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ABSTRACT: CLIOHnet is a Socrates-Erasmus Thematic Network formed to address the task of 
bringing the study of history and a critically founded historical perspective to bear on the challenges 
facing European society and education today. The Network utilizes the remarkable opportunities created 
by the swift expansion of contact between diverse European cultural and educational traditions to bring a 
supranational, diachronic and comparative approach to the study and teaching of history. It will create 
an association (HEKLA) for enhancing the historical perspective in European culture; it operates a web-
site and a mailing list. It is now creating a pan-European directory of historical associations and bodies; 
it encourages publications relating to its objectives on the specialized press and in the media. It promotes 
the study on teaching and studying history in Europe today and will publish the results in book form, 
containing both an overview of the present situation and recommendations for action. CLIOHnet brings 
together historians, geographers, art historians, linguists, theologists, philologists, sociologists and 
philosophers in order to explore how differences, connections, conflicts and positive interaction have 
developed in the past and can develop in the future. 

 
Una dintre dimensiunile proiectului Europei unite priveºte integrarea 

componentelor sale sub aspectul valorizãrii potenþialului ºtiinþific. În acest sens, printre 
cele mai vechi proiecte finanþate de Uniunea Europeanã se numãrã programul 
CLIOHnet, din care face parte, din anul 2004, ºi Facultatea de Istorie ºi Geografie din 

Suceava (alãturi de Facultatea de Istorie ºi Filosofie de la Universitatea �Babeº-Bolyai� 
din Cluj-Napoca, membru al proiectului încã din anul 2001).  

Conceput în calitate de arie tematicã a proiectului-pilot �Sistemul European de 
Credite Transferabile� (ECTS), el a urmãrit sã contribuie la crearea unui sistem de 

recunoaºtere a activitãþii academice a studenþilor istorici desfãºurate în statele 
comunitare. Dupã finalizarea cu succes a programului, sistemul de credite transferabile

1 
se aplicã în marea majoritate a þãrilor europene, devenind indispensabil în cadrul 

mobilitãþilor studenþeºti finanþate de Uniunea Europeanã.  
Aºa cum am menþionat, Istoria a fost una dintre cele cinci arii tematice cu care a 

demarat proiectul ECTS (European Credit Transfer System) în anul 1988. Treptat, pe 
parcursul urmãtorului deceniu, nucleul de istorici ºi cercetãtori implicaþi în programul de 
colaborare s-a extins la nivelul întregului continent, concentrând echipe de cercetãtori, 

cadre didactice universitare ºi doctoranzi care ºi-au concentrat demersurile pe diverse 
paliere tematice ºi cronologice, toate vizând, însã, dezvoltarea cunoaºterii ºi diseminarea 

ideilor, metodelor, mijloacelor moderne în mediile universitare ºi de cercetare în 

domeniul istoriei. În acest context, sub coordonarea Universitãþii din Groningen, a fost 

propus ºi încheiat cu succes Proiectul de dezvoltare a Curriculei Erasmus-Socrates, 
intitulat Ideea ºi Realitatea în istoria Europei.  

Totodatã, echipa a ajuns la concluzia cã una dintre cele mai bune cãi de 

explorare a uriaºului potenþial de inovare a predãrii/învãþãrii istoriei este legatã de 

organizarea unor programe intensive, în cadrul cãrora studenþii ºi profesorii de la 

universitãþile participante sã poatã interacþiona într-o situaþie de predare/învãþare 

modernã. În acest cadru, grupul a iniþiat ºi a derulat cu succes urmãtoarele programe 
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intensive: Bologna (mai 1998: Cultura Europei ºi mediul),  Pisa (mai 1998: Imperii, 
state ºi regiuni într-o perspectivã europeanã), Pisa (mai 1999: Prezentul trecutului), 
Gent (martie 2000: Istoria ºi realitatea Europei), Reykjavik (mai 2000: Naþiuni ºi 

naþionalitãþi), Roskilde (martie 2001: Statul prosper. Trecut, prezent, viitor), Pisa (mai 
2001: Sisteme politice ºi definiþiile rolurilor de gen), Riga (mai 2003: Religie ºi 
schimbare politicã în Europa: trecut ºi prezent), Madrid (martie 2004: Cetãþenia în 

istorie. De la Atena la Uniunea Europeanã). Graþie programului Cultura 2000 al Uniunii 
Europene a devenit posibil editarea unor volume tematice ale cursurilor menþionate, care 

sunt disponibile astãzi atât în forma tipãritã (nouã volume), casete video, DVD, precum ºi 
în format *pdf, pe internet2.  

