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•    ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIDELE

•    INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN

•    CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN

•     SOCIETATEA DE ŞTIINŢE ISTORICE DIN ROMÂNIA , FILIALA TELEORMAN

DOMENIUL :

•    ISTORIE

GRUPUL  DE LUCRU  :

•     Prof. Stancu luliana, inspector şcolar general

•     Prof. Iliescu Eliza, inspector şcolar general adjunct

•    Prof. Daniela Ramona vîjă, inspector şcolar general adjunct

•     Proi Florin ştefăn , inspector de specialitate l.SJ. Teleorman

•    Prof. Eliza Marinela sotirescu , director c.CD. Teleorman

•     Prof. Iorga Monica, director  Şcoala Ginmazială Nr. 2 Videle

•    Prof. Ichim Elena , preşedinte SSIR, filiala  Teleoman

•     Prof. Simulescu Maria Carmen, profesor educatie plastică Liceul Pedagogic "M. Scarlat" , Alexandria.



ARGUMENT

"  Moartea orică"i om este preocuparea supravieţuitorilor. mai mult decât a lui.Este de daioria noastră să nu

îi uităm, pentru a arăta asfiel că am înţeles leciia ^in faţa morţii   criminale. Într-adevăr , evreii asasinaţi în AI
Doilea Război Mondial,  adeseori fiamilii întregi, sunt astăzi simboluri puternlce

numai în măsura în care noi îi invocăm, îi omagLem. "

Elie Wiesel

Holocaustul  a reprezentat  o realitate a  secolului XX.  Nu a fost  doar  o  realitate  eweiască,ci  o
istorie a Euopei în epoca contemporană.  0 istorie,  un fenomen care a produs peste     5  000 000  de victime,
confom celor mai conservatoare statistici, dintre care: 800 000   ^m ghetoui,  1  400 000 execuţii sub cerul libei.,
3 000 000 în lagăre.

Victime au fost evreii, slavii, prozonierii militari sovietici, polonezii, romii, persoane cu dizabilităţi, dar

şi alte grupuri etnice, religioase.

Conform  aprecierii  istoricului   Radu loanid, Holocaustul a fost un" proiect   euopean".   La acesta   a

participat, din nefericire, şi România, între anii  1940-1944, in timpul guvemării    lon Antonescu .Victimele pe
care le-a produs Holocaustul organizat de statul român se ridică la aproximativ 390 000 - 400 000 de oameri,
evrei,  dar  şi  romi.  25  000  de  romi  din  România  au  fost  deportaţi  ^m  Transristria,  din  ordinul  mareşalului
Antonescu.  Frigul,  foamea  şi  tifosul  au ucis  11000  dintre  ei.  Ceilalţi  s-au  întors  acasă  şi  au ^mcercat  să ^işi
construiască o viaţă nouă.

Indiferent de numărul de victime de care vorbim  sau la care ne raportăm, putem spune că Holocaustul a
reprezentat o "culme a degenerării relaţiilor interumane". Confom   aprecierii lui Liviu Beris, supravieţuitor al
Holocaustului românesc, " Fiecare om este o lume, iar, dacă ucizi un om, ucizi o lume  !" Astfel de lucmri nu aT
trebui să se mai repete !

" Opusul iubrii nu este ura, ci indiferenţa !", afima Elie Wiesel. Genocidul a fost ^m mare parte posibil

din cauza  indiferentej  multor oameni.  Dacă dorim ca  astfel  de  experienţe  să nu  se mai producă,   ti.ebuie  să
Învăţăm din trecut. Aşa cum afirma Jacque le Goff, " memoria nu Jm` cearcă să salveze trecutul decât pentm a
seri prezentului şi viitorului.  Cei care işi uită   trecutul, vor fi nevoiţi să fl repete, victime şi criminali".  Elie
Wiesel  avertizează    că  ,"dacă  va  mai  fi  un  Holocaust,  acesta  nu  ii  va  mai  privi    doar  pe  evrei".  Această
experienţă tragică, abominabilă a istoriei secolului XX ti.ebuie să reprezinte pentni generaţiile tinere o  lecţie, o
lecţie a trecutului pentm prezent. Este nevoie ca generaţia tânără să o cunoască pentni a învăţa din greşelile ei,

pendu  a nu  mai  fi  martori,  în  prezent  sau  ^m  viitor,    la  astfel  de    atrocităţi.    Holocaustul  ne  oferă o  lectie
incluzivă, ne invaţă cum să privim  lumea  .Lecţia Holocaustului  trebuie  pusă ^m antiteză cu  lecţia democraţiei.
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Comparându-le, piitem deveni  mai buni, putem deveni, cu adevărat,  "oameni ". Reacţia la Holocaust trebuie să
fie solidaritatea, democraţia, respectul pentni lege, pentru pace, pentni drepturile şi libertăţile fimdamentale ale
omului. Şcom îi revine un rol important în a-l educa pe tânăr în spritul respectului şi al   ataşamentului făţă de
aceste valori.

