
 
 

     

 

 

”Pentru o democrație activă –  

împotriva extremismului de dreapta” 
Program de formare pentru profesori de istorie 

14-16 octombrie 2022, Brașov 

Hotel Kolping 

 

 

VINERI 

16:30 – 17:00 Welcome coffee  / Triaj epidemiologic cu verificarea certificarelor de vaccinare  

17:00 – 18:30 Ce este extremismul de dreapta și de ce este periculos pentru democrație?  

 Imaginea despre lume a extremiștilor de dreapta; inegalitatea de valoare ca principiu 

fundamental şi derivatele sale (intoleranță, rasism, anti-Semitism, xenofobie, șovinism, 

darwinism social). Discuție rezultate sondaje recente – percepția minorităților etnice în 

România. 

 

Vorbitor: Ana-Maria Bărbulescu, Cercetător, Institutul Național pentru Studierea 

Holocaustului din România – Elie Wiesel 

 

19:00 Cină 

 

 

SÂMBĂTĂ 

09:00 – 10:30 Ce înseamnă discriminarea? Consideraţii teoretice şi exemple practice.  

 Politici anti-discriminare în România. Cum vede legislația românească fenomenul? 

Discuție pe exemple practice.  

 Vorbitor: Asztalos Csaba, Președinte, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării  

 

10:30 – 11:00 Pauză de cafea 

 

Institutul Național pentru 

Studierea Holocaustului din 

România “Elie Wiesel” 



 
 

11:00 – 12:30 Cum vorbim despre democrație în școală? Și cu cine?  

 Valori democratice fundamentale în școală – printre elevi și în cancelarie; Ce ne spun 

cercetări recente despre educația pentru democrație în școlile din România?  

 Vorbitor: Gabriel Bădescu, Director, Centrul de Studiu al Democrației de la Universitatea 

Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca  

 

12:30 – 14:00 Pauză de masă 

 

14:00 – 16:00 Tipologia organizațiilor de extremă dreapta din România.  

 Ideologii/mișcări/grupuri. Camuflarea extremei drepte. Impactul organizațiilor de extremă 

dreapta. Efectul accederii partidelor de extremă dreapta în Parlament 

 Vorbitor: Marius Cazan, Cercetător, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din 

România – Elie Wiesel 

 

16:00 – 16:30 Pauză de cafea  

 

16:30 – 18:00 Vizionarea expoziției itinerante ”Pentru o democrație activă – împotriva 

extremismului de dreapta” și discuție despre alte opțiuni de materiale didactice.  

 

19:30 Cină 

 

DUMINICĂ 

09:00 – 10:30 Proximitatea violenței. De la concepții la comportament 

 Trepte de angajare în extrema dreaptă. Ce activități desfășoară organizațiile de extremă 

dreapta în România și în țările din jur? Tineretul și extrema dreaptă – stil de viață, internet, 

muzică, sport. 

 Vorbitor: Mona Vintila, südost Europa Kultur e.V, Berlin 

 

10:30 – 11:00 Pauză de cafea 

 

11:00 – 12:30 Rasismul în societatea românească contemporană 

 Anti-semitism si anti-roma: ce forme îmbracă în societate? Exemple de bune practici 

pentru combaterea fenomenului. 

 Vorbitor: Mona Vintila, südost Europa Kultur e.V, Berlin 

 



 
 

12:30-13:00 Dezbatere finală 

 Dezbatere finală: Uitare sau memorie? Ce politică a memoriei colective ne asumăm? Ce 

lecții sunt de tras pentru prezent? Ce anume pot face elevii/profesorii pentru a combate 

extremismul de dreapta? 

 Vorbitori:   

 Alexandru Florian, Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania – Elie 

Wiesel 

Cristian Chiscop, Friedrich-Ebert-Stiftung Romania (FES) 

 

13:00 – 14:00 Pauză de masă și plecare participanți 


