
Şcoală de iarnă
MULTIPERSPECTIVITATE ÎN PREDAREA ISTORIEI

Organizator 
Moldova-Institut Leipzig e.V. (MIL) în cooperare cu Universitatea de Stat 
din Moldova (USM), liceul teoretic „Aristotel” și Universitatea Națională 
„Jurij Fedkowytsch” din Cernăuți organizează o şcoală de iarnă la Leipzig şi 
Braunschweig. 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) din Republica Moldova 
și Ucraina care se interesează de didactica istoriei, de conţinutul manualelor 
şcolare, de multiperspectivitate la orele de istorie şi doresc să contribuie la 
găsirea unor noi abordări ale istoriei şi modernizarea conţinutului predării 
istoriei.

Obiective și program
Școala de iarnă își propune drept scop să stimuleze o confruntare critică 
cu conținutul materialelor didactice, să dezvolte competențele profesionale 
și didactico-metodologice ale cadrelor didactice din Republica Moldova 
și Ucraina.  Prin intermediul schimbului de experiență cu colegii germani  
participanții vor discuta despre diverse perspective asupra evenimentelor din 
secolul XX și vor face cunoştinţă cu abordări inovative în predarea istoriei 
(multiperspectivitate și controversă).

Școala de iarnă include referate, discuții, cercetări în biblioteca Institutului 
Georg-Eckert (GEI) din Braunschweig, excursii ghidate, vizite la muzee și 
memoriale. În cadrul şcolii de iarnă se va discuta despre faptul cum pot fi 
predate cunoștințele despre aceste evenimente (cum ar fi al Doilea război 
mondial, munca forțată, Holocaustul, stalinismul) din perspective multiple la 
orele de istorie, vor fi prezentate abordări didactice și diverite provocări privind 
vizualizarea istoriei și selectarea surselor biografice.

Finanțarea
Proiectul este susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 
Federale Germania (AA). Organizatorii îşi asumă cheltuielile pentru activităţile 
planificate, training, cumunicări, cazare, masă şi cheltuielile de transport, 
inclusiv excursiile. Cheltuielile de călătorie vor fi rambursate la sosirea în 
Leipzig la costurile reale (pentru participanții din Ucraina și Republica Moldova 
până la 350€ de persoană).

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;
 � Referințe privind competențele lingvistice.

AȘTEPTĂM DOSARELE DVS.!

Data-limită pentru depunerea actelor
la Moldova-Institut Leipzig (MIL) este 

4 august 2021

Leipzig şi Braunschweig
3 decembrie – 11 decembrie 
2021

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