Ca proftsori  de  istorie,  cultură civică,   avem o  datorie   morală făţă de  elevi,  aceea de  a-i   educa în
spiritul   cunoaşterii,   aprecierii,al   respectului   fătă   de      principiile      şi      valorile   democratice,   acceptării

pluralismului, diversităţii,   non-djscriminării, promovării   toleranţei. Fiecare lecţie a trecutului debuie învăţată,
astfel încât, pe viitor, să avem capacitatea de a nu mai repeta greşelile   comise, de   a nu mai perpetua violenţa,
agresivitatea, conflictul , inechjtatea în relaţrile dintre oameni.

Scot)ul simDozionului îl constituie combaterea atitudinilor rasiste, xenofbbe,      antiserite, intolerante,

prin cultivarea memoriei HOLocaustului în rândul elevilor şi al cadrelor didactice paricipante.

Obiectivele sim Dozionului :

•     Cunoaşterea şi înţelegerea problematicri  Holocaustului, a semnificaţiei acestuia prin încălcarea

bmtală  şi  violentă    a  drepturilor  fimdamentale  ale  oamerilor,  şi,  ^m  principal,     a  dreptului
fimdamental la viaţă.

•    Formarea   şi   dezvoltarea  la   ele`ri   a   unui   comportament  tolerant,   democratic,   a   acceptării

diversităţii, a deprinderilor de participare La viaţa unei societăţi lipsită de orice ftl de maniftstări
de rasism, violenţă, discririnaTe, intoleranţă, antisemitism.

•     Cultivaiea abilităţilor elevilor de înţelegere a complexităţii  lumii contemporane, de  acceptare a

celuilalt, de comportament întm societate democratică .

•     Formarea şi dezvoltarea spritului civic, a capacităţii de a lucra în echipă.

•     Consolidarea deprinderilor de cercetare-inovare.

GruD tintă :

•     Cadre didactice:  profesori de istorie, educatie sociak,educaţie plastică,  proftsori diririnţi .

ACTI-ĂŢ,:

1.   Popularizarea simpozionului pe site-urile instituţiilor organizatoare şi înscrierea participanţilor.

Temen: 11-22 ianuarie 2021

2.   Desfăşurarea   lucrăriloi.   simpozionului   "HOLOCAUSTUL,   0   LECŢIE   A   TRECUTULUI
PENTRU PREZENT "

Daia : 27  IANUARIE 2021

Începând cu ora 11.
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Lucrărite simpozionului se deşfăşouă onLine.

Sectiuni :

a.   Pentru cadrele didactice:

•     referate şi comunicări pe tema Holocaustului.

•     propuneri de proiecte, activităţi didactice penm predarea lecţiilor despre Holocaust .

b.   Pentru elevi: expoziţie concurs.

Secţiunile concursului :

•    Afişe, desene, colaje, postere.

Regulamentul  de organizare şi desfăşuare a simpozionuLui se ataşează în anexele proiectului .

Responsabili : profesori coordonatori

3.   Realizarea expoziţiei virtuale cu Lucrări]e elevilor şi popularizarea acesteia pe situri-le instituţii]or
organizatoare.

Termen: 27 -30 ianuarie 2021

4.   Realizarea diplomelor şi distribuirea acestora participanţi]or.

Termen: 1-15 ftbriiarie 2021

5.   Bva]uarea activităţilor desfăşurate pentni identificarea experienţelor pozitive,  pentru
optimizatea unor activităţi sitnilare  ulterioare, prin ap]icarea unor chestionare.

Termen 27-30 ianuarie 2021

Resurse necesa re:

•     Materiale: coli, markere, consumabfle, aparat fbto, laptop, videoproiector , diplome etc.

•     Umane: elevri şi cadrele didactice implicate în proiect.

•     Financiare - finanţare de  1300  RON oftrită prin  mini-grantul  acordat de  The  Olga l,engyel lnstitute

&The Memorial l.iibrary New York  Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Videle

Parteneri :

•     Institutii şcolare - aprobă proiectul şi permit  elevilor şi cadrelor didactice să se implice în desfăşuarea

activităţilor
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Evalua re. disemina re. mediatizar€:

-     Activităţile  desfăşurate  h  cadrul  simpozionului    se  evaluează  prin  aplicarea  unor  chestionare,  prin

discuţii cu participanţii, prin intemediul imaginilor realizate în cadrul proiectului.

-     Mediatizarea  activităţilor  desfăşurate  în  cadnil  simpozionului     se  redjzează  prin  articole  ^m  presă,

promovarea activităţilor desfăşurate în presă, pe site-urile institutiilor implicate, pe pagina de făcebook a
proiectului.

RRezultateasteDtate:

•     Inovarea actului didactic.

•     O mai bună cunoaştere şi înţelegere a problematicii Holocaustului.

•     Formarea şi dezvoltarea Linor competenţe, abilitări precum competenţe sociaLe, civice, munca în echipă,

conpetenţe digitale.

•     De2voltarea unor parteneriate educaţionale ulterioare.

PERSOANA DE CONTACT :

Prof. Iorga Marinela Monica , tel .0721118888, e-mail iorgamonica02@vahoo.com



REGUI.AMENT  DE ORGANIZARE  ŞI DESFĂŞURARE A SIMPOZIONULUI

HOLOCAUSTUL, 0 LECŢIE A TRECUTULUI PENTRU PREZENT

Înscrierea se făce în perioada  11-20 ianuarie   2021   pe baza if»ifj/hmfl« de ftscriene la care  se
aifzrşeaza  parteneriotul completab ştanpilal şi scanat ( anexa ) .

Data  desfăşurării    simpozionului:  27  Ianuarie  2021  -  pentru  a  marca  data  de  27  Ianuarie    Ziua
lnternaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

Lucrările elevilor se scanează şi se trimit pe adresa de e-mail iort!amoTiica02@vahoo.com.

PERSOANĂ DE CONTACT :

o    Prof. IorgaMorica   -tel: 0721118888
-     E-mail :iorgamonica02@yahoo.com.

REI)ACTAREA LUCRĂRILOR

+  SECŢIUNEA CAI)RE DIDACTICE :

/   Lucrările se redactează ^m format electronic şi letric şi vor avea înde 3-5 pagri.

/   Elaborarea documentului: fbrmat Word , A4 , pe o smgură pade , scris la un rând , cu margini egale 20

mm, cu caractere româneşti , Times New Roman 12 .

/   Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14, centrat .

/   Automl , instituţia şi adresa de e-mail vor fi scrise cu două rânduri mai jos , cemat Times New Roman

12.

/   Bibliografia se va conseima la sfârşitul lucrării , în ordinea următoare : numele şi prenumele autonilui ,

titlul lucrărri, editura, anul .

/   Lucrările vor fi trimise la adresa de e-mail iormonica02@vahoo.com .

TI   SECŢltJNEA  ELEVI

DESENE , AFIŞE , COLAJE .

/   Data desfăşurării :27 Ianuarie 2021.
/   Nu se percepe taxă de participare .
/   Toţi proftsorii coordonatori primesc adeverinţă de participare .
/   Lucrările pot fi tăcute de 1-2 elevi .
/   Fiecare proftsor poate coordona maximum 2 lucrări .
/   Se pot utiliza tehnici diftiite .
/   Afişele , colajele trebuie să respecte tema concursului .
/   Formatul lucrărilor poate fi  A4, color sau alb-negrii , sepia .
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/   Lucrările vor  avea în  dreapta jos  o etichetă  in care  se  vor specifica:  numele şi  prenumele  elevilor,
clasa, şcoa]a, Iocalitatea , judeţul, profesor coordonator.

/   Lucrările se dimit scanate la adresa de email iorqamonica02@,vahoo.com

Criterii de evaluare si iurizare :

/   Transpunerea cât maj fidelă a tematicii alese.
/   Imaginatia şi creativitatea elevilor în ilustrarea temei .
/   Cmginalitatea lucrării.
/   Aspectul estetic al lucrării.
/   Gradul de complexitate al lucrării.
/   Folosirea imaginiilor, fbtografiilor document şi a materialelor de arhivă .



ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 2

LOC. VIDELE

JUD. TELEORMAN

STR . PARCULUI , 21

TEL / FAX 0247 455086

NR./
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STR.

TEL ffAX
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ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

1.    Părţile contractante :
1.    Şcoala Gimnazială Nr. 2 , loc. Videle , jud. Teleoman , reprezentată de director, prof. Iorga

Marinela Monica, profesor coordonator al pŢoiectului'Educaţia combate rasismul".
2.    Şcoala

driector
reprezentată                  de

11.  Obiectul şi conţinutul parteneriatului :
Obiectul  acordului  constă  în  implicarea  bilaterală  ^m  organizarea  şi  desfăşumrea  de

activităţi  şi  acţiuni  extraşcolare  ,  stabilite    de  comun  acord,  ^m  cadnil  proiectului  educaţional

„ Edlrca#o combd!ft? rasts"/./", care să aibă ca finalitate dezvoltarea cunoştinţelor de istorie ale
elevilor,  fomarea  şi  dezvoltarea  unor  abilităţi,  competenţe  activ-participative,  de  voluntariat,
fomarea şi dezvoltarea unui  comportament democratic.

III. Obligaţiile pă rţilo r:
Părţile îşi vor acorda sprijn reciproc,  logistic şi uman, îşi vor promova pozitiv imaginea.
Partenerii  se  obligă  să  organizeze  expoziţii  cu  lucrarile  elevilor,  să  respecte  teimenele  prevăzute  în
derularea activităţilor, să acorde diplome participanţilor, să infomeze corect instituţiile partenere.
Fiecare dmtre partenerii implicaţi ^m desfăşuarea acestor activităţi se obligă să respecte prezentul  acord
de parteneriat, ^mcheiat ^m două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Acordul intră în vigoare de la data semnării acestuia şi este valabil pe parcusul anului şcolar 2020-2021.

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Videle                                                              Şcoala

Director,                                                                                                      Director ,

Prof. Iorga Marine[a Monica Prof.


