Holocaustul – o lecție despre trecut pentru generațiile prezente și viitoare
Curs pentru profesori, organizat la Cluj-Napoca în perioada 19-23 iulie 2022
Apel pentru înscrieri
Acest curs este organizat de TOLI - Institutul Olga Lengyel din New York, Institutul Național pentru
Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” și Institutul Intercultural Timișoara și este co-finanțat
prin Programul Europe for Citizens și Dutch Jewish Humanitarian Fund.
Un grup de 35 de profesori din România vor avea ocazia să participe la un curs de 5 zile pe tema
Holocaustului și drepturilor omului. În urma cursului, profesorii vor primi sprijin pentru a pune în practică
ceea ce au învățat și pentru a dezvolta proiecte locale cu elevii lor. În acest sens, vor putea accesa un
program de Mini-grant-uri, prin care pot primi sprijin financiar și consiliere educațională.
Obiectivele acestui curs sunt:


Să dezvolte în rândul profesorilor o înțelegere coerentă asupra Holocaustului, bazată pe fapte
istorice;



Să dezvolte în rândul profesorilor o mai bună înțelegere a impactului stereotipurilor,
prejudecăților și discriminării la nivel individual, la nivel de grup și la nivelul întregii societăți;



Să promoveze valori pozitive pentru viața într-o lume caracterizată prin diversitate, precum:
respect, interculturalism, dialog și aprecierea celuilalt;



Să promoveze cunoașterea în rândul profesorilor despre genocidul romilor;



Să dezvolte competențele profesorilor de a preda istoria Holocaustului într-o manieră inovativă,
centrată pe elevi și de a realiza proiecte locale sau internaționale



Să abordeze legătura dintre educația pentru drepturile omului și educația despre Holocaust ca o
modalitate de a înțelege mai bine trecutul și de a acționa pentru viitor.

Durata cursului este de 5 zile, în perioada 19-23 iulie 2022.
În cadrul cursului vor fi abordate subiecte precum:


Identitate, stereotipuri, discriminare



Anti-semitismul în România interbelică



Holocaustul în Europa



Holocaustul în România



Genocidul romilor



Memoria Holocaustului în post-comunism



Cazul Gropii comune de la Popricani, județul Iași



Educație despre Holocaust și drepturile omului.

Metodele utilizate în cadrul cursului vor consta în prezentări realizate de specialiști în domeniu, precum
și în sesiuni de lucru interactive de tip workshop. De asemenea, cursul va include un tur ghidat la diferite
obiective din Cluj-Napoca direct legate de tema cursului.
Așteptăm cu drag aplicații de la profesori care:


Predau orice disciplină, la gimnaziu sau la liceu



Au experiență de cel puțin un an de predare în domeniul educației despre Holocaust (cursul nu se
adresează profesorilor începători în acest domeniu)



Se angajează ca după acest curs să realizeze cu elevii activități de învățare legate de Holocaust



Vor participa la curs pe toată durata lui și vor contribui la activitățile propuse în cadrul cursului



Nu au mai participat anterior la un curs / un seminar / o școală de vară pe tema Holocaustului
organizate de Institutul Olga Lengyel (TOLI).

Organizatorii acoperă costurile legate de cazarea și masa participanților pe durata cursului. Costurile
legate de transportul participanților de la domiciliul propriu până la Cluj-Napoca și retur vor fi acoperite
de participanți. În mod excepțional, organizatorii pot acoperi transportul pentru o parte dintre participanți
care nu își pot asigura transportul din alte surse. Dacă vă aflați în această situație, vă rugăm să menționați
acest lucru în formularul de înregistrare.
Pentru a vă înscrie la curs, vă rugăm să completați, până la 17 iunie 2022 inclusiv, formularul disponibil la
acest link: https://www.surveymonkey.com/r/TOLI-Romania-2022.
Puteți citi mai multe detalii despre programele TOLI în Europa aici, în limba engleză:
https://www.toli.us/sponsored-programs/international/. Informații despre activitățile Institutului
Național pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” sunt disponibile la https://www.inshrew.ro/ iar detalii despre activitățile Institutului Intercultural Timișoara sunt disponibile la
https://www.intercultural.ro/ce-facem/.
Dacă aveți întrebări suplimentare, ne puteți contacta la adresa de e-mail: obajka@tolinstitute.org.

