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     Motto:„Holocaustul e o tragedie umană (…) nu este doar o tragedie evreiască, ci este şi o 

tragedie germană, şi o tragedie a tuturor ţărilor care într-un fel sau altul au contribuit la acea 

catastrofă umană.” (Norman Manea- scriitor evreu). 
 

 
 
1. ORGANIZATOR: Şcoala  Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui: 

COORDONATORII SIMPOZIONULUI: 

Baban Dorina – profesor de Matematică, director 

Cocuz Gianina Cristina – profesor de Istorie 

                    Verman Cristina Gabriela – profesor Învăţământ primar  

                  Diaconu Doiniţa – profesor Învăţământ primar 

                     

ECHIPA DE PROIECT / COMITETUL DE ORGANIZARE: 

profesor Aprodu Gabriela  

profesor Ionaşcu Elena-Raluca  

profesor Matu Maria Mihaela  

profesor Lupu Oana Călina 

psiholog Luca Daniela 

profesor  Țârcă Mihaela 

profesor Gheorghiu Geanina Ionela 
profesor Vlad Ana-Maria 
profesor Radu Gina 

profesor Pintilie Marius 
profesor Ureche Irina 

2. PARTENERI: 

                  Institutul Olga Lengyel – New York (SUA) 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 

Casa Corpului Didactic Vaslui 

 

Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita”  Vaslui 

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”  Vaslui 

                  Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui 

                  Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui 

           



 

 3. GRUP ŢINTĂ: 

          Simpozionul se adresează cadrelor  didactice (profesori de istorie, cultură civică, 

profesori diriginți) și elevilor  din clasele VII-XI din toate  județele țării. 
4. ARGUMENT: 

       Holocaustul a reprezentat o realitate a secolului al XX-lea, o tragedie care a produs peste 

11.000.000 de victime (din rândurile evreilor, slavilor, prozonierilor militari sovietici, romilor, 

baptiştilor, martorilor lui Yehova, homosexualilor, persoanelor cu dizabilități ș.a) . 

           Holocaustul a însemnat o minuțioasă organizare și o eradicare sistematică, cu o sălbăticie fără 

precedent a unui întreg popor, întreaga crimă fiind concepută, dirijată și desfășurată de conducerea 

statală a Reichului nazist.  

          Proiectul exterminării rasei inferioare a fost dezvoltat profesionist, sub supraveghere oficială. 

El avea un nume codificat „Soluția finală” și era focalizat în special asupra evreilor. Aceeași „Soluția 

finală” urma să fie aplicată și altor popoare considerate inferioare: țigani și slavi. 

Conform aprecierii istoriului Radu loanid, Holocaustul a fost un” proiect european”. La 

acesta a participat, din nefericire şi România  între anii 1940-1944, în timpuł  guvernării  

antonesciene. Victimele  pe care le-a produs Holocaustul organizat de statul român se ridicã  la 

aproximativ  470. 000  de evrei  dar şi romi. Majoritatea au fost deportați în Transnistria din ordìnul  

mareşalului Antonescu. Evreii din Transilvania au murit în lagărele de concentrare de la Birkenau-

Auschwitz.  

Indiferent de numărul mare de victime de care vorbim sau la care ne raportăm, putem spune că 

Holocaustul a reprezentat o “culme a degenerärii relațiilor interumane“.  

        În acest context, Elie Wiesel avertiza: “dacă va mai fi un Holocaust, acesta nu îi va mai privi  

doar  pe  evrei!“.  

       Această experiență tragică a istoriei secolului al XX-lea trebuie să reprezinte pentru generațiile 

tinere o lecție a trecutului pentru prezent. Lecția Holocaustului trebuie pusă în antiteză cu lecția 

democrației. Comparându-le, putem deveni mai buni, putem deveni, cu adevãrat  “oameni“. Reacția 

față de Holocaust  trebuie  sã  fie  de solídaritate,  de respect  pentru  drepturile  şi   libertățíle 

fundamentale ale omului. 

         Școlii îi revine un rol important în a-1 educa pe tânăr în spiritul respectului și a1 atașamentului 

față de aceste valori. 

         Multă vreme, în Romania, Holocaustul a fost un subiect tratat lacunar sau într-un mod deformat. 

In  anul 2004, publicarea Raportului Wiesel a adus mai multă lumină asupra acestui cataclism  a1  

istoriei, România asumându-și greşelile trecutului, decretând data de 9 octombrie - Ziua națională 

de comemorare a victimelor Holocaustului. 

