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Invitaţie de participare la  

Forumul Societăţii de Ştiinţe Istorice din România 

(19-22 iulie 2021) 
 

 

Stimaţi colegi,  

 

Societatea de Ştiinţe Istorice din România (SŞIR) organizează în perioada 19-22 iulie 2021 

Forumul Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, un eveniment  on-line şi de sine stătător 

adresat profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar şi membrilor SŞIR. În vederea 

participării la eveniment, Comitetul de organizare anunţă următoarele: 

 

1. Înscrierile sunt deschise în perioada 8-17 iulie, iar cei care doresc să participe sunt rugați să 

trimită pe adresa de email secretariatssir@gmail.com următoarele date: numele și prenumele, 

instituția unde își desfășoară activitatea și adresa de email pe care doresc să o folosească 

pentru conectarea la eveniment.  

 

2. Evenimentul va fi susţinut pe aplicaţia Google Meet ori Zoom, va fi înregistrat şi cei care 

doresc să participe își exprimă implicit acordul privind GDPR. Precizăm că participanţii vor 

primi diplome care atestă participarea la Forumul Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (fără 

credite incluse). Nu se percep taxe de participare! 

 

3. Programul Forumului Societăţii de Ştiinţe Istorice din România este următorul: 

 

 

19 IULIE, ZIUA I: 

 

Ora 10:00 -  Cuvântul de deschidere din partea Preşedintelui SŞIR, prof. univ.dr. Carol Căpiţă 

10:10-11:30 - Proiectul CRED şi Resurse Educaţionale Deschise (George Pataki, expert în 

cadrul Ministerului Educaţiei)  

 

 

20 IULIE, ZIUA a II-a: 

 

10:00-11:30 - Predarea istoriei în şcoală azi: provocări, inovaţii şi probleme (dr. Cătălina 

Mihalache și prof. univ. dr. Carol Căpiţă) 

12:00-13:00 - Istorie, Educaţie şi formarea  spiritului critic (lect. Univ. dr. Mihai Maci, 

Universitatea din Oradea) 
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21 IULIE, ZIUA a III-a: 

 

10:00-10:40 - Resurse online în predarea și cercetarea istoriei României (lector univ  dr. Vlad 

Popovici, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca) 

11:30-13:00 - Predarea comunismului în şcoală-Panorama Comunismului în România (Liliana 

Corobca și Cosmin Budeancă- experţi IICCMER) 

14:00-15:30 – Masa rotundă Rolul Istoriei în Școala secolului XXI 

 

 

22 IULIE, ZIUA a IV-a: 

 

10:00-10:40 - Studierea Holocaustului în şcoală (prof. univ. dr. Carol Căpiţă) 

10:40-10:45 - Pauză 

10:45-11:45 - Anunțarea premiilor și rezultatelor la Concursul Naționl „Patrimoniul cultural, 

istoric și natural - Zestrea comunităților locale” 

11:45-11:50 - Pauză 

12:00-13:30 - Revistele şi publicaţiile filialelor SŞIR - Prezentare. Acordarea Premiilor SŞIR 

 

Notă: Programul Forumului SȘIR poate suferi modificări și, de aceea, forma definitivă va fi 

anunțată pe 18 iulie. Tot atunci, vor fi trimise și datele de conectare pe platforma de 

comunicare. 

 

 

Vă așteptăm cu drag! 

Conducerea SȘIR 


