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Міжнародний освітній диджитал-проект  
Вересень – грудень 2020 р. 

 

Конкурс на участь у проекті  
для студентів з Білорусі, України та Молдови 

 

Шляхом різнопланового дослідження єврейських гетто учасники проекту ознайомляться із 

становищем єврейських громад Гродно, Чернівців та Кишинева в період 1941 - 1944 років. 

Використовуючи інноваційні цифрові технології, вони спробують зафіксувати сліди існування 

гетто у їхніх містах, а також знайти відповіді на такі питання: Де саме було гетто? Якою була 

його організаційна структура і як протікало життя у ньому? Яку цінну інформацію про той час 

містять особисті документи та свідчення очевидців? Що нині нагадує про гетто та які 

установи займаються збереженням історичної пам’яті про єврейське минуле у відповідних 

містах? 

 

У супроводі істориків, мультиплікаторів громадянського суспільства та експертів з 

інформаційних технологій студенти з України, Білорусі та Молдови візьмуть участь у низці 

семінарів з історії гетто у своїх містах, а відтак одноосібно або в малих групах розроблять 

власні мікро-проекти. Результати їх діяльності будуть представлені на спеціально створеній 

онлайн-платформі, а також в школах та інших навчальних закладах. 

 

План реалізації проекту 

• локальні семінари-відкриття (3 дні, вересень – жовтень 2020) 

• мікропроекти та місцеві семінари (жовтень – листопад 2020 р.) 

• віртуальний обмін досвідом з учасниками інших двох міст (6 онлайн-зустрічей) 

• віртуальний тристоронній семінар (3 дні, листопад – грудень 2020) 

• презентація проекту у школах та інших навчальних закладах (грудень 2020 р.) 
 
За умови активної роботи у проекті учасники отримають сертифікати. 
 
Процес подання заявки та відбору  
До 7 вересня 2020 року необхідно надіслати короткий мотиваційний лист (максимум 3000 
знаків) на адреси керівників проекту: Сергій Луканюк (s_lukanjuk@yahoo.de), Микола Кушнір 
(mkuschnir@ukr.net) та Маркус Вінклер (winkler@ikgs.de). Він має містити обґрунтування, 
чому Ви хочете взяти участь у проекті, а також інформацію про те, де і що Ви вивчаєте. За 
результатами розгляду заявок Вам надійне від нас відповідне повідомлення. 
 
 

Проект Інституту німецької культури та історії Південно-Східної Європи університету Людвіга Максиміліана м. 
Мюнхен, Музею історії та культури євреїв Буковини (Чернівці), Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича, Державного університету Республіки Молдова (Кишинів) і ГНО «Третій Сектор – Центр 
інформаційної підтримки громадських ініціатив» (Гродно). 
 
За підтримки Федерального міністерства 
закордонних справ Німеччини 
Програма «Розвиток співпраці громадянського 
суспільства в країнах Східного Партнерства і Росії» 
#CivilSocietyCooperation 


