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MOTTO:

• Jan Comenius   ”școlile, care fac 
oamenii să devină într-adevăr 
umani, sunt fără îndoială ateliere 
de umanism” 



ȘCOLI PARTENERE:
• Italia, Liceo Laura Bassi, Bologna, tema ”El hombre piensa” (Omul 

Gândește), Cogito ergo sum;
• Spania, Colegio Hernandez, Villanueva de Castellón, tema ” El hombre se 

emociona” (Omul se emoționează);

• România, Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes, București, tema ”El 
hombre y sus sentimientos-el amor” (Omul și sentimentele sale-dragostea);

• Polonia, PCKZiU, Wielniczka, tema ”El hombre supera y avanza”  (Omul 
depășește și trece mai departe).

• Spania, IES Salvador Gadea, Aldaia, tema ”El hombre y el ágora más 
humana” (Omul și agora mai umană).



Laboratorios de humanidad
Mobilitatea 4- Wieliczka PCKiU, 
POLONIA, 
20-25  martie 2018



AUSCHWITZ- BIRKENAU- VIZITĂ DE 
DOCUMENTARE ÎN CADRUL PROIECTULUI 
EUROPEAN LABORATORIOS DE HUMANIDAD



• TEMA  PRINCIPALĂ a  mobilității a fost depășirea adversităților istoriei pentru a putea 
supraviețui. Mobilitatea debutat cu vizitarea lagărului de concentrare Auschwitz- Birkenau, 
la 60 km de Cracovia, unde în timpul celui de-al doilea Război Mondial erau închiși cei 
considerați ”elemente indezirabile”, precum oponenții politici ai regimului nazist, infractori și 
evrei. 

• În perioada de vârf a funcționării a atins dimensiuni enorme (40 km pătrați) și avea trei părți 
principale:

• -Auschwitz I- prima și cea mai veche parte creată pe terenul clădirii și cazărmii  antebelice 
poloneze. A adăpostit între 12 și 20.000 de deținuți dar și sediul politic și administrativ, 
magaziile cu provizii.

• - Auschwitz II- Birkenau- în 1944 număra peste 90.000 deținuți. Era cea mai mare unitate, 
aici fiind create cele mai mari unități de exterminare în masă din Europa ocupată, unde 
naziștii au ucis, prin gazare, majoritatea evreilor deportați în lagăr.

• - Auschwitz III- Monowitz- a fost o subunitate a lagărului Auschwitz situat la 6 km distanță și  
folosit ca lagăr de muncă pentru uzina Buna-Werke aparținând concernului IG Farben. În 
1944 aici erau peste 11.000 deținuți.

• Pe lângă acestea, în anii 1942-1944, au fost create aproape 50 de sublagăre, care foloseau 
forța de muncă a deținuților, pe lângă minele, uzinele, fermele agricole, de animale și alte 
unități industriale germane din Silezia Superioară.



DATE STATISTICE :

• Conform datelor estimative aici au fost deportate cel puțin 1,3 
milioane persoane, din care 1,1  milioane evrei, 

• 150.000 polonezi, 

• 23.000 rromi, 

• 15.000 prizonieri sovietici și alții. 
• În momentul eliberării lagărului, 27 ianuarie 1945, au fost găsite 

7.500 persoane, din care  doar 500 copii. 

• Peste 3000 de etnii au fost închise aici. Numărul exact de 
victime nu este cunoscut.





ATELIER : VALIZA DURERII ȘI VALIZA SPERANȚEI



TEATRU  CREATIV



MINA DE SARE DE LA  WIELICZKA



CRACOVIA



DE CE SĂ ACCESĂM  BURSE DE FORMARE 
CONTINUĂ?
• Posibilitatea de a participa la un curs de formare într-un cadru 

european, alături de profesori/ elevi din alte ţări.
• Familiarizarea cu noutăţi din domeniul din specialitate: metode 

de predare şi evaluare, direcţii de cercetare, practici 
manageriale.

• Perfecţionarea unei limbi străine.
• Identificarea de parteneri pentru derularea de proiecte cu 

finanţare europeană.
• Vizitarea unei alte ţări, cunoaşterea unor culturi diferite.



• Recomand tuturor profesorilor să încerce să aplice pentru astfel de mobilităţi cu
finanţare completă oferită din fonduri europene www.anpcdefp.ro

• Acest proiect a fost finanţat prin programul Erasmus+. cu sprijinul 
Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai 
punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru 
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine

http://www.anpcdefp.ro/


VĂ    MULȚUMESC !


