
Proiect derulat de

Despre acest seminar
Seminar internațional de formare a cadrelor didactice 
pentru 50 de profesori și activiști din Moldova, Ucrai-
na, Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia și Germania

Despre proiect Trans.History
Împreună cu partenerii noștri regionali din Ucraina și 
Republica Moldova, scopul nostru este de a conecta 
ucrainienii și moldovenii cu istoria evreilor din țara 
lor, și cu vecinii lor. Credem că schimbul cultural este 
necesar pentru a promova valori democratice. Prin 
abordarea transnațională a acestui program încura-
jăm gândirea critică și o cultură de amintire balansată. 
Programul are ca scop și implicarea tinerilor ucrai-
neni și moldoveni prin oferirea competițiilor de film 
încurajându-i astfel să descopere descopere istoria 
proprie țări.

Alăturați-ne
Pentru a afla mai multe despre ceea ce facem, vizitați 
site-ul nostru web și urmăriți-ne pe Facebook.

trans-history.org
facebook.com/trans.history.project

Contactează-ne
 Fabian Rühle
ruehle@centropa.org

Maximilian von Schoeler 
schoeler@centropa.org

Magdaléna Farnesi
farnesi@centropa.org

În parteneriat cu
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«Promovarea societății 
civile și a istoriei 

evreilor în Moldova, 
Ucraina și în țările 

Visegrad»

Profesor internațional  
seminar de formare

25–27 octombrie 2019 
Rîccova, Moldova



Ziua 1 – vineri, 25 octombrie  

Chișinău & Centrul de Instruire EcoVisio, Rîșcova

13:00 – 15:00  Înregistrare la Forum Center,  

str. București 77/5, Chișinău

15:00 Transport de la Forum Center la Centrul de Instruire 

EcoVisio (aproximativ 75 minute cu autobuzul)

16:30 Sosirea la Centrul de Instruire EcoVisio  

Cuvinte de bun-venit din partea lui Fabian Rühle 

(Centropa) și a lui Julian Gröger (EcoVisio)

 Remarci suplimentare din partea Ambasadei 

Germaniei (Ulrich Kinne, TBC), Ministerului Educației 

din Moldova (TBD) și a primarului din satul Rîșcova 

(Dumitru Sîrbu, TBC)

17:00  Cunoașterea familiilor-gazdă

17:15  Activități interactive pentru participanți (EcoVisio)

17:45  Pauză 

18:15  Prezentarea site-ului Trans.History și a biografiilor 

Moldovei Centropa

 Proiecție scurtmetraj Centropa despre Tamara Koblik

18:45 Participanții se impart în 5 grupuri a câte 10 

persoane și se gândesc cum pot integra filmul și 

biografia în orele de curs

19:30 Fiecare grup își prezintă pe scurt ideile pentru planul 

de lecție

20:00 Cină de bun-venit la Centrul de instruire EcoVisio

21:00 Participanții pornesc spre familiile-gazdă

Ziua 2 – sâmbătă, 26 
octombrie 

Centrul de Instruire EcoVisio, Rîșcova

08:30  Micul dejun la Centrul de Instruire EcoVisio

09:15 Prelegere despre istoria evreilor din Moldova, urmată 

de întrebări și discuții – Irina Șikhova (Moștenirea 

Evreiască Moldova)

10:00 Pauză

10:30 Tur ghidat al complexului EcoVillage Moldova și 

prezentarea activității EcoVisio – Julian Gröger (lb. 

engleză), Ion Ungureanu (lb. română / rusă)

11:30  Previzualizarea Audio-turului pentru Chișinău – Irina 

Șikhova (Moștenirea Evreiască Moldova)

 Scurtă discuție despre cum poate fi utilizat audio-

turul la orele de curs

12:00 Dezvoltarea proiectului pentru Ziua Internațională 

de Comemorare a Holocaustului – crearea unei 

expoziții cu studenți din Moldova, Ucraina și țările V4 

folosind materialele Centropa

12:45  Prânz la Centrul de Instruire EcoVisio

13:45 ”Piața de idei”: profesorii din Moldova și Ucraina își 

prezintă proiectele Trans.History în grupuri mici

15:00  Proiecție scurtmetraje biografice despre viața lui Ivan 

Barbul

 Lucru de grup: participanții primesc fotografii și 

materiale biografice despre Ivan Barbul, apoi se împart 

în grupuri mici pentru lucrul cu facilitatori și profesori 

cu experiență, apoi prezintă concluziile despre cum 

pot folosi filmul și biografia la orele de curs

16:00  Pauză

16:30  Vizită la școala din Rîșcova (10 minute pe jos)

16:45  Prezentarea oficială a expoziției Centropa, “Albumul 

familiei evreiești din Moldova”, în auditoriul școlii din 

Rîșcova, în prezența unor invitați speciali. Oaspeții 

și participanții primesc broșura expoziției în limba 

română sau rusă.

 Remarci introductive: Fabian Rühle, reprezentant 

al Ambasadei Germaniei (TBD), Irina Șikhova, co-

curator expoziție și Dumitru Sîrbu, primar Rîșcova

 Elevii gimnaziului Rîșcova vor ghida participanții și 

invitații în cadrul expoziției

17:45  Prezentare despre cum poate fi folosită expoziția la 

orele de curs – Natalia Bălan, profesoară din Moldova

18:15 Proiecție publică: filmul “Zahor” realizat de Centropa 

(în germană cu subtitrare în rusă, 18 min.) și 

“Supraviețuind în Sarajevo” (în engleză cu subtitrare 

în română, 12 min.)

 Michael Heitz, profesor de limba germană din 

regiunea Hoffenheim (Germania), va povesti cum 

a folosit acest film cu studenții și vom discuta cum 

pot fi învățăturile filmului ”Zahor” transmise satelor 

și orașelor din Moldova și din alte țări

 Tatiana Goncharova, unul dintre profesorii cu 

experiență ai programului, va povesti cum se 

poate folosi filmul “Supraviețuind în Sarajevo” 

pentru a promova toleranța față de etnii și 

minorități, după care va urma o discuție în grup

19:15 Participanții merg la Centrul de Instruire EcoVisio

19:30 Cina la Centrul de Instruire EcoVisio

20:30 Participanții pornesc spre familiile-gazdă

Ziua 3 – duminică, 27 
octombrie 

Centrul de Instruire EcoVisio, Rîșcova

08:00 Micul dejun la Centrul de Instruire EcoVisio

08:55 Excursie la cimitirul evreiesc din Orhei

 Ajungem la 09:25, tur ghidat de 30 min, urmat de 

o fotografie de grup și 15 min pentru a explorarea 

cimitirul

 Plecarea înapoi spre Rîșcova la 10:15

11:00 Pauză

11:30 Prezentare: ”Conectarea țărilor Visegrad cu 

Moldova și Ucraina: J. Korczak, Folosind povestea 

Sarajevo” - Zsolt Vódli, Ungaria

12:00 Sesiune de încheiere: Evaluarea seminarului și 

observațiile finale din partea Centropa și EcoVisio

 Participanții primesc certificate

12:30 Prânz la Centrul de Instruire EcoVisio.


