
Școala de iarnă
EDUCAȚIA ÎN SPIRITUL DREPTURILOR OMULUI ÎN CONTEXT ISTORIC

Organizator
În cadrul proiectului „Consolidarea angajamentului pentru drepturile omului”, Moldova 
Institut Leipzig (MIL) organizează o școală de iarnă la Leipzig și Berlin, finanțată din 
sursele Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Germania în cadrul Programului 
Consolidarea cooperării cu societatea civilă din țările Parteneriatului Estic și Rusia.

Grupul țintă
Grupul țintă îl constituie profesorii, cadrele didactice, studenții, reprezentanții ONG-
urilor și ai instituțiilor de învățământ din Republica Moldova și Ucraina, care se ocupă 
de aspecte legate de educația în spiritul drepturilor omului în context istoric și doresc 
să se implice activ în protecția drepturilor omului. 

Obiectivul și definirea problemei 
În conexiune cu locurile istorice vor fi tematizate și abordate într-un mod special și 
cu responsabilitate mecanismele de discriminare, excludere, lipsire de drepturi și 
persecuție până la crimă. Pe parcursul școlii de iarnă, participanții vor avea ocazia 
să reflecteze asupra importanței care-i revine educației în spiritul drepturilor omului 
în locurile respective (muzee, memoriale, monumente). Școala de iarnă urmărește, de 
asemenea, scopul de a aborda probleme actuale în educația pentru drepturile omului 
și de a aprofunda rețeaua de schimburi între participanți.

Proiectul se concentrează pe următoarele întrebări: Ce valoare au drepturile omului în 
discursul politic actual din țările participanților? Cum sunt abordate lecțiile învățate 
din trecut? În ce măsură prin intermediul drepturilor omului și politicii memoriei pot fi 
identificate soluții pentru conflictele actuale? În ce măsură protecția drepturilor omului 
constituie astăzi un obiect al activității muzeului și memorialului?

Forme de activitate
În cadrul școlii de iarnă sunt prevăzute comunicări ale experților, discuții, excursii și 
vizite la muzee și memoriale (de ex. la Memorialul evreilor ucisi din Europa, Muzeul 
Topografiei Terorii, Memorialul Zidului Berlinului, Memorialul Rezistenței Germane din 
Berlin, Muzeul Rotund din Leipzig). Acest program este completat de mese rotunde și 
proiecte de lucru independent.

Finanțarea
Proiectul este finanțat din sursele Ministerului Federal al Afacerilor Externe (AA) 
din Germania. Astfel pot fi acoperite cheltuielile pentru cazare, comunicări, training, 
program cultural și excursii, precum și pentru alimentare (mic dejun, prânz și cină). 
Costurile de călătorie vor fi rambursate după sosirea la Leipzig în mărimea cheltuielilor 
reale (pentru participanții din Ucraina și din Republica Moldova – până la 320€ / 
persoană). 

Depunea actelor
Dosarul complet (în limbile posibile: germană, engleză, rusă, română) va conține 
următoarele acte:

 � CV-ul tabelar complet;
 � scrisoare de motivare (1 pagină);
 � copia carnetului de student sau a diplomei de studii superioare;
 � date despre cunoașterea limbilor.

Data-limită pentru depunerea actelor 
la Moldova-Institut Leipzig este 

31 octombrie 2020

Leipzig și Berlin
15 - 22 noiembrie 2020

AȘTEPTĂM DOSARELE DVS.!

Expediați dosarul la următoarea  
adresă de email:  

moldova@uni-leipzig.de

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

Coordonare proiect: 
Dr. Vasile Dumbrava


