
 
 
 
 
 

Program de formare pentru profesori de istorie 
Brașov, Hotel Kolping, 14-16 octombrie 2022 

FORMULAR ÎNSCRIERE ONLINE: https://forms.gle/QBheyi7jnLQ6tMDp7  
 

 
 
Discursul ultra-naționalist, marcat de xenofobie și intoleranță față de minorități sau imigranți, își face 
de mai mulți ani simțită prezența în întreaga Europă. România nu face excepție, în ciuda existenței 
unei legislații care pedepsește manifestările extremiste, discriminarea și discursul instigator la ură. 
Frecvent, acest fenomen care pune în pericol demnitatea umană și democrația se bazează pe 
atitudini și poziții care au caracterizat scena extremei drepte românești din perioada interbelică.  
 
Întrucât formarea tinerilor pentru o societate democratică este influențată deopotrivă de familie și 
de școală, o mare responsabilitate apasă pe umerii profesorilor care abordează în materiile lor 
aspecte din istoria modernă și contemporană ce au legătură cu parcursul României spre democrație.  
 
Fundația Friedrich Ebert - România, în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea 
Holocaustului din România "Elie Wiesel", anunță deschiderea înscrierilor pentru ediția 2022 a 
programului de formare adresat profesorilor de istorie din învățământul gimnazial și liceal: 
  

„Pentru o democrație activă – împotriva extremismului de dreapta” 
Brașov, Hotel Kolping, 14-16 octombrie 2022 

 
Numărul locurilor disponibile este de 20 de participanți. Temele luate în discuție în cadrul 
programului de formare pot fi consultate în agenda anexată.  
 
CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

• Programul este destinat profesorilor de istorie din învățământul gimnazial sau liceal. 

• Se pot înscrie profesori care nu au mai participat la cursuri de formare oferite de Fundația 
Friedrich Ebert – România în ultimii 5 ani. 

• Selecția participanților pentru cele 20 de locuri disponibile se va face în urma analizei 
aplicației de înscriere și a scrisorii de motivație.  

 
IMPORTANT!  

• Programul de pregătire va fi organizat cu respectarea tuturor măsurilor de combatere a 
pandemiei de COVID-19 dispuse de autorități.  

• Fundația Friedrich Ebert – România asigură costurile de organizare – transport, cazare, masă.  

• Cazarea participanților se va face în camere single. 

• La finalul programului participanții vor primi o diplomă de participare.  
 
Data limită de înregistrare: 30 Septembrie 2022 
Data de anunțare a participanților selectați: 5 octombrie 2022 
 

FORMULAR ÎNSCRIERE ONLINE: https://forms.gle/QBheyi7jnLQ6tMDp7   
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