
Data-limită pentru depunerea actelor 
la Moldova Institut Leipzig este 

21 octombrie 2020

Leipzig și Braunschweig
15 - 22 noiembrie 2020

AȘTEPTĂM DOSARELE DVS.!

Expediați dosarul la următoarea  
adresă de email:  

moldova@uni-leipzig.de

Workshop
PREDAREA ISTORIEI ȘI EDUCAȚIA ISTORICĂ 
ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII

Organizator
În cadrul proiectului „Predarea subiectelor controversate”, Moldova-Institut Leipzig 
(MIL) organizează un workshop la Leipzig şi Berlin. Proiectul este susţinut financiar 
de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania (AA), în cadrul 
programului “Consolidarea cooperării cu societatea civilă în țările Parteneriatului 
estic și în Rusia.

Participanți
Grupul țintă îl constituie cadrele didactice (din licee) și reprezentanți ai Ministerului 
Educației din Moldova și Ucraina, care susţin modernizarea în predarea istoriei şi 
sunt interesați de metode moderne de predare-învăţare a istoriei în școală.

Obiectivul și definirea problemei
Acest proiect își propune drept scop să ajute cadrele didactice din Ucraina și 
Moldova în predarea şi abordarea subiectelor controversate la lecţia de istorie. În 
centrul atenţiei acestui Workshop este Holocaust-ul la lecţia de istorie şi în manuale 
şcolare precum şi dezvoltarea competențelor cadrelor didactice, care își îndeplinesc 
în mod responsabil misiunea de educație și formare a elevilor într-o lume digitală. 
Un alt obiectiv este schimbul de experienţă privind metodele de predare online şi 
folosirea în mod responsabil şi competent a surselor de pe internet la lecţia de 
istorie.

Întrebări-cheie
Ce înseamnă educaţia istorică în școală? Ce posibilităţi au cadrele didactice pentru 
abordări multiperspectivale şi controverse? Ce valori ar trebui să fie promovate la 
lecţia de istorie și în educația istorică? Cum sunt transmise cunoștințele despre 
Holocaust și genocid la lecţia de istorie şi în în manuale școlare? 

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

Depunerea dosarelor 
Dosarul complet de aplicare (în limbile posibile: germană, engleză, rusă, română) va 
conține următoarele acte:

 � CV-ul tabelar complet;
 � Scrisoare de motivare (1 pagină);
 � Copia diplomei universitare sau a cer tificatelor de credite relevante;
 � Referințe privind competențele lingvistice.

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

Coordonare proiect: 
Dr. Vasile Dumbrava


