
Școală de toamnă
SUSȚINEREA COMPETENȚEI VIZUALE PENTRU CONSOLIDAREA 
DEMOCRAȚIEI  

Organizatori
În cadrul proiectului „Susținerea competenței vizuale pentru consolidarea 
democrației“, Moldova-Institut-Leipzig (MIL) organizează o școală de toamnă la 
Leipzig si Berlin. Proiectul este susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Federale Germania, în cadrul programului “Consolidarea cooperării cu 
societatea civilă în țările Parteneriatului estic și în Rusia”. 

Participanți 
Apelul de participare vizează reprezentanți ai ONG-urilor, asociațiilor din dome-
niul educației și mass-media, profesori ai universităților (facultăți umanitare) din 
Ucraina, Moldova, activi in domeniul educația mass-media, de asemenea multipli-
catori de activități în domeniu regiunea lor. 

Scop și obiective 
Scopul principal al școlii  de toamnă este de a încuraja schimbul profesional 
între experți în domeniul educației media din Germania, Ucraina, Moldova. Școala 
de toamnă din Leipzig și Berlin oferă un program variat de evenimente, inclusiv 
discuții, prelegeri și oferă participanților oportunități de a discuta subiecte legate 
de analiza materialelor vizuale ca sursă de cunoaștere a trecutului (interpretarea 
fotografiilor / imaginilor istorice în lecțiile de istorie) și problemele caracteristici-
lor funcționării mass-media, utilizarea mijloace vizuale, mecanismul de creare a 
„realității” și de conștientizare a acesteia de către public. În special, vor fi discu-
tate următoarele aspecte: ce ar trebui să fie luate în considerare la interpretarea 
imaginilor, la modul de identificare a contextului vizual, modul în care factorii sub-
iectivi afectează crearea vizualului cum să înțelegem critic concepte precum „rea-
litate”, „adevăr”, „Informații”, „manipulare vizuală” etc. Participarea cu succes este 
confirmată de un certificat.

Finanțare 
Proiectul este susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 
Federale Germania. Organizatorii îşi asumă cheltuielile pentru activităţile planifi-
cate, cazare, masă şi cheltuielile de transport, inclusiv excursiile. Cheltuielile de 
călătorie vor fi rambursate la sosirea în Leipzig la costurile reale (până la 350 EUR 
pentru participanți din Ucraina, pentru participanți din Moldova - până la 320 €).

Depunerea dosarelor
O cerere completă conține următoarele documente: 

 � Cerere completată și semnată cu o scrisoare de motivare (o pagină) în germană, 
română, rusă, sau engleză. Formularul poate fi descărcat aici:
Atenție: Cererea trebuie completată și convertită în format PDF. Ultima pagină 
cu semnătura urmează a fi expediată ca document scanat; 

 � Copia diplomei universitare si a certificatelor de credite relevante; 
 � Informații despre abilităţile lingvistice (formă liberă);
 � Scrisoare de recomandare de la actualul angajator (limbi posibile: germană, 
engleză, rusă, română, ucraineană).

Limba de lucru a școlii de iarnă - germana cu traducere în rusă și viceversa. 

AȘTEPTĂM DOSARELE DVS.!

Bewerbungsschluss beim  
Moldova-Institut Leipzig ist der 

15 August 2022

Leipzig și Berlin
06.11.22-12.11.22

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_cbf2b02a2de64e729f237568826ef88b.docx