În mai 1999 Reþeaua de Istorie ECTS a organizat Conferinþa europeanã 

Prezentul trecutului. Istoria în universitãþile europene: comparare, armonizare, inovare, 
în cadrul cãreia a fost conceput proiectul CLIOH. Acesta a avut ca obiectiv extinderea 
parteneriatului în noua Europã ºi atragerea în activitãþile de colaborare a statelor din 

Europa de Est ºi Centralã. Programul trienal CLIOH, intitulat Redescoperirea Europei: 
Crearea legãturilor ºi viziunii novatoare pentru o nouã agendã a istoriei, având 

angajate 38 de instituþii participante, a demarat activitãþile în anul 2000, propunându-ºi 
elaborarea materialelor ºi propunerilor pentru predarea/învãþarea istoriei pe continentul 

nostru. Rezultatele obþinute în cadrul programului au fost diseminate în anul 2003-2004 
(CLIOH-DISS), fiecare membru (47 de instituþii angrenate în aceastã fazã) împãrtãºind 

din experienþa acumulatã unor parteneri (alte facultãþi) din propria þarã.  
Demararea programului CLIOH a stimulat ºi înlesnit punerea bazelor pentru 

dezvoltarea proiectului, din 2001, într-o Reþea Europeanã de Istorie, ca parte a Reþelelor 
Tematice Erasmus. CLIOHnet a reprezentat o extindere tematicã ºi geograficã a 

activitãþilor desfãºurate pânã la acel moment. Reþeaua, care a cuprins grupul CLIOH ºi 
noii parteneri (în total, 58 de instituþii participante), a încercat sã valorifice diverse 
experienþe, cunoºtinþe, metode spre a le pune la dispoziþia celor interesaþi din alte pãrþi 

ale lumii (Balcani, Turcia, Rusia, Asia Centralã, Africa). Membrii reþelei s-au angajat 
într-o varietate de activitãþi, toate având drept scop creºterea prezenþei perspectivei 

istorice comparate ºi critice asupra culturii Europei, nu numai asupra culturii academice. 

Astfel, programul s-a întemeiat pe ideea de proiect transnaþional, multicultural ºi 

paneuropean. CLIOHnet a organizat în fiecare an câte douã întâlniri plenare ºi câte 10 

întâlniri naþionale în 10 state diferite. Au fost realizate conexiuni ºi colaborãri cu alte 

programe ale Uniunii Europene, precum �TUNING� Educational Structures in Europe,  
TEEP 2002 (Transnational European Evaluation Project 2002) ºi, recent, Tuning Latin 
America (au fost stabilite relaþii cu departamentele de istorie din 18 state latino-
americane). Ca ºi în cadrul programului CLIOH, ultimul an (2004-2005) a fost dedicat 
activitãþilor de diseminare pe calea organizãrii unor seminare naþionale în fiecare þarã 

participantã. Totodatã, au fost prezentate ºi dezbãtute propunerile pentru CLIOHnet 2, în 

vederea continuãrii ºi extinderii activitãþilor dupã 2005.  
CLIOHnet are drept obiectiv fundamental oferirea unei perspective istorice 

bazatã pe o analizã criticã a trecutului pentru a face faþã provocãrilor cu care se confruntã 
astãzi societatea ºi educaþia europeanã. Istoria � atât ca domeniu de cercetare cât ºi ca 

materie predatã ºi studiatã în universitãþi ºi ºcoli � cunoaºte, în ultimele douã decenii 
transformãri rapide percepute adesea ca manifestãri ale unei crize profunde. Reþeaua a fost 
conceputã drept un rãspuns prompt ºi profesionist provocãrilor secolului XXI. Spre 