         Din păcate, opinia publică, continuă să nu fie suficient de informată pe această temă. Conform 

rezultatelor unui sondaj realizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România în 

anul 2015 din  cei  intervievați, doar 73 % cunoșteau termenul de Holocaust, fapt care este 

îngrijorător, școala aflându-se pe locul IV în rândul surselor de informare despre Holocaust (după 

posturile de televiziune, internet, literatura de specialitate). 

         Holocaustul a fost un spectacol halucinant și înfiorător, un sistem de exterminare a unor 

categorii de oameni pentru simplu  motiv că aparțineau unei rase inferioare. 

           Holocaust, Auschwitz…istoria condensată într-o amintire. Chiar mai mult.  Fiindcă 

Auschwitz-ul nu a fost inventat, ci a existat cu adevarat, din pacate. 

         Mulți dintre cei care nu sunt evrei s-ar putea întreba de ce nu sunt uitate aceste episoade 

răvășitoare. Deoarece nu poti uita trecutul decât reîmprospătându-l!  

        Trebuie uitat Holocaustul? 

        Nu, pentru că face parte din istorie! 

      Ca profesori avem o datorie morală  față  de  elevi, aceea de  a-i  educa în spiritul cunoașterii, 

aprecierii, al respectului față de principiile și valorile democratice,  a acceptării  pluralismului, 

diversității, non-discriminării, promovării toleranței. Fiecare lecție a trecutului trebuie învățată, astfel 

încât, pe viitor, să avem capacitatea de a nu mai repeta greşelile comise,  de  a nu  mai  perpetua  

violența, agresivitatea, conflictul, inechitatea în relațiile dintre oameni. 



  
5. SCOP: 

       Combaterea atitudinilor rasiste, xenofobe, antisemite, intolerante, prin cultivarea memoriei 
Holocaustului în rândul elevilor și a cadrelor didactice participante. 
6. OBIECTIVE GENERALE: 

• Cunoașterea și înțelegerea problematicii Holocaustului, a semnificației acestuia prin încălcarea 
brutală și violentă a drepturilor fundamentale ale oamenilor, și, în principal, a dreptului fundamental la 
viață. 

• Formarea și dezvoltarea la elevi a unui comportament tolerant, democratic, a acceptării 
diversității, a deprinderilor de participare la viața unei societăți lipsită de orice fel de manifestări de 
rasism, violență, discriminare, intoleranță, antisemitism. 

• Cultivarea abilităților elevilor de înțelegere a complexității lumii contemporane, de acceptare a 
celuilalt, de comportament într-o societate democratică. 

• Formarea și dezvoltarea spiritului civic, a capacității de a lucra în echipă. 
• Consolidarea deprinderilor de cercetare-inovare. 

7. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

30 octombrie 2020 - participare ON LINE pe platforma ZOOM/ GOOGLE MEETorele 17.00. 

Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Str. Biruinţei, nr 1, Vaslui, cod.  730227. 
8. SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI: 

Tema  unică a Simpozionului este „Memoria Holocaustului- educația pentru toleranță”. 

Simpozionul are două  secţiuni: 
I. Secţiunea Comunicări ştiinţifice - pentru cadre didactice 

a)  Lucrări  ştiinţifice  (eseuri,  referate,  planuri  de  lecţie,  proiecte  didactice, 

schiţe didactice etc.), în format Word 

b)  Prezentări Power  Point 

II. Secţiunea Expoziție-concurs - pentru elevi 

a)  Prezentări Power  Point 

b)  Creaţie  artistico-plastică:  desene, grafică,  colaj, poster, pictură  pe  hârtie  

sau carton, în format A4 sau A3. 

c) Lucrări  ştiinţifice  (eseuri,  referate etc.), în format Word 

9. REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
        Înscrierea participanţilor – termen limită 29.10.2020, pe baza fişei  de  înscriere 

(anexa 1, anexa 2)  expediată  odată cu  lucrarea  şi  acordul  de  parteneriat,  pe  e-mail, 
completate direct sau scanate. Detalii despre înscriere şi participare pot fi obținute

 
la 

următorul număr   de  telefon mobil:   0747485670 – prof. Cocuz Gianina-Cristina  sau adresa 
de e-mail: gianyna36@yahoo.com. 

        Trimiterea lucrārilor – până la data de 29. 10. 2020. 

