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1 жовтня
11:00–19:00

В Х І иДй
вільн

Дім МК, вул. Б. Хмельницького, 57Б

СВЯТК УВАННЯ

Беріть участь у святкуванні, вигравайте
безкоштовне навчання англійською,
іспанською, італійською, німецькою,
польською та чеською мовами.

ГОЛОВНИЙ ПРИЗ –
КВИТКИ ДО БАРСЕЛОНИ
від туристичної компанії

У ПРИМІЩЕННІ
ПОДІЯ

ЧАС

МІСЦЕ

Отримайте безкоштовні квитки на події, що вас зацікавили,
на інфостендах учасників.
Виставка Polska. Architecture

11:00-18:00

Інфостенди учасників Європейського дня
мов і презентація проекту
«Німецькі сліди» від Goethe-Institut

11:00-17:30

Все про навчання в Європі:

11:00-17:00

• стипендії та програми Чехії

11:00-12:00

• стипендії та програми Польщі

12:00-13:00

• стипендії та програми Франції

13:00-14:00

• стипендії та програми Німеччини

14:00-15:00

• стипендії та програми Іспанії

15:00-16:00

• стипендії та програми Великобританії

16:00-17:00

• стипендії та програми Італії

16:00-17:00

У дворі перед
входом MK
1 поверх

Концертна
зала /
0 поверх

1 поверх

Виставка
сучасної чеської ілюстрації для дітей

11:00-17:30

Хол /
2 поверх

Добірка чеської анімації для дітей

11:00-17:30

Хол /
2 поверх

12:00-17:30

Класи «Сад» та
«Ліс» /
2 поверх

Читання казок іспанською мовою

13:00-13:30
14:30-15:00

Клас «Море» /
2 поверх

«Експерименти німецькою мовою» —
майстер-класи для дітей та підлітків

12:00-17:30

Клас «Гори» /
2 поверх

Мовні уроки, тести для дорослих

Відкритий урок для дорослих
за системою «Два викладачі»

МІСЦЕ

12:00-13:00

Арт-майстерня /
4 поверх

14:00-15:00

Арт-майстерня /
4 поверх

15:00-16:00

Арт-майстерня /
4 поверх

Презентація проекту
«Інтенсивний курс
ігрового занурення в англійську»
(англомовний театр)

17:00-18:00

Тераса /
4 поверх

Інтерактивна виставка «Lautstark»
з воркшопами

Протягом дня,
воркшопи
з 12:00- 13:00;
з 14:00-15:00;
з 16:00-17:00

Галерея /
5 поверх

12:00-13:00

Тераса /
2 поверх

Відкритий урок для підлітків
«Підготовка до ЗНО та ДПА»
(Зовнішнього незалежного тестування та
Державної підсумкової атестації)

(Teaching knowledge test — міжнародний
кембриджський тест для викладачів
англійськоі мови)

11:00-17:30

(детальний розклад на інфостендах учасників)

ЧАС

Тренінг для викладачів
«Підготовка до ТКТ»

Гра-конкурс «Європа у пазлах»

Мовні уроки для дітей

ПОДІЯ

Майстер-класи з макіяжу
від Yves Rocher – Експерта Рослинної
Косметики® із Франції
Майстер-клас з графіки від Клубу
ілюстраторів Pictoric

Тераса /
2 поверх

Урочисте закриття свята.
Нагородження переможців вікторини за
участі офіційних осіб

18:00

Концертна зала /
0 поверх

Святковий концерт «Around the Europe»
Лаура Марті та Jazz in Kiev Band

19:00

Концертна зала /
0 поверх

11:00-17:30

3 поверх

«Play with English» – цікаві завдання для
дітей, де вони експериментуватимуть з
англійською мовою

12:00-15:00

Клас «Punting» /
3 поверх

Майстер-клас з майстерності
художнього перекладу з чеської мови

12:00-13:00

Ауд. EXAM /
4 поверх

Speak-dating

Електронна платформа Culturetheque та її
ресурси для вивчення французької мови

Ауд. EXAM /
4 поверх

Європейське кафе.

11:00-18:00

13:00-14:00

Презентація кіношколи La Femis та показ
фільмів студентів кіношколи

13:00-14:00

14:00-15:00

Ауд. EXAM /
4 поверх

Майстер-клас з традиційних французьких танців
від Студії історичного танцю Al’Entrada
Майстер-клас з фламенко

14:00-15:00

Кулінарні лекції
з італійської кухні з відео-інструкціями

15:00-16:00

Ауд. EXAM /
4 поверх

Ігри для дітей іспанською мовою

12:00-13:00

Презентація онлайн-курсів іспанської
мови від Інституту Сервантеса

16:00-17:00

Ауд. EXAM /
4 поверх

Лінгвістичне шоу для дітей

11:00-12:00

(детальний розклад на інфостендах учасників)

Арт-майстерня /
4 поверх

У ДВОРІ
ПОДІЯ

ЧАС
11:45-13:15
15:00-16:00

СКВЕР БІЛЯ ВХОДУ В ДІМ МК
Майстер-клас з розпису морської гальки акриловими
фарбами. Тема Адріатика

12:00-14:00

Замальовки «Вулиці європейського міста»

14:00-16:00

