
Școală de toamnă
CONSOLIDAREA PROGRAMELOR DE 
EDUCAȚIE MEDIATICĂ ÎN SERVICIILE 
PUBLICE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE  

Organizator
În cadrul proiectului „Consolidarea progra-
melor de educație mediatică în serviciile 
publice de radio și televiziune“, Moldova-In-
stitut Leipzig (MIL) organizează anul acesta 
o școală de toamnă, finanțată de Ministerul 
Federal de Externe în cadrul programului 
„Extinderea cooperării cu societatea civilă 
în țările din Parteneriatul Estic și Rusia“. 

Grupul țintă: Jurnaliști și editori de la toate 
posturile publice de radio și televiziune, pro-
fesori universitari, profesori ai centrelor de 
formare a posturilor publice de radio și tele-
viziune din Ucraina și Moldova.

Obiective și măsuri
Scopul proiectului este de a contribui la 
consolidarea, adaptarea, testarea și intro-
ducerea temelor de educație mediatică în 
cadrul serviciilor publice de radiodifuziune 
din țările menționate mai sus, precum și la 
dezvoltarea profesională a jurnaliștilor din 
cadrul serviciilor publice de radiodifuziune, 
pentru a face cunoscute și utilizabile pen-
tru un public larg ofertele noi și existente de 
educație mediatică.

Prin mandatul lor educațional, servici-
ile publice de radiodifuziune joacă un rol 
important în educarea publicului în ceea ce 
privește educația mediatică și informațio-
nală. Proiectul își propune să sprijine jurna-
liștii din serviciile publice de radiodifuziune 
să ofere subiecte de educație mediatică 
telespectatorilor, ascultătorilor și utilizato-
rilor și să sporească producția de conținut 
divers privind educația mediatică. Noua 
ofertă ar trebui să se concentreze în prin-
cipal pe examinarea critică și autocritică a 
schimbărilor din lumea media, a oportunită-
ților și riscurilor în abordarea media clasice 
și noi, precum și a tendințelor și a contex-
tului noilor forme și oferte media. Proiectul 
permite o abordare largă și interdisciplinară 
a aspectelor și perspectivelor competenței 
mediatice critice și a educației mediatice.

În cadrul Școlii de toamnă de la Leipzig și 
München, un grup de multiplicatori va fi for-
mat pentru a promova ofertele de educație 
mediatică și de educație mediatică. Scopul 
Școlii de toamnă de la Leipzig și Munchen 
privind ofertele de educație mediatică ale 
radiodifuzorilor publici din Germania este 
de a promova schimbul de experiență și 

transferul de cunoștințe între experții în 
educație media din Germania, Ucraina și 
Moldova. Școala de toamnă oferă un pro-
gram divers de evenimente, inclusiv discu-
ții, prelegeri și vizite la redacții, precum și 
oportunitatea de a reflecta împreună asu-
pra provocărilor actuale în domeniul pre-
dării și ancorării competențelor mediatice 
critice și a modului în care acestea pot fi 
stăpânite prin concepte, materiale sau acti-
vități adecvate.

Întrebări cheie
Cum poate fi predată competența media-
tică critică în ceea ce privește conținutul și 
tehnologia? Ce cooperări ar putea fi utile? 
Competența mediatică critică: Ce înțele-
gem prin aceasta? Prezentarea rețelelor 
naționale sau regionale de alfabetizare 
mediatică și informațională; schimb de 
informații privind înțelegerea competentii 
mediatice critice în țările menționate mai 
sus.

Costuri 
Proiectul este finanțat de Ministerul Fede-
ral de Externe și va acoperi costurile de 
cazare, micul dejun și prânzul, precum și 
unele mese de seară), prelegeri, cursuri 
de formare, precum și programul cultural 
și de excursii. Costurile de călătorie vor fi 
rambursate după sosirea la Leipzig în limita 
cheltuielilor reale (pentru participanții din 
Ucraina până la 350 de euro, iar pentru 
cei din Republica Moldova până la 320 de 
euro).

Aplicație 
O cerere completă include următoarele 
documente: 

 � Formularul completat și semnat, însoțit 
de o scrisoare de motivație (cel puțin o 
pagină) în germană, română, rusă sau 
engleză. Formularul poate fi găsit la 
următorul link. Vă rugăm să completați 
formularul și să convertiți fișierul direct 
în format PDF. Vă rugăm să ne trimiteți 
ultima pagină cu semnătura dvs. sub 
formă de scanare;

 � Copie a diplomei universitare și a foii 
matricole;

 � Scrisoare de recomandare din partea 
angajatorului actual;

 � 2 mostre de lucrări pe tema educației 
mediatice.

Limba de lucru a Școlii de toamnă este 
germana, cu traducere în rusă și din rusă 
în germană.

AȘTEPTĂM DOSARELE DVS.!

Data limită pentru aplicare la 
Moldova-Institut Leipzig este 

1 August 2022

Leipzig și München
9.10.2022-16.10.2022

Expediați dosarul la următoarea  
adresă de email:  

moldova@uni-leipzig.de

Vă rugăm să formatați actele într-un 
singur fișier pdf.  

Coordonare proiect: 
Dr. Marina Dumbrava

https://7a47e495-8e30-462d-a939-31029c3c493c.usrfiles.com/ugd/7a47e4_2647c43284d34d8f9080e3cd4ca4f1e9.docx

