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Școală de toamnă 
Minoritățile etnice în spațiul postsovietic. 
Recunoașterea, analiza și dezamorsarea 
potențialelor de conflict.

Organizator
Moldova-Institut Leipzig (MIL) în colaborare 
cu Facultatea de Istorie și Filozofie a 
Universității de Stat din Moldova (USM) și 
cu Universitatea Națională „Yurii Fedkovici” 
din Cernăuți organizează anul acesta o 
școală de toamnă în cadrul Programului 
DAAD „Dialogul Est-Vest”.

Participanți
Grupul țintă îl constituie studenții, 
doctoranzii și cadrele didactice universitare 
de la specialitățile socio-umane, precum 
sociologie, filologie, istorie, jurnalism și 
politologie, dar și studenți de la drept, 
viitori specialiști în drept internațional, 
din Georgia, Moldova, Belarus, Ucraina și 
Germania, interesați de politicile privind 
minoritățile, conflictele motivate teritorial, 
cultural și etnic.

Obiectivul și definirea problemei
Problema „minorităților etnice” reprezintă 
în continuare un subiect controversat 
central în Ucraina, Georgia și Moldova. 
Ceea ce iese la iveală în cadrul acestor 
discuții referitoare la minoritățile etnice 
sunt puncte de vedere, percepții, viziuni și 
evaluări ale anumitor actori ai modului în 
care ei concep, trăiesc și redau raporturile 
lingvistice, sociale și culturale. În fiecare 
dintre cele trei țări situația este diferită; 
găsim și cooperare, solidarizare, rezistență, 
excludere, supra- sau subapreciere.

Școala de toamnă, cu durata de opt zile, 
își propune drept scop să sensibilizeze 
participanții asupra politicii minorităților. 
Luând ca exemplu găgăuzii, bulgarii, romii 
și ucraineni din Republica Moldova și 
românii, rușii și maghiarii în Ucraina, vor 
fi identificate potențialele de conflict și 
modalitățile de soluționare, dar, în special, 
practicile de autoafirmare a acestor 
minorități etnice în societățile majoritare.

Proiectul nostru își pune întrebarea, ce 
poziție au cadrele didactice și studenții 
față de politica minorităților, ce potențiale 
de conflict identifică și cum pot contribui la 
dezamorsarea acestor conflicte. 

Întrebări-cheie
În cadrul școlii de toamnă vor fi discutate 
îndeosebi următoarele întrebări:

 � Ce valoare adăugată aduc majorității 
minoritățile etnice bine organizate?

 � Ce potențiale de conflict există între 
majoritate și minoritățile etnice?

 � Cum pot minoritățile etnice să se facă 
efectiv auzite?

 � Ce dezbateri au loc în Republica Moldova 
și Ucraina pe marginea Cartei Europene 
a Limbilor Regionale sau Minoritare; cine 
sunt susținătorii și cine sunt oponenții?

 � Ce importanță are limba de stat pentru 
vorbitorii de rusă și pentru alte minorități 
etnice?

Forme de activitate
Programul  școlii de toamnă prevede 
comunicări ale experților, discuții, vizite 
la instituții guvernamentale, discuții cu 
experți și reprezentanți ai organizațiilor 
societății civile, întâlniri cu reprezentanți 
ai minorităților etnice la Chișinău, Comrat, 
Orhei și Cernăuți, dar și excursii tematice 
ghidate. Acest program va fi completat 
și de runde de discuții și sarcini (lucru în 
proiect), pentru a fi efectuate independent. 
Școala internațională de toamnă oferă 
de asemenea posibilitatea participării la 
dezbatere cu contribuții proprii în materie 
de cercetare.

Finanțarea
Proiectul este finanțat de Serviciul German 
de Schimb Academic (DAAD) din sursele 
Ministerului Federal al Afacerilor Externe 
al Germaniei. Moldova Institut Leipzig 
(MIL) preia cheltuielile pentru realizarea 
programului, cazare, alimentare, excursii, 
precum și cheltuielile de transport. 

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

 � CV-ul tabelar complet;
 � scrisoare de motivare (1 pagină);
 � referințe privind competențele lingvistice 
(neformal; certificatele corespunzătoare, 
anexate în copie simplă, nu sunt 
obligatorii, dar vor constitui un avantaj).

AȘTEPTĂM DOSARELE DVS.!


