Educația pentru înțelegerea trecutului
Seminar Internațional despre Holocaust la Iași
În perioada 12-16 noiembrie 2012 s-a desfășurat la Iași seminarul de perfecţionare cu
tema ”Educaţia pentru înţelegerea trecutului”: pregătirea formatorilor de profesori în
domeniul istoriei Holocaustului, manifestare patronată de Institutul Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România ”Ellie Wiesel”, în parteneriat cu United States Holocaust
Memorial Museum din Washington şi Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului,
prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Programul de conferinţe şi aplicaţii didactice a vizat
15 profesori de istorie din Iaşi și 15 profesori din judeţele Neamţ, Vrancea, Suceava, Vaslui şi
Bacău. Invitaţi de prestigiu pe problematica specială a seminarului au fost dr. Radu Ioanid,
director al International Archival Programs Division din cadrul Muzeului Memorial al
Holocaustului din SUA, dr. Alexandru Florian, director al Institutului Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România ”Ellie Wiesel”, prof. dr. Michael Shafir, Universitatea
”Babes Bolyai” Cluj-Napoca, Paul Shapiro, director al Centrului pentru Studii Avansate în
domeniul Holocaustului de pe lângă Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington,
Noemi Popescu, cercetător pe problematica drepturilor omului de la acelaşi muzeu, Jennifer
Craig-Norton, cercetător pe problematica transportului copiilor refugiaţi către Marea Britanie
în anii premergători celui de-al doilea război mondial şi în prezent profesor al Universităţii
din Southampton, Marea Britanie, dr. George Voicu, profesor la Școala Naţională de Studii
Politice şi Administrative şi cercetător la Institutul ”Ellie Wiesel”, dr. Adrian Cioflâncă,
cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol” Iaşi și prof. dr. Doru Dumitrescu,
Inspector general în cadrul Ministerului Educației.
Printre temele abordate se regăsesc cele referitoare la Holocaustul în Europa, legislaţia
privind evreii din România din 1938 și până în prezent, negarea Holocaustului, Pogromul de
la Iaşi, noi direcţii şi metode în activitatea educaţională a Yad-Vashem-ului, linii directoare
privind predarea Holocaustului. Activitatea s-a încheiat cu organizarea unei mese rotunde cu
tema ”Oportunităţi şi provocări în predarea Holocaustului în România”, moderată de prof. dr.
Alexandru Florian şi prof. dr. Doru Dumitrescu.
Din partea Colegiului Național Mihai Eminescu au participat prof. dr. Lăcrămioara
Iordăchescu și prof. Sorin Sitea.

