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 Uczniowie uczestniczący w projekcie poznają hi-
storię własnej miejscowości, często odkrywając białe plamy 
na mapie wiedzy o nieobec-
nej już społeczności żydow-
skiej. Dzięki własnej pracy 
prowadzonej w kontakcie z 
trenerami samodzielnie eks-
plorują historię, łącząc swo-
je odkrycia z materialnymi 
śladami w przestrzeni. 
 
 Szkoła, której uczniowie uczestniczą w pro-
jekcie otrzymuje tytuł „SZKOŁY DIALOGU”. Kryte-
rium jego przyznania jest udział uczniów w trzech 
warsztatach edukacyjnych opracowanych i prowadzo-
nych przez specjalistów Forum Dialogu Między Na-
rodami. W ich trakcie uczniowie przygotują także pro-
jekt wycieczki śladami materialnych pozostałości po 
żydowskiej społeczności ich miejscowości.  
 
 Każda grupa proszona będzie o przygotowanie 
prezentacji swojej wycieczki oraz raport z przeprowadzenia 
jej dla grupy rówieśniczej, rodziców, kadry pedagogicznej 
czy po prostu zainteresowanych osób.  
 
 Podsumowaniem projektu będzie uroczystość 
wręczenia dyplomów „Szkoły Dialogu” oraz nagród ufun-
dowanych przez sponsorów przedstawicielom liceów, któ-
re zrealizowały zakładany program. W uroczystości udział 
wezmą przedstawiciele szkół, trenerzy oraz zaproszeni 
goście. Zaprezentowane zostaną wyniki programu, oraz 
plany na współpracę w przyszłości.  
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 Fundacja Forum Dialogu Między Narodami 
jest organizacją pozarządową zajmującą się działalno-
ścią na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, 
przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i kseno-
fobii, a także edukacją na rzecz tolerancji. Forum reali-
zuje swoje cele poprzez seminaria, wystawy, publikacje 
i programy wymiany, skierowane do młodzieży i śro-
dowisk opiniotwórczych. 
 

"Dialog polsko-
żydowski jest nam 
wszystkim potrzebny. 
Jednak warunkiem tego 
dialogu jest wzajemne 
poszanowanie dla 
uczuć, wrażliwości i do-
świadczeń drugiej stro-
ny. Współczesne relacje 
polsko-żydowskie nazna-
czone są tragiczna histo-

ria lat okupacji. Pamiętając o tym mrocznym dzie-
dzictwie, Forum Dialogu Między Narodami od lat 
umożliwia Polakom i Żydom wzajemne poznanie 
się i zrozumienie ponad historycznymi podziałami. 
Tylko dzięki takim działaniom możemy otworzyć 
nowy rozdział we wzajemnych relacjach obu naro-
dów." 

 

Władysław Bartoszewski,  
były Minister Spraw Zagranicznych RP, 

Sprawiedliwy Między Narodami,  
Honorowy Obywatel Państwa Izrael 

  

 „Szkoła Dialogu” to projekt edukacyjny przy-
gotowany przez Fundację Forum Dialogu Między 
Narodami, którego celem jest zwiększanie wrażliwości i 
świadomości młodych ludzi na polu historii swoich ma-
łych ojczyzn, społeczeństwa wielokulturowego, uprze-
dzeń rasowych i etnicznych, antysemityzmu oraz budo-
wania więzi z miejscem, w którym żyją.  
 

 Dotychczas projekt adresowany był wyłącznie 
do uczniów warszawskich szkół średnich, obecnie po raz 
pierwszy proponujemy udział w projekcie szkołom śred-
nim z całej Polski. 
 

 Przed II wojną światową ponad 10% populacji 
Polski stanowili Żydzi. Społeczność ta była bardzo 
zróżnicowana, zarówno pod względem stopnia zasymi-
lowania, wykształcenia jak i religijności. Jest niezwykle 
ważne, by młodzież znała historię narodu żydow-
skiego, która jest nieodłączną częścią kultury i hi-
storii Polski. Jest to szczególnie ważne w społeczeń-
stwie otwartym, coraz bardziej wielokulturowym, w któ-
rym ciągle jednak zdarzają się uprzedzenia i fałszywe 
stereotypy  

 

 Projekt „Szkoła Dialogu” oparty jest na prze-
konaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do 
przełamywania barier i niechęci. W czasie naszych zajęć 
stwarzamy przestrzeń do otwartej dyskusji na tematy, z 
którymi często trudno nam się zmierzyć. Dialog polsko-
żydowski jest szalenie istotny zarówno ze względu na 
naszą wspólną przeszłość, jak i wzmacnianie postaw 
otwartości, tolerancji i zrozumienia. Warsztaty są znako-
mitym przygotowaniem do kontaktów z przedstawiciela-
mi społeczności żydowskiej z Izraela i USA.  
 



