
 

Конкурс  
 

„Europa leben- Wandel gestalten!“ 
Румынияда 2019 жылдың 30 шілдесі мен 11 тамызы аралығында өткізілетін 
Оңтүстік-Шығыс, Орталық және Шығыс Еуропадағы неміс азшылығының 
жасөспірімдеріне арналған жазғы лагерь 
 
  
 
Румыниядағы Гете-Институт (GI) және Халықаралық қатынастар институты (ifa) 
Румыниядағы неміс жастары ұйымдарының жұмыс қауымдастығымен (ADJ) 
және неміс форумымен (DFDR) бірлесе отырып, 2019 жылы неміс 
азшылығының жастарына арналған неміс тіліндегі алтыншы халықаралық жазғы 
лагерьді ұйымдастырады. 
Жастар лагері Casa Jakab Antal отелінде 30.07.2019 (келу күні) бастап 
11.08.2019 (кері қайту күні) дейін өткізіледі. 
 
Жазғы лагерьдің мақсаты:  
- Неміс тілін қолдау  
- Медиасауаттылыққа жәрдемдесу  
- біртұтас Еуропаның тақырыптары мен құндылықтарын, оның ішінде 
демократиялық қатынасуды, сөз еркіндігін, әлеуметтік белсенділікті, қоғамдық 
өмірге азаматтық қатынасуды, БАҚ ролін, популизмді, көші-қонды, сан 
алуандықты талқылау  
- Жеке тұлғалылық пен тарих сұрақтарын талқылау 
- Әлеуметтік дағдыларды дамытуға жәрдемдесу 
 
Жалпы неміс азшылығынан 14-17 жас аралығындағы 80 жуық жасөспірім 
шақырылады.   

http://www.caritas-ab.ro/en/services/jakab-antal-house


 
Жазғы лагерь бағдарламасы әдістемелік және мазмұнды дағдылар мен 
құзіреттерге жәрдемдесу мақсатында жобалар мен мастер-класстар түрінде тіл 
үйретуден тұрады. Жастар алты топқа бөлінеді және олардың әрқайсысына 
неміс тілінің оқытушысы мен мастер-классты жүргізуші жетекшілік етеді. Жазғы 
лагерь аяқталған соң, барлық топтар Германия мен Румыниядан келетін саяси 
өкілдердің алдында өздерінің жобалық жұмыстарының нәтижелерін көрсетеді. 
Екі апталық жазғы лагерь мәдени және спорт іс-шараларының 
бағдарламасымен аяқталады. 
Лагерь тілі – неміс тілі; лагерьге қатысушылардың неміс тілін білу деңгейі – тіл 
құзіреттерінің A2 деңгейінен төмен болмауы тиіс. 
 
Жастарды тіркеу:  
Жастар жазғы лагерьге қатысуға өтінімді 20.04.2019 ж. дейін бере алады. 
 
Қатысу шарттары:  

 14-17 жас аралығындағы жасөспірімдер  

 Неміс тілін білу A2 деңгейінен төмен болмауы тиіс 
 

Қатысу үшін жарна: әр қатысушы үшін 100,00 еуро 
 
Қазақстандағы жарна:  
• «Возрождение» Қазақстан немістерінің қоғамы» әлеуметтік қоры өз елінен 
баратын қатысушылар мен қамқоршыларының сапар шығындарын өзіне алады. 
 
Жетекшілерге ескертпе:  

 Жетекшілік міндеттері, ең алдымен, өз жастар тобы үшін және оқыту мен 
семинарлар бағдарламаларынан тыс уақытта қадағалау бойынша 
міндеттер  

 Бос уақытты дайындау және ұйымдастыру   

 Класстағы / семинардағы жұмыстар бойынша көмек көрсету қолданады 

 Тамақтану және тұру шығындары қамтылған 

 Сыйақы 400 еуро  
 
Қазақстаннан (3 орын + 1 алып жүруші) және Қырғызстаннан (3 орын + 1 
алып жүруші) өтініш берушілер 
 
DIGITAL INFOLAB ASTANA 
Бейбітшілік көш., 8 
010000 Нұр-Султан, Қазақстан 
Тел: +7 7172 571240 
Email: Svetlana.Umirova.extern@goethe.de  

 
 
 
Біз сіздерді жазғы лагерьде күтеміз және жемісті ынтымақтастыққа үміт 
артамыз!  
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