
Czym jest Szko∏a Dialogu

Szko∏a Dialogu to program edukacyjny przygotowany 
i realizowany przez Fundacj´ Forum Dialogu Mi´dzy
Narodami, którego celem jest poszerzanie wiedzy ucz-
niów na temat wielowiekowej obecnoÊci ˚ydów w Pols-
ce oraz ich wk∏adu w rozwój spo∏eczny, kulturalny i gos-
podarczy naszego kraju. W ramach programu m∏odzie˝
pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa histori´
przedwojennej ludnoÊci ˝ydowskiej w swojej miejsco-
woÊci oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który
ma na celu jej upami´tnienie.

Przed II wojnà Êwiatowà ˚ydzi stanowili ponad 10%
populacji Polski. Chcemy, by m∏odzie˝ pozna∏a his-
tori´ narodu ˝ydowskiego, która jest nieod∏àcznà
cz´Êcià kultury i historii Polski.

Uczniowie uczestniczàcy w projekcie poznajà histori´
w∏asnej miejscowoÊci, cz´sto odkrywajàc bia∏e plamy na
mapie wiedzy o nieobecnej ju˝ spo∏ecznoÊci ˝ydows-
kiej. Dzi´ki w∏asnej pracy prowadