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MIĘDZYNARODOWA



Jak to się zaczęło…..

 W roku 2008 rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego, który nosił nazwę:

„TAK WIELE NAS DZIELI..., ALE TAKŻE TAK WIELE NAS ŁĄCZY. PRZYWRÓĆMY 
PAMIĘĆ. Historia i losy tarnowskich Żydów.”

( Autorzy projektu: mgr Jolanta Klimek, mgr Małgorzata Wrześniowska, realizacja od 
2008r - nadal)

Dotyczy on historii Żydów w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem historii
Żydów tarnowskich. Głównym celem projektu było poznanie kultury i tradycji
żydowskiej, specyfiki judaizmu, jego bogatej obrzędowości, historii narodu
żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego losów w czasie II wojny
światowej, a zwłaszcza wydarzenia bez precedensu w dziejach współczesnego świata
- Holokaustu.

 Holokaust miał być punktem wyjścia do kształtowania u uczniów postaw tolerancji, 
wrażliwości, godności i otwartości wobec drugiego człowieka. Adresatami projektu  
byli uczniowie klas II i III gimnazjum, nauczyciele i wychowawcy.



SPOTKANIA 

POLSKO- IZRAELSKIE

Pierwsze kontakty z rówieśnikami z Izraela



W ramach tego programu 

organizowaliśmy lekcje 

i warsztaty dla nauczycieli 

i uczniów tarnowskich szkół.



W 2008 roku w naszej szkole

odbyło się seminarium

z przedstawicielami Instytutu Yad

Vashem w Jerozolimie- panią Orit

Margaliot oraz z panem Alexem

Dancyngem.

Jednym z ważnych punktów

seminarium było zaplanowanie

dalszych działań w ramach

współpracy z Yad Vashem.

Seminaria naukowe i warsztaty z

zaproszonymi gośćmi z Instytutu

Yad Vashem w Jerozolimie,

Goethe-Institut Centrum Polsko-

Niemieckiego i Uniwersytetu

Pedagogicznego w Krakowie.



Już w następnym w roku mogliśmy gościć w naszym mieście i w murach szkoły młodzież 

ze szkoły z Izraela.

W miejscu bardzo szczególnym –

w lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze na

cmentarzu poświęconym ofiarom wojny

oddaliśmy hołd i cześć ofiarom, które tam

zginęły, ofiarom pochodzącym z obu

narodów. Odbył się wspólny apel pamięci.

Ważnym jego elementem była wspólna

modlitwa w intencji tarnowskich ofiar

Holokaustu.

Młodzież izraelska przedstawiła krótką

część patriotyczno-artystyczną poświęconą

ofiarom narodu żydowskiego.



SPOTKANIA 

POLSKO- NIEMIECKIE

Pierwsze kontakty z rówieśnikami z Niemiec



W 2010 r. podjęliśmy pierwsze starania

związane z nawiązaniem kontaktów, z

naszym zachodnim sąsiadem -Niemcami.

Uczniowie naszego gimnazjum brali

udział w wycieczce integracyjnej do

malowniczo położonego ośrodka

Europejskiego Centrum Spotkań

Młodzieży – EBZ Pfauenhof - Kolberg,

który znajduje się na obrzeżach Berlina.

Podczas 5-cio dniowego pobytu

uczniowie mieli okazję zwiedzić stolicę

Niemiec oraz podziwiać jej piękne zabytki

i obiekty, m. in.: Pergamonmuseum,

Berliner Dom, Potsdamer Platz,

Brandenburger Tor, Reichstag i wiele

innych. Jeżdżąc głównymi ulicami

Berlina mogli również dostrzec symbole

dawnego podziału Niemiec i Europy,

resztki muru berlińskiego pomalowane

symbolicznym graffiti.



Uczestnicy wycieczki brali również udział

w wykładzie na temat prawa obowiązującego

w krajach Unii Europejskiej.

Bardzo ciekawym doświadczeniem było

również odwiedzenie szkół niemieckich,

a w szczególności szkoły Ludwig Witthöft

Oberschule w Wildau.

Nasza młodzież wraz ze swoimi rówieśnikami

z Niemiec, z którymi mogli się bliżej poznać,

brała udział w różnych lekcjach. Mogli się

także zapoznać z systemem funkcjonowania

szkoły niemieckiej i jej organizacją.

Ze swojej strony opowiedzieli niemieckim

uczniom o swoim rodzinnym mieście Tarnowie

- jego położeniu, historii i ważniejszych

zabytkach. Przekazali także foldery, mapy,

przewodniki i inne materiały promujące Tarnów

i region tarnowski. Pokazali prezentacje

multimedialne na ten temat, które przygotowali

specjalnie na ten wyjazd.



Wizyta w szkole Ludwig Witthöft 

Oberschule w Wildau.



Od roku 2011 rozpoczęliśmy współpracę z naszym nowym niemieckim

partnerem Staatliches Berufsschulzentrum Sondershausen (SBZ) w Turyngii

oraz Stowarzyszeniem „Juventas”. V. z Sondershausen w Turyngii.

Nasza młodzież spotyka się ze sobą do chwili obecnej. Każdego roku

szkolnego, odbywają się 2 spotkania: nasi uczniowie goszczą

w Sondershausen, a później my mamy przyjemność witać w Tarnowie

naszych niemieckich gości.





SPOTKANIA 

POLSKO- FRANCUSKIE

Pierwsze kontakty z rówieśnikami z Francji



Od roku 2013, wprowadziliśmy w naszym Gimnazjum jeszcze jeden język – język 

francuski.

Dlatego też postanowiliśmy ruszyć jeszcze bardziej na zachód i dotrzeć do Francji.

W tym samym roku nasi nauczyciele

rozpoczęli współpracę z Unią

Europejskich Federalistów i dzięki temu

mogliśmy uczestniczyć w seminarium

szkoleniowym we Francji. Seminarium

miało zapoznać nas z francuskim

systemem edukacji.

W roku 2014 grupa naszej młodzieży

wraz z opiekunami brała udział w

wyjeździe do Paryża i Brukseli. W czasie

jego trwania nasi uczniowie mogli spotkać

się ze swoimi rówieśnikami z francuskich

szkół.





Rok szkolny 2016/ 2017 rozpoczęliśmy od wizyty w Niemczech na przełomie

września i października. W maju będziemy gościć w Tarnowie naszych niemieckich

przyjaciół z Sondershausen.

W drugim półroczu nasi uczniowie wezmą udział w międzynarodowych warsztatach

z udziałem rówieśników z Mołdawii i Szwajcarii. Warsztaty dotyczą kultur narodów

europejskich. Zajęcia będą też okazją do integracji i szkolenia języka angielskiego,

bowiem warsztaty odbywają się w tym języku. Dwutygodniowy pobyt w Szwajcarii

to również okazja do poznania tego kraju.

To jeszcze nie koniec …

Działamy dalej


