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CĂTRE TOATE UNITĂTILE DE ÎNVĂTĂMÂNT DIN CRAIOVA SI JUDEŢ
9 9 9 9

Prin prezenta, vă informăm că Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului 
din România „Elie Wiesel”, în parteneriat cu The Olga Lengyel Institute & The Memorial 
Library, Fundaţia Precept Ministres şi Muzeul Holocaustului din Washinton organizează în 
perioada 16-19 iulie 2018, la Lugoj-Surduc, şcoala de vară “Holocaustul din România 
între istorie şi memorie”

Şcoala de vară “Holocaustul din România între istorie şi memorie” are drept 
public ţintă profesori de istorie de la nivelul ciclului liceal, iar programul va include o 
serie de colocvii susţinute de specialişti, profesori şi cercetători din România şi străinătate. 
Costurile de cazare, masă şi transport vor fi suportate de organizatori.

Selecţia participanţilor se va realiza pe baza unui CV şi a unei scrisori de 
motivare în care să se prezinte interesul candidaţilor pentru studierea holocaustului 
în România şi dacă au mai participat la alte programe legate de istoria Holocaustului. 
Trimiterea aplicaţiilor se poate face până la data de 22 iunie 2018 la adresa 
office@inshr-ew.ro Aplicaţiile vor fi evaluate de către o comisie de cercetători ai 
Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Având în vedere elementele specificate anterior, prin prezenta, vă rugăm să dispuneţi 
toate măsurile necesare la nivelul judeţului dvs., astfel încât profesorii de istorie de la 
nivelul ciclului liceal să fie informaţi cu privire la organizarea şcolii de vară “Holocaustul 
din România între istorie şi memorie”.

La prezenta anexăm Call for Application “Holocaustul din România între 
istorie şi memorie” transmis instituţiei noastre de către Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” şi programul şcolii de vară, 
anterior menţionat.
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