Lucrările în format Word sau PowerPoint (secţiunile I a), b) şi II a), c) vor fi trimise 
electronic, pe adresa gianyna36@yahoo.com. 

Lucrările plastice (secţiunea II  b))  vor fi  trimise de  către  profesorii îndrumători ai 

elevilor  pe   adresa  profesorului coordonator al simpozionului (d-na Cocuz Gianina, str. 

Viitorului, nr. 111, cod. 730001, localitatea Bahnari, județul Vaslui), în plic poştal. 
        Norme de tehnoredactare: 

Tehnoredactarea lucrărilor ştiinţifice în format Word - secţiunile I a) - se va realiza  

obligatoriu  cu  diacritice,  în  format  A4,  cu  caractere  Times  New  Roman, dimensiune 12. 

Autorul şi instituţia vor fi scrise la două  rânduri mai jos de titlu. Bibliografia se va consemna 

la  sfârşitul  lucrării,  în ordine  alfabetică,  astfel:  nume  și prenume autor, titlul lucrării, locul 

apariţiei, editura, anul, site-uri. 
Documentele  în format  word  se vor denumi  conform  convenţiei:  nume.prenume 

autor_secţiunea.doc sau . docx. 

Se recomandă ca  lucrarea  să nu depăşească 4 pagini A4 şi  să aibă  maxim  2 

autori. Documentele se trimit la adresa gianyna36@yahoo.com. 
Documentele în format PowerPoint – secţiunile I b), II b) - trebuie să fie denumite 

conform  convenţiei:  nume.prenume autor_secțiunea.ppt, vor  conțin minim 10, maxim 25 

slide-uri și vor fi trimise la adresa gianyna36@yahoo.com. 

mailto:gianyna36@yahoo.com.
mailto:gianyna36@yahoo.com.
mailto:gianyna36@yahoo.com.
mailto:gianyna36@yahoo.com.


Creaţiile artistico-plastice - secţiunea  II b) - trebuie să fie în format A3 sau A4, pe 

suport de hârtie sau  carton  şi  vor  fi  însoţite  de  o  etichetă  (lipită  pe  verso)   cu 

următoarea structură: 

Numele şi prenumele elevului 

Clasa 

Şcoala 

Cadrul didactic coordonator 

Tel/e-mail 

Titlul lucrării 

  Fiecare  elev  poate  participa  cu  maxim  2  (două)   lucrări  în  concurs,  indiferent  de 

secţiune. 
  Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 4 (patru) lucrări, dintre care una 

proprie şi două ale celor maxim 3 (trei) elevi coordonaţi, plătind o singură data 

taxa de participare. 

  Lucrările trimise nu se returnează, ele pot fi folosite de organizatori, inclusiv în scopul 

unor donaţii caritabile (mai ales cele din secţiunea II b)). 

  Pentru evaluare şi  jurizare se vor  constitui comisii care vor   aprecia originalitatea, 

creativitatea, estetica  lucrărilor, aspecte specifice în funcţie de  categorii şi secţiuni. 

10. TAXA DE PARTICIPARE: Pentru buna  desfăşurare a activităţii, fiecare cadru didactic 

autor de  lucrări, coordonator de elevi sau aflat în ambele situaţii va achita o singură dată taxa de 

participare de 20 RON, beneficiind astfel de documentele simpozionului (vezi paragraful  14).   

Această   taxă    se   va   trimite   prin   mandat    poștal   către coordonatorul principal al 

simpozionului: d-na Cocuz Gianina-Cristina, Cont IBAN RO87INGB0000999907657301, 

deschis la ING Bank București.. 

Toţi participanţii vor trimite pe  adresa menționată mai sus, împreună  cu  lucrările și 

formularele de înscriere, o copie a ordinului de plată şi un plic autoadresat indiferent dacă 

este din județul Vaslui în format A4, cu timbru în valoare de 4  RON,  cu  adresa 

proprie  completă a profesorului coordonator –   plic care va  fi  folosit  de  către  

organizatori pentru expedierea adeverinţelor și diplomelor.  O  şcoală  cu  mai mulţi 

participanţi poate trimite un singur plic. 

Nu se percep taxe  de  participare de  la elevi, ci doar  de  la cadrele didactice, fie că 

sunt  coordonatori de elevi, autori de lucrări proprii sau ambele. 
11. PROGRAM: Prezentarea lucrărilor va avea loc în data de 30 octombrie 2020, în 

incinta Şcolii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Vaslui. Activitatea se va 

desfasura online, pe platforma Zoom, la orele 15. 
12. EVLUARE / RECOMPENSE: Nu se acordă premii în bani sau alte bunuri materiale. 

