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Сіз неміс / неміс тілді әдебиетке қызығасыз ба? Сіз неміс/неміс 

тілді авторлардың бірнеше кітаптарын неміс тілінде немесе сіздің 

ана тіліңізіге аудармасын оқып шықтыңыз ба және олардың бірін 

басқа жасөспірімдерге ұсынғыңыз келе ме? Сіз бұрыннан 

Германияға баруды және Франкфурттың бүкіл әлемге танымал 

кітап жәрменкесіне қатысуды армандап жүрсіз бе? 

 

Онда біздің неміс кішілігінің жастарына арналған өңіраралық 

конкурсымызға қатысып, 2019 жылғы 18 – 26 қазаны 

аралығында Франкфурт-на-Майнеде өтетін бір апталық 

халықаралық жастар тренингісіне толық стипендияны ұтып ал.  

 

Кім қатыса алады? 

 

- Сен неміс кішілігіне жатасың 

- Сен 14 – 17 жас аралығындасың 

- Сен неміс тілінде жақсы сөйлейсің (A2 деңгейін қоса 

алғанда) 

- Сені неміс/неміс тілді әдебиет қызықтырады 

- Сен Германияға бір аптаға 2019 жылғы қазанда баруға 

дайынсың.  

Мен қалай қатыса аламын? 

Бізге өзің қуана басқа жастарға ұсына алатын неміс/неміс тілді 

автордың кітабы туралы әңгімелеп берген өзіңнің «Бейне-

селфиінді» (ең көбі 3 мин) жолда. Сенің таныстырылымың 

қаншалықты креативті орындалған болса, және өзің қаншалықты 

сендіре білсең, соншалықты сенде Греманияға жолдаманы жеңіп 

алу мүмкіндігін көп болады.  

Бейне-таныстырылымдар бағаланатын өлшемшарттар  

- Креативтілік 

- Сендірерлік 

- Қабылдау жеңілділігі  
- бейне сапасы (жоғары рұқсаттылық; жақсы дыбыс) 
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Нені және қашан мен беруім керек?  

- Толық толтырылған формуляр  

- MPEG4; MP4; WMV; FLV (ең көп ұзақтылығы 3 минут) 

форматындағы бейнеролик. Бейнероликке сілтеме 

(мысалы, YouTube арнасында) онлайн-формулярға тиісті 

жиекке енгізілуі керек, немесе бейнеролик біздің 

электрондық поштамызға жолдануы керек.  

Өтінімдеріңізді Гёте-Институт Қазақстанның электрондық 

поштасына жіберулеріңізді өтінеміз: 

 

 

Светлана Умированың атына 

svetlana.umirova.extern@goethe.de  

T.: +7 7172 57 12 40 

Өтінімдерді қабылдаудың соңғы күні: 01.05.2019.  

Конкурс нәтижелері 10.05.2019 ж. дейін белгілі болады. 

Жеңімпазға электрондық пошта арқылы хабарлайды.  

 

 

 

 

Авторлық құқық 

- Конкурсқа қатысу үшін орналастырылған бейнероликке 

қатысты авторлық құқықтарды сақтауға жауапкершілік 

конкурсқа қатысушыға жүктеледі.  

- Бейнені орналастыру кезінде қатысушылар 

ұйымдастырушыларға осы материалды әрі қарай 

қолдануға (жариялау, шығармашылық жұмыста қолдану, 

конкурс үшін баспа материалдарын құру және т.б.) 

рұқсаттарын береді. 

- Қажет болған жағдайда ұйымдастырушылар 

қатысушылардан бейнематериалдың түпнұсқасын талап 

етуі мүмкін.  

- Қатысушылар өздерінің жеке мәліметтерін: аты, туылған 

күні, электрондық пошта мекенжайы, телефон және т.б. 

өңдеуге рұқсат береді. 
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Жүлделер 

 

Конкурстың екi жеңімпазы 2019 жылғы 18 – 26 қазаны 

аралығында Франкфурт-на-Майнеде өтетін бір апталық 

халықаралық жастар тренингісіне қатысу үшін жолдамамен 

марапатталады. Сондай-ақ, бағдарламаға Франкфурт кітап 

жәрменкесіне қатысу кіреді. Стипендияға тренинг кезіндегі 

жолақысы мен виза, жатын орын және тамақтану шығындары 

кіреді. Жатақханада қабаттарында ішінде душ/дәретханасы бар 

төрт кісілік нөмірлерде тұру қарастырылған.   

Сапар барысында жас жеңімпаздарды мұғалімдер конкурсының 

шеңберінде анықталатын неміс тілінің оқытушылары еріп жүреді.  

 

Біз Сіздердің „Buch-Selfie 2019“конкурсына 

қатысатындарыңызға қуаныштымыз.  

 


