сучасної якості вивчення німецької мови, що сприяє розвитку особистості, її 

ключових компетенцій на основі прийняття етнокультурних цінностей; 

- створення умов, що забезпечує використання етнічної культури для ефективного розвитку творчої 

особистості учасників. 

- розвиток і зміцнення комунікацію між учасниками з метою подальшого розвитку та укріплення 

мережі німецьких молодіжних клубів; 

- формування і відпрацювання навичок і вмінь у батьків ефективної взаємодії з дітьми; 

- підтримка зв'язку між учасниками попередніх проектів; 

- мотивація до подальшого вивчення німецької мови; 

- освоєння комп'ютерних програм, які допомагають вивчати німецьку мову 

Проект буде проходити в онлайн режимі протягом десяти днів з 10 години до 13 години з 

перервами. 

Дати проведення Проекту: 27 липня - 07 серпня  2020р. (субота та неділя-відпочиваємо) 

Умови участі в конкурсі: 

•  Активна участь у німецькому молодіжному русі; 

•  Активна участь у роботі партнерських організацій СНУ і БФ «Товариство Розвитку»; 

• Вік учасників: діти від 7 до 9 років дорослі до 35 років (один з батьків);  

• Документи, які  підтверджують німецьку національність учасника; 

• Лист клопотання від керівника партнерської організацій СНУ; 

•  Обов'язкова наявність гаджета, який підтримує Zoom (комп'ютер або ноутбук). 

• Наявність стабільного підключення до інтернету. 

• Щоденна участь дитини та одного з батьків протягом усього навчального процесу; 

•  Необхідні канцтовари для навчання: кольоровий папір, кольорові олівці, ножиці,  ручки, 

папки. (Матеріали для творчості та навчальні матеріали будуть розіслані учасникам до 

проведення проекту). 

Заповнені анкети приймаються до 22 липня  2020 року на електронну гугл форму. Для цього 

Вам необхідно буде перейти за посиланням заповнити анкету та відправити: 

https://forms.gle/7bqjscD8E27k3Jqj7 

Лист клопотання, у якому просимо вказувати свої контакти (телефон, електрону адресу)  

та документи, підтверджуючі німецьку приналежність потрібно надсилати  на електронну адресу: 

pm.jugend@deutsche.in.ua   

В темі листа необхідно вказати: Вашу Фамілію та назву проекту  „Familiensprachschule 2020”. 

Анкети розглядає журі в складі членів Правління ВО НМУ.  

Результат конкурсу буде оголошений до 24 липня 2020 р.  

Після відбору учасники отримають запрошення, програму та подальші інструкції для участі у 

проекті. 

Фінансові умови: учасникам необхідно буде оплатити за послуги Нової пошти за доставку робочих 

матеріалів. 
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Організатор проекту: Всеукраїнське об'єднання «Німецька молодь в Україні». 

Проект  буде проводитися з ініціативи Ради німців України за фінансової підтримки 

Федерального міністерства внутрішніх справ, будівництва та регіонального розвитку 

Німеччини через Благодійний Фонд «Товариство Розвитку». 

З усіх питань знаходимось у Вашому розпорядженні звертайтесь в електронному або телефонному 

режимі:  pm.jugend@deutsche.in.ua  

Мобільний телефон:  097 442 74 21  

З повагою, 

Діана Ліберт, 

Керівник  ВО НМУ 
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