Participanţii pot primi, în funcţie  de  contribuţia  la  buna  desfăşurare a  lucrărilor 

Simpozionului, în termen de  maxim  două  luni  de  la  finalizarea  lucrărilor, 

documente precum: 

 adeverință  de organizator, coordonator, membru în echipa de proiect, îndrumător 
de elevi, membru al comisiei de evaluare şi jurizare a lucrărilor; 

 adeverinţă de organizator al expoziţiei cu lucrări plastice;



 

 diplome de excelenţă pentru cadrele didactice care  participă cu lucrare proprie; 

 diplome pentru premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale pentru  toţi participanţii; 

 diploma de merit pentru coordonarea elevilor autori de lucrări premiate; 

 DVD cu ISBN, pentru cadrele didactice. 
15. PROMOVARE, MEDIATIZARE, DISEMINARE: 

Simpozionul va  fi  promovat și  mediatizat pe  pagina facebook a  școlii și a 

profesorilor e istorie, pe  w eb s i t e - u l  d id ac t i c . ro ,  p e  site-ul școlii, prin intermediul 

mass-mediei locale. Diseminarea Simpozionului se va face în școală, în comunitatea locală 

şi la nivel internaţional, prin intermediul paginii Facebook a  școlii, site-ului școlii; în mass-

media locală, se va  face cu  sprijinul Inspectoratului Școlar  Județean Vaslui,  Casei  

Corpului  Didactic  Vaslui,  tuturor  partenerilor  locali, naţionali şi internaţionali. 
16. SUSTENABILITATE: 

Aceasta este a doua ediţie a Simpozionului „Memoria Holocaustului- educația 

pentru toleranță”. După încheierea lucrărilor şi diseminarea lucrărilor, ne propunem: 

-    continuarea Simpozionului prin ediţii periodice  cu  desfăşurare în preajma zilei de 

9 octombrie, când  sărbătorim, anual, Ziua Națională a Holocaustului din România; 

-    obţinerea  de  testimoniale  referitoare  la  lucrările  Simpozionului,  prin  

folosirea paginii  facebook  a   şcolii  organizatoare,  a   site-ului  şcolii  şi  

Simpozionului, crearea unui forum de discuţii pe tema  Simpozionului; 

-    adaptarea viitoarelor  ediţii  ale  Simpozionului,  în funcţie  de  feed-back-ul  obţinut 

de  la  grupul  ţintă,  precum  şi  de  la  toate   categoriile  de  factori  implicaţi  în 

desfăşurarea lucrărilor; 

- implicarea unui număr  sporit de participanţi pentru  ediţiile viitoare; 

-   produsele proiectului: DVD-ul, materialele create de participanţi şi impactul 

expoziţiei plastice –  pot fi utilizate, la nivelul unităţilor şcolare, constituind un 

material atractiv și util în abordarea unor ore cu teme  specifice. 



Anexa 1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 
Str. Biruinţei, nr. 1, cod 730227, VASLUI 
Tel./Fax 0235/362162; site: http://scoala9vaslui.scoli.edu.ro 

e-mail: scoala9va@yahoo.com; facebook: Scoala9vaslui 

 

 
 
 

         „Memoria Holocaustului – educația pentru toleranță” 
Simpozion Naţional – Vaslui, 30 octombrie 2020 

 

 

Fişă de înscriere – ELEVI 
 

 
 
 
 
 

Numele elevului: 
 
 
 

Prenumele elevului: 
 
 
 

Grupa / clasa: 
 
 
 

Şcoala: 
 
 
 

Localitatea: 
 
 
 

Judeţul: 
 
 
 

Date de contact 

telefon: 

e-mail: 

Nume și prenume profesor 

coordonator: 
 
 

Secţiunea: II a) II b) II c) 
 
 
 

Titlul lucrării: 
 
 
 

http://scoala9vaslui.scoli.edu.ro/
mailto:scoala9va@yahoo.com
mailto:Scoala9vaslui@yahoo.comi


Anexa 2 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 
Str. Biruinţei, nr. 1, cod 730227, VASLUI 
Tel./Fax 0235/362162; site: http://scoala9vaslui.scoli.edu.ro 

e-mail: scoala9va@yahoo.com; facebook: Scoala9vaslui 

 

