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Call for Application 

Atelier de lucru: Lansarea Platformei interactive „Fără ură” 

 

 Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” lansează 

un apel de candidaturi pentru participarea la Atelierul de lucru în cadrul căruia va avea loc 

lansarea Platformei interactive „Fără ură”, la Hotel Sheraton, sala Diamond, în data de 7 

decembrie 2018, începând cu ora 10.00.  

 

 Proiectul a fost finanțat de către Fundația ”Memorie, Responsabilitate, Viitor” (EVZ, 

Germania) și urmărește implementarea unei platforme adresate tinerilor prin care să le ofere un 

instrument de deconstrucție și combatere a discursului instigator la ură.  Pe această platformă 

vor fi prezentate cele mai răspândite mesaje ale DIU îndreptate împotriva romilor și evreilor, 

precum și contra-narațiuni.  

 

Participă: dr. Mihai Manea (Inspectoratul Școlar al Municipiului București), dr. Alexandru 

Florian,  dr. Ana Bărbulescu, dr. Marius Cazan și dr. Petre Matei (Institutul Național pentru 

Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”). 

 

Program:  

10:00 – 12:00 Panel I pentru profesorii de gimnaziu 

12:00 – 13:30 Pauză de prânz 

13:30 – 15:30 Panel II pentru profesorii de liceu 

 

 Workshop-ul se adresează profesorilor de istorie, socio-umane și diriginți. Ne-am propus 

să constituim două grupe de profesori pentru a putea disemina informația către învățământul 

gimnnazial (35 de profesori) și către învățământul liceal (35 de profesori).  

 

Selecția participanților  

 Vor fi selectați să participe profesori de istorie, socio-umane și diriginți din învățământul 

gimnazial și liceal.  

 Vă rugăm să trimiteți CV-ul și o scrisoare de motivație în care să descrieți în principal 

preocupările dumneavoastră cu privire la teme precum drepturile și libertățile omului, 

combaterea xenofobiei,  antisemitismului și a discriminării la următoarea adresă de e-

mail:office@inshr-ew.ro. 

 

Data limită de depunere a candidaturilor: 29 noiembrie 2018 

Rezultatele vor fi anunțate pe 4 decembrie 2018 
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