
Осіння школа
МОВНА ПОЛІТИКА ТА ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

Організатор 
Організатором осінньої школи у Лейпцизі, Бауцені та Дрездені є Молдова-Ін-
ститут Лейпциг (MIL) у співпраці з Молдавським державним університетом 
(МДУ), Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, 
Грузинським державним університетом імені Іване Джавахішвілі (ГДУ) та 
завдяки спонсорській підтримці Міністерство закордонних справ ФРН у 
рамках програми «Розширення співпраці з громадянським суспільством у 
країнах Східного партнерства та Росії».

Учасники 
Цільовою групою є вчителі з Республіки Молдова, України та Грузії, які 
прагнуть зміцнити соціальну згуртованість суспільства.

Цілі та програма 
Метою нашого проєкту є дослідження питання ставлення викладачів до 
мовної політики, які потенційні конфлікти вони виявляють і який вклад вони 
можуть зробити у запобігання таких конфліктів і зняття рівня напруги в цьому 
питанні. Участь в осінній школі надасть учасникам з вищезгаданих країн 
можливості отримати уявлення про те, як може функціонувати ефективна 
робота для більшості етнічних меншин, ознайомитися з ефективними 
практиками самоствердження сорбів у суспільстві німецької більшості. Під 
час осінньої школи також буде проілюстровано використання та просування 
лужицької мови в освіті та інших сферах.

У рамках осінньої школи заплановано фахові доповіді, дискусії, робота у 
малих групах, екскурсії у медійні, культурні, політичні та освітні установи.

Фінансування
Проєкт профінансовано за кошти Міністерства закордонних справ (МЗС) 
Федеративної республіки Німеччина. Фінансування покриває витрати на 
ночівлю, доповіді, тренінги, культурну та екскурсійну програми, а також 
частково на харчування (сніданки, обіди, а також декілька разів вечеря).  
Проїзд учасників, буде відшкодовано (УДАЛИТЬ будуть відшкодовані) після 
прибуття до Лейпцига у розмірі реальних витрат (для учасників з України та 
Республіки Молдова у розмірі до 325 €, для учасників з Грузії – до 450 € на 
одну особу). 

Подання заявок 
Повноцінна заявка на участь повинна містити такі документи (можливі 
мови – німецька, англійська, російська, румунська): 

 � автобіографію у формі таблиці без прогалин (CV); 
 � мотиваційний лист (1 сторінка); 
 � копію диплому про вищу освіту; 
 � інформацію щодо знань іноземних мов (у вільній формі). 

Робоча мова 
Робочою мовою осінньої школи є німецька з перекладом на російську та з 
російської на німецьку. 

МИ БУДЕМО РАДІ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Молдова-Інститут Лейпциг приймає 
заявки до:

8 липня 2022

Лейпциг, Бауцен та Дрезден  
23 вересня – 30 вересня 2022

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. Василе Думбрава
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