 

                 „Memoria Holocaustului – educația pentru toleranță” 
Simpozion Naţional – Vaslui, 30 octombrie 2020 

 

 

Fişă de înscriere – CADRE DIDACTICE 
 

 
 
 
 
 
 

Numele: 
 

 
 

Prenumele: 
 

 
 

Şcoala: 
 

 
 

Localitatea: 
 

 
 

Judeţul: 
 
 

Date de contact 

telefon: 

e-mail: 

 

Secţiunea: I a) I b) 
 
 

Titlul lucrării: 
 
 

 
 
 

Doriţi includerea lucrării în 

DVD-ul Simpozionului?: 
Da Nu

 

http://scoala9vaslui.scoli.edu.ro/
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Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui                                         Școala Gimnazială…………………………. 
Str.  Biruinței, nr. 1, cod 730227, Vaslui 
e-mail: scoala9va@yahoo.com; facebook: Scoala9vaslui …........................................................................... 
Nr.       din  Nr. ............................ / din .......................... 

 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
 
 
 

Încheiat astăzi, ..............................................., în vederea  organizării şi desfăşurării 

SIMPOZIONULUI NAŢIONAL ,,Memoria Holocaustului – educația pentru toleranță”, ediția a II. 

1.   P ĂR Ţ IL E :  

Școala  Gimnazială  „Vasile  Alecsandri”  Vaslui,  Str.  Biruinţei,  nr.  1, Vaslui, cod.  730227, 

România, reprezentată  prin director, profesor Dorina  Baban și coordonator proiect prof. Gianina-Cristina 

Cocuz, în calitate de aplicant  şi  Şcoala …………………………………........................................ 

reprezentată prin director: profesor ……………………………………………….....….……….. 

și coordonator la nivel de școală: profesor ……………..............………………………………, 

în calitate de partener în cadrul Simpozionului. 
2.   OBIECTUL prezentului  acord  de  parteneriat  îl reprezintă  colaborarea  dintre  aplicant  şi 

parteneri   în  vederea  organizării   şi   desfăşurării   optime   a   Simpozionului  Național   ,,Memoria 

Holocaustului – educația pentru toleranță”, ediția a II-a. 
3.   DURATA 

Prezentul  acord   intră  în  vigoare  la  data   semnării  lui  şi   este  valabil  până  la   data   de 

23.12.2020. 
4.   O B L IG AŢ IIL E  P ĂR Ţ IL O R :  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Vasile Alecsandri” Vaslui, prin organizatori, se obligă: 

- să distribuie regulamentul Simpozionului şcolilor partenere; 

- să mediatizeze, promoveze, disemineze rezultatele Simpozionului; 

- să desfășoare lucrările simpozionului on-line, pe platforma ZOOM, la data de 30 octombrie 2020. 

- să colecteze  lucrările  realizate  de   către   şcolile  partenere  şi  să realizeze  expoziţii  cu 

lucrările plastice selectate; 
- să asigure evaluarea lucrărilor din fiecare secţiune, cu ajutorul comisiei de jurizare; 

- să mediatizeze rezultatele evaluărilor, expoziţiei organizate şi dezbaterilor Simpozionului; 
- să trimită tuturor participanţilor adeverinţele şi diplomele obţinute, în termenul stabilit; 

- să distribuie cadrelor didactice participante cu lucrări DVD-ul cu ISBN şi diplomele de 

participare. 

ŞCOALA PARTENERĂ se obligă: 

- să participe prin reprezentanţi (cadre didactice şi elevi)  la desfăşurarea lucrărilor 

simpozionului; 
- să expedieze lucrările selectate în propria şcoală, pe adresa şcolii coordonatoare; 

- să distribuie elevilor participanţi diplomele / premiile cuvenite; 

- să respecte condiţiile de participare; 
- cadrele didactice coordonatoare vor îndruma elevii în realizarea lucrărilor. 
5.   D IS P O Z IŢ II  F IN AL E  

Proiectul   urmăreşte  stabilirea   de   relaţii   de   colaborare   între   instituţiile   de   învăţământ 

partenere, din ţară  sau din alte ţări participante. 
Prezentul acord  se încheie în 2 (două)  exemplare, câte  unul pentru fiecare parte. 

 
Director, Director, 

Prof.  Dorina Baban Prof. 
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