Program 

 Kolejne spotkanie uczniów z trenerami bę-
dzie poświęcone prezentacji przygotowanego pro-
jektu. Uczestnicy warsztatów oprowadzą trenerów 
przygotowaną przez siebie trasą po drodze omawia-
jąc elementy żydowskiej spuścizny takie jak cmen-
tarz, synagoga, oraz charakterystyczne dla miejsco-
wości lokalizacje związane z przedwojennym życiem 
żydowskim. W trakcie wycieczki trenerzy będą mieli 
za zadanie uzupełnianie wiedzy uczniów i ewentual-
nie sugerowanie miejsc które można dodać do trasy. 
Podsumowaniem warsztatu będzie wspólna refleksja 
nad białymi plamami w wiedzy o własnej miejsco-
wości i  tożsamości jej mieszkańców. 

 Ostatnie, trzecie spotkanie poświęcone 
będzie podsumowaniu zdobytej wcześniej wiedzy i 
doświadczenia. Dzięki interaktywnym formom zajęć 
uczniowie będą mieli możliwość docenienia zdoby-
tych umiejętności, jak również wypracowania wła-
snych pól aktywności w przyszłości. Warsztat ten w 
drugiej części da uczestnikom możliwość przyjrzenia 
się różnorodności współczesnego życia żydowskie-
go, które niejako poza ich miejscowością kontynuuje 
się w Izraelu i diasporze. Ćwiczenia realizowane w 
jego trakcie mają połączyć wiedzę uczniów zdobytą 
podczas wycieczki z teraźniejszością, pokazać cią-
głość życia żydowskiego które istniało w ich miej-
scowości. W trakcie tego spotkania odbędzie się 
również ewaluacja całego cyklu. 

 Zadaniem dla uczniów po zakończeniu 
cyklu spotkań będzie przeprowadzenie przygoto-
wanej przez siebie wycieczki dla samodzielnie 
określonej grupy (np. koledzy, rodzice, nauczycie-
le, inne zainteresowane osoby). Przygotowany z 
niej raport, przesłany do Forum weźmie udział w 
konkursie.  
 
 Grupa która wygra konkurs zostanie 
zaproszona do Warszawy na wycieczkę ślada-
mi żydowskiej społeczności tego miasta oraz 
spotkanie z jej współczesnymi przedstawicie-
lami. Całość zwieńczy udział w bankiecie i 
uroczystej gali wręczenia tytułu „Szkołom 
Dialogu”, podczas której zwycięzcy będą mie-
li szansę prezentacji swojego projektu. 
 

 
 
Kontakt: 
Mateusz Hładki 
koordynator projektu 
tel. kom. 502 661 687 
tel. biuro 0-22 827 22 07 
szkola.dialogu@dialog.org.pl 

  

 Uczniowie odbędą trzy spotkania z trenera-
mi Forum Dialogu. W ramach projektu będą mieli 
za zadanie, przy pomocy trenerów, przygotować wy-
cieczkę po żydowskich zabytkach swojej miejscowo-
ści.  

 

  
  

  
 
 
 

 Pierwsze spotkanie ma na celu wprowa-
dzenie uczestników w tematykę zajęć, przedstawie-
nie najważniejszych zagadnień dotyczących żydow-
skiej kultury i tradycji, oraz uświadomienie, że przed 
wojną Żydzi mieszkali w ich miejscowości, stano-
wiąc jej nieodłączną część. W trakcie tych zajęć tre-
nerzy zapoznają uczniów z metodami pracy projek-
towej oraz wspólnie ustalą plan działań podejmowa-
nych przez uczniów, pod nadzorem nauczyciela w 
okresie pomiędzy spotkaniami. 
 

 W 2-3 tygodniowym okresie pomiędzy 
pierwszym a drugim warsztatem trenerzy Forum 
pozostawać będą z uczniami i nauczycielem w kon-
takcie stymulując oraz wspomagając pracę nad pro-
jektem wycieczki.  

 
 


