
AŞTEPTĂM DOSARELE DVS. DE PARTICIPARE!

Termenul limită de expediere a dosarelor   
la Moldova-Institut Leipzig 

1 septembrie 2019

Leipzig și Berlin /  
Germania
3-10 noiembrie 2019

Dosarul de înscriere la concurs se 
expediază la următoarea adresă 
electronică:  

moldova@uni-leipzig.de

Școală de toamnă

Nistrul care ne uneste. Pentru un 
jurnalism de mediu calitativ in  Ucraina și 
Moldova.

Organizatori

Moldova-Institut Leipzig (MIL, Germania) 
organizează în acest an 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  jurnaliști și 
reprezentanți ai ONG-urilor în domeniul 
mass-media din Ucraina, Moldova cu 
subiect de investigație în jurnalismul de 
mediu, poluarea

apelor și a pânzei freatice precum 
și reprezentanți ai organizațiilor 
neguvernamentale din Republica 
Moldova și Ucraina, care se angajează să 
protejeze mediul și doresc să contribuie la 
rezolvarea problemelor poluării mediului 
și care pot acționa ca multiplicatori in 
regiune.

Scop și obiective

Scopul principal al proiectului este: 
sensibilizarea opiniei publice cu privire la 
importanța ecologiei si in special ecologia 
râurilor; Crearea unei rețele de jurnaliști și 
organizații neguvernamentale din domeniu 
din toate regiunile Republicii Moldova, 
Ucraina și Germania; Îmbunătățirea 
calității jurnalismului de mediu; Stimularea 
dialogului  între cele două părți ale 
Nistrului.

Școala de toamnă va avea loc la Leipzig 
și Berlin sub conducerea Moldova-
Institut Leipzig, în colaborare cu 
Departamentul de jurnalism al Universității 
din Leipzig. Școala Internațională de 
toamnă întrunește jurnaliști ucraineni, 
moldoveni și germani și reprezentanți 
ai organizațiilor neguvernamentale și 
contribuie la înțelegerea problemelor de 
mediu și a structurilor mass- media ale 
celor trei țări participante. Programul 
oferă jurnaliștilor ocazia unui schimb de 
experiență cu  reprezentanții mediului de 
afaceri, a politicii , a societății civile și 
mass-media, precum și întâlniri planificate 
individual în funcție de necesitatile de 
cercetare ale participanților, de exemplu 
pe teme precum ar fi sustenabilitatea 
mediului, managementul deșeurilor și/sau 
ecologia apei, noile tehnologii ecologice. 
O parte a programului școlii de toamna 

este concepută ca un seminar de instruire, 
care va discuta baza juridică și misiunea 
socială a jurnalismului de investigație.

Activități

În cadrul proiectului vor fi concepute și 
realizate în comun proiecte multimediale 
cu o abordare originală și inovatoare. 

În cadrul  Școlii de toamnă din Leipzig 
și Berlin (3.1.19-11.11.19), participanții 
vor face schimb de experienţă cu colegi 
și experți din Germania şi vor discuta 
următoarele întrebări:

Cum să scrii un articol într-o formă 
pentru cititori atrăgătoare? Cum să atragi 
atenția publicului atunci când vine vorba 
de acoperirea problemelor de mediu? 
Cum  convingi editorii că subiectele de 
mediu sunt la fel de importante ca cele 
politice și economice (și poate chiar mai 
importante)? Unde pot obține informații 
importante ca jurnalist? Cum  analizezi în 
mod optim informațiile din surse?  Cum 
identific  problemele de interdependență 
dintre informații mass-media și structurile 
de PR și nu intră în capcana lor? Cum pot 
descoperi dezinformarea și opune eficient 
rezistență? Este protecția mediului este 
o chestiune care depinde de inițiativele 
societății civile? Ce este necesar pentru 
a spori gradul de conștientizare a 
problemelor în acest domeniu? 

Finanțarea

Proiectul este susţinut financiar de  
Ministerul  Afacerilor Externe al Republicii 
Federale Germania. Organizatorii îşi asumă 
cheltuielile pentru activităţile planificate, 
cazare, masă şi cheltuielile de transport, 
inclusiv excursiile. Participanţii la Școala 
de toamnă urmează să achite o taxă de 
participare în valoare de 50 €.

Depunerea dosarelor

Dosarul complet include următoarele 
documente:

 � Curriculum vitae complet;
 � copia diplomei universitare sau a 
certificatelor de credite relevante;

 � scrisoarea de motivație (o pagină);
 � două publicații privind jurnalismul de 
media, ecosistemele râurilor;

 � informații despre abilităţile lingvistice 
(formă liberă).

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


