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.
About the project
Tematica principală a proiectului o reprezintă Holocaustul şi formele sale de manifestare, atât în
România , cât şi în alte ţări . Proiectul este conceput ca o prelungire a activităţii didactice ,
reprezentând o succesiune de activităţi extracurriculare , prin intermediul cărora elevii şi cadrele
didactice implicate în proiect vor fi implicaţi în acţiuni de cercetare , documentare , creaţie,
inovare , cunoaştere interdisciplinară şi transdisciplinară a trecutului istoric .
Pornind de la premisa că “ educaţia este cea mai puternică armă cu care putem schimba lumea “ (
N. Mandela ) , proiectul propune desfăşurarea unor actrivităţi cu caracter formal , non-formal sau
informal prin intermediul cărora elevii vor cunoaşte şi înţelege mai bine acest fenomen istoric,
vor învăţa din greşelile trecutului, astfel încât acestea să nu se mai repete niciodată , vor învăţa să
aprecieze si să contribuie la menţinerea democraţiei , a valorilor şi a principiilor pe care aceasta
le promovează: pluralismul , respectul pentru drepturile omului, pace , toleranţa, acceptarea
diferenţelor .
Aims
Scopul proiectului îl constituie combaterea atitudinilor rasiste , xenofobe, antisemite , intolerante
, prin cultivarea memoriei Holocaustului în rândul elevilor şi al cadrelor didactice implicate în
proiect .
• Cunoaşterea şi înţelegerea problematicii Holocaustului , a semnificaţiei acestuia prin încălcarea
brutală şi violentă a drepturilor fundamentale ale oamenilor , şi , în principal a dreptului
fundamental la viaţă .
• Formarea şi dezvoltarea la elevi a unui comportament tolerant , democratic a acceptării
diversităţii , a deprinderilor de participare la viaţa unei societăţi lipsită de orice fel de manifestări
de rasism , violenţă , discriminare , intoleranţă , antisemitism .
• Cultivarea abilităţilor elevilor de înţelegere a complexităţii lumii contemporane , de acceptare a
celuilalt , de comportament într-o societate democratică .
• Formarea şi dezvoltarea spritului civic , a capacităţii de a lucra în echipă.
• Consolidarea deprinderilor de cercetare-inovare .
Work process
Colaborarea cu scolile partenere se realizeaza prin intermediul platformei twinspace, dar si
printr-un grup pe facebook. Principalele activitati vor fi :
1. Crearea unei pagini de lucru a proiectului
2. Crearea unui logo al proiectului .
3. 9 Octombrie – Ziua Naţională de comemorare a Holocaustului - popularizare activitati
desfasurate in scoli cu ocazia Zilei Nationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului
4. Holocaustul, o lecţie a trecutului pentru prezent - concurs de desene , prezentari PPT ale
elevilor desfasurat cu ocazia Comemorarii Zilei Europene a Holocaustului
5. Locuri ale memoriei - vizite ale elevilor din scolile implicate la monumente , muzee ale
Holocaustului si popularizarea acestor experiente pe twinspace si pe pagina de lucru a proiectului
6. Cum predăm lecţiile despre Holocaust ? - propuneri didactice de predare a lectiilor despre
Holocaust
7. Pentru o democraţie activă împotriva extremismului de dreapta- expozitie itineranta

Expected results
• Formarea şi dezvoltarea la elevi a unor abilităţi de viaţă necesare pentru cunoaşterea şi apărarea
drepturilor fundamentale ale omului .
• Realizarea unei broşuri a proiectului , în format electronic , cu ISSN , care va conţine toate
materialele realizate în cadrul proiectului ; la realizarea acesteia vor contribui toate cadrele
didactice implicate în proiect ; ea va fi popularizată ca exemplu de bună practică în cadrul unor
activităţi metodice : seminarii , cercuri pedagogice, activităţi în cadrul comisiilor metodice .

