
Goethe-Institut ініціював проект «Спільно до мети» спрямований на 
кооперацію між об'єднаннями нацгромад 

 

Друга частина проекту «Спільно до мети» для національних меншин України 
ініційованого Goethe-Institut в Україні та спрямованого на кооперацію між 
об'єднаннями нацгромад відбудеться 24-25 травня у місті Києві. 

 

За словами організаторів, метою проекту є створення платформи для обміну 
досвідом між представниками різних національних меншин України, які повинні 
протидіяти викликам сьогодення та мотивація молодого покоління до активної 
діяльності та розбудови українського громадянського суспільства. 

 

На першому воркшопі, котрий проходив 1-2 квітня у місті Києві учасники проекту 
мали змогу обговорити спільні для більшості громад теми та можливі сценарії для 
подальшої кооперації між об'єднаннями національних громад України, котрі будуть 
покладені у основу інтерактивної моделюючої гри. До участі у ньому були запрошені 
молоді активні представники різних національних меншин України, котрі у 
майбутньому матимуть змогу виступати у ролі мультиплікаторів та проводити 
моделюючі ігри по різним містам України. 

 

Модерацію воркшопів та розробку матеріалів проекту здійснюють 
висококваліфіковані референти Інституту міжнародних досліджень (CIVIC) у 
Німеччині докт. Александр Бурка та Хольгер-Міхаель Арндт, які мають багаторічний 
досвід розробки та проведення моделюючих ігор у Східній та Західній Європі. 

 

«Якщо казати дуже абстрактно, то ціль проекту полягає у тому, щоб отримати 
кінцевий продукт, мати фундамент та методи із яким меншини у подальшому 
зможуть працювати та спільно розвивати ідеї і починати дискусію, зробити один 
одного сильніше і дізнатися про можливості, які дозволять краще впоратися з 
майбутніми, актуальними викликами», - зазначив Хольгер-Міхаель Арндт. 

 

«На теперішній час ми готуємо другу частину проекту, де знову-таки зберуться 
представники меншин та молоді, і ми подивимося, як, власне кажучи, йдуть справи, 
що потрібно робити, та з чого нам виходити при створенні моделюючої гри», - додав 
Александр Бурка. 

 

Загалом у заходах першого етапу проекту взяли участь представники кримських 
татар, німців, євреїв, вірмен, волзьких татар, литовців, гагаузів та уральських 
народів України.  

 



«Мені сподобалася ідея проекту, засоби її реалізації, учасники та власне сама гра. 
Мені цікаво, якими будуть наступні етапи, та який внесок у цей проект я зможу 
особисто зробити. Без жодного сумніву буду продовжувати участь у нашому 
проекті», - ділиться враженнями учасниця проекту Анастасія Руденко. 

 

«Дякую тренерам та модераторам за творчий підхід, білінгвізм під час проведення 
воркшопу, почуття гумору та досвід. В цілому враження від проекту дуже гарні, з 
нетерпінням чекаю на наступну зустріч», - додає інша учасниця проекту Гульнара 
Абдулгазіева. 

 

Конкурс на участь у наступному воркшопі, котрий відбудеться 24-25 травня буде 
оголошено на цьому тижні. Організатори запрошують до співпраці усіх молодих 
представників національних громад, які зацікавлені в інтенсивній та захоплюючій 
співпраці у команді молодих людей та хотіли б зробити свій внесок у розбудову 
діалогу різних етнічних груп.  

 

Довідка. Проект для національних меншин України «Спільно до мети» ініційований 
Goethe-Institut в Україні проводиться за підтримки Федерального міністерства 
закордонних справ Німеччини та у співпраці з Конгресом національних громад 
України та Радою німців в Україні. 

 

Проект «Спільно до мети» складається із чотирьох етапів. На перших двох 
воркшопах відбудеться обговорення основних спільних для більшості громад тем та 
сценаріїв, котрі будуть покладені в основу інтерактивної моделюючої гри. 1-2 липня 
відбудеться пробна гри, щоб перевірити розроблені матеріали спільно з учасниками 
проекту, під час якої усі учасники отримають фіктивну, але максимально наближену 
до реальності роль. Презентація готових матеріалів проекту відбудеться на офіційній 
прес-конференції, а саме проведення моделюючої гри заплановано на початок 
листопада 2017 року.  
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