CASA CORPULUI DIDACTIC
în colaborare cu:
Inspectoratul Şcolar

Universitatea ,,Dunărea de Jos”

Biblioteca „V. A. Urechia”,
cu sprijinul Comunităţii Evreilor din Galaţi,
ORGANIZEAZĂ
Simpozionul cu tema:
Ziua Internaţională a Holocaustului

27 IANUARIE

Argument:
Holocaustul reprezintă și astăzi o pată neagră în istoria umanităţii. Un eveniment sumbru și
tragic al omului lipsit de limitele morale, un semnal al intoleanţei și al indiferenţei celor din jur. Se
împlinesc 70 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, menţinerea trează a oprobiului public
devine o condiţie a unei societăţi interculturale, lipsită de prejudecăţi. cu deschidere pentru toleranţă,
spirit de întrajutorare, implicare și empatie.

Tema : 27 Ianuarie - Ziua Internaţională a Holocaustului;

Oraganizator: Casa Corpului Didactic Galaţi;
Participanți: inspectori școlari și metodiști ai caselor
corpului didactic, manageri școlari, cadre didactice de
diferite specialităţi, diriginţi, consilieri educativi.
Obiectivul general al proiectului:
Promovarea activităţilor metodice folosite în predarea Holocaustului, valorificarea acestei părţi din
istorie şi formarea unor deprinderi morale sănătoase, pentru a lupta împotriva discriminărilor de orice
gen, înţelegerea şi asumarea consecinţelor ce decurg din orice faptă care presupune discriminarea
oamenilor de către oameni.

Obiective ale proiectului:
1. Valorificarea şi valorizarea experienţelor didactice inovatoare în vederea ridicării
standardelor calităţii procesului educaţional;
2. Perfecţionarea metodică şi ştiinţifică a cadrelor didactice;
3. Promovarea valenţelor educative reflectate în abordarea Holocaustului prin metoda
proiectelor;
4. Promovarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ.
Informații privind participarea:
Înscrierea participanților: se face la Casa Corpului Didactic Galați, strada Gării nr. 35, până
la data de 10 ianuarie 2015, strada Gării nr. 35, Cod 800222, telefon 0236/414749, fax
0236/465860, mail: geaninaturcanu@yahoo.com
Modalitatea de prezentare: la latitudinea autorului lucrării (PPT, PPS etc.);
Comunicările prezentate vor face obiectul unui buletin metodic realizat de C.C.D.;
Precizare: se acordă Diplomă doar celor care participă direct la activitate;
Timp afectat fiecărui participant pentru susținerea lucrării: 6 – 8 minute.
Tematica lucrărilor:
1. Strategii și tehnici în abordarea tematicii Holocaustului;
2. Activităţi practice desfășurate la clasă;

3. Dezvoltarea şi promovarea potenţialului intelectual, cultural şi creativ al elevilor prin
implementarea proiectelor - schimb de bune practici.

Activităţi de promovare/mediatizare și diseminare:
- prezentarea regulamentului simpozionului și a formularului de înscriere pe site-ul Casei Corpului
Galaţi- www.ccdgalaţi.ro
- elaborarea unor comunicate de presă;
- promovarea simpozionului pe site-urile unităţii şcolare partenere;
- invitarea mass-media la activităţile simpozionului.
Vă așteptăm!

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
27 Ianuarie -Ziua Internaţională a Holocaustului
EDIŢIA a I-a, 27 ianuarie 2015





NUME:...................................................................PRENUME:...........................................
SPECIALITATEA:....................................................
UNITATEA ŞCOLARĂ:....................................................... LOCALITATEA:..............
Telefon……………………………………… email………………………………………………
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