deosebire de proiectele naþionale, bilaterale sau regionale, CLIOHnet oferã ºi valorificã 

oportunitãþi remarcabile, create prin extinderea rapidã a contactelor dintre diferitele tradiþii 
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culturale ºi educaþionale europene, încercând sã ofere procesului de studiere ºi predare a 

istoriei o abordare supranaþionalã, diacronicã ºi comparativã. 
CLIOHnet acþioneazã pe paliere diferite. În fiecare þarã au fost organizate ateliere 

de lucru pentru profesori, studenþi, cercetãtori interesaþi de tematica propusã. Concomitent 
au fost constituite grupuri naþionale CLIOHnet. Cinci grupuri de lucru (Task Force), 
compuse din reprezentanþi provenind din câteva þãri, au abordat anumite domenii socotite 
prioritate pentru cunoaºterea ºi didactica istoricã: probleme de gen ºi oportunitãþi egale; 

rasism ºi etnicitate; utilizarea învãþãmântului la distanþã ºi a tehnologiilor informatice 

pentru realizarea unei noi perspective istorice; predarea/învãþarea istoriei la nivel liceal; 

extinderea spaþiului istoriografic european prin includerea istoriei ºi produselor 

istoriografice din Europa de Est ºi statele mediteraneene. Existã un grup de lucru care se 

ocupã de istorie ºi ºtiinþe umaniste în curricula ºtiinþificã ºi tehnologicã. 
CLIOHnet nu se limiteazã la acumularea cunoºtinþelor ºi cãutarea sau elaborarea 

unor noi metode de investigare a trecutului ºi de predare/învãþare a istoriei. Echipele 

implicate au obligaþia de a disemina cunoºtinþele pe diferite cãi. Fiecare grup de lucru 

(Task Force) este responsabil pentru publicarea rezultatelor muncii sale. În cadrul �Clioh�s 

Workshop I� (2000-2001) au fost redactate trei volume (apãrute sub sigla �CLIOH's 

Notebooks�), destinate utilizãrii ºi testãrii de cãtre instituþiile implicate în proiect (vol. I: 

Marea în istoria Europei, vol. II: Sisteme politice ºi definiþii ale rolurilor de gen ºi vol. 
III: Naþiunile ºi naþionalitãþile în perspectiva istoricã).  

Reþeaua a încheiat cu succes ºi proiectul intitulat �Clioh�s Workshop II�, realizat 
în cadrul programului Cultura 2000 al Directoratului general pentru Educaþie ºi Culturã al 

Comisiei Europene, publicând cãrþi ºi video-casete cu specific multinaþional ºi 

multilingvistic (continuarea seriei �CLIOH's Notebooks�, în cadrul cãreia au fost tipãrite 
vol. IV: State prospere. Trecut, prezent, viitor, vol. V: Imagini ºi istorie, vol. VI: Imperii 
ºi state în perspectiva europeanã, vol. VII: Discriminare rasialã ºi etnicitate în istoria 

europeanã, vol. VIII: Religia ºi schimbarea politicã în Europa: trecutul ºi prezentul ºi 
vol. IX: Toleranþa ºi intoleranþa în perspectiva istoricã).  

Programul nostru colaboreazã îndeaproape cu Tuning Educational Structures din 
Proiectul Europa, pentru a oferi puncte de referinþã comune, a contura teme specifice, a 
defini competenþe ºi elemente descriptive pentru curricula de istorie. CLIOHnet coopereazã, 
de asemenea, în Tuning II, dezvoltând criterii pentru metodologiile de predare ºi învãþare

3.  
Coordonatorul central (Universitatea din Pisa, Italia), reprezentat printr-o echipã 

competentã condusã de prof. univ. dr. Ann Katherine Isaacs, gestioneazã un web-site4 ºi o 

listã de corespondenþã ºi discuþii. Pe lângã alte numeroase succese, trebuie menþionatã 

realizarea unui registru paneuropean al istoricilor, asociaþiilor ºi organizaþiilor istoricilor, 
încurajarea publicaþiilor cu preocupãri apropiate obiectivelor sale în media ºi presa de 

specialitate. Ca ºi pe parcursul ultimului deceniu, echipele implicate în program continuã sã 

examineze statutul istoriei în Europa de astãzi, oferind atât o perspectivã asupra situaþiei 

prezente, cât ºi recomandãri pentru viitor. A fost propus cu succes proiectul CLIOHRES.net 
(Reþeaua de excelenþã în domeniul cercetãrii istorice)

5, finanþat de Programul Cadru 6 al 

Uniunii Europene, iar unele nuclee implicate în CLIOHnet au generat ºi alte programe, cum 

ar fi eHLEE � eHistory Learning Environment and Evaluation (pentru învãþãmântul 

întemeiat pe resursele electronice moderne)6 ºi EMMHS � Masterat European în Studii 

Istorice Mediteraneene7. 
CLIOHnet îºi extinde legãturile ºi spre instituþiile unor þãri care încã nu au fost 

admise în programele Socrates, în special din Europa de Sud-Est, Rusia, zona 
mediteraneanã ºi Asia Centralã. Mai propune colaborarea în interiorul, dar ºi dincolo de 
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domeniul umanist, prin intermediul Arhipelagului european al Reþelelor tematice umaniste
8. 

Programul nostru contribuie atât la formarea acestui Arhipelag, cât ºi la stabilirea unor 

legãturi ºi colaborãri cu discipline umaniste distincte. Totodatã, se realizeazã ºi o dezvoltare 

a programului pe verticalã, anumite componente având drept grupuri-þintã preºcolarii ºi 

elevii din ºcolile primare
9 (spre exemplu, editarea unei broºuri color menitã sã contribuie la 

cunoaºterea Europei de cãtre cei mici, prin intermediul cãlãtoriei micului dragon Mu) sau 
studenþii din primul ciclu de studii (urmãrindu-se ºi constituirea unei reþele studenþeºti 

CLIOHnet-Youth)10. 
Continuitatea programului, evaluãrile transnaþionale ºi indicatorii de calitate 

testaþi în cadrul proiectului pilot TEEP 2002 dovedesc cu prisosinþã eficacitatea ºi 

aplicabilitatea produselor (cunoºtinþe, metodologii, principii, competenþe, tematici, abordãri 

etc.) oferite de CLIOHnet. Considerãm cã aceastã formã de colaborare între istorici ºi 
specialiºtii în alte domenii umaniste ºi nu numai, provenind din practic toate statele 
bãtrânului continent, nu poate decât sã contribuie la o mai bunã cunoaºtere a trecutului 

fiecãrei naþiuni în parte, dar ºi la modernizarea procesului de predare/învãþare în 

instituþiile europene, la însuºirea celor mai performante metode ºi principii de instruire ºi 

cercetare. Drept exemple ale subiectelor investigate în cadrul grupului de lucru 5 

�Frontiere ºi identitãþi�, ce îºi desfãºoarã activitatea sub egida programului 

CLIOHRES.net, publicãm în continuare douã materiale (Position Paper) � în variante de 
lucru, ce urmeazã a fi sintetizate ºi dezvoltate într-un studiu de circa 35-40 de pagini � 
elaborate de cele douã echipe româneºti, materiale ce au fost prezentate la Praga, în zilele de 

26-27 august 2005. 
 
 
NOTE: 
 

                                                           
1 Pentru detalii, vezi: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html 
2 http://www.stm.unipi.it/Clioh/tabs/core.htm 
3 http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/tuning/tuning_en.html 
4 www.clioh.net 
5 http://www.cliohres.net/ 
6 http://www.clioh.net/ehlee.htm 
7 http://www.clioh.net/emmhsl.htm 
8 http://www.archhumannets.net/ 
9 http://www.clioh.net/kids.htm 
10 http://www.stm.unipi.it/programmasocrates/cliohnet/Meetings/students/stud.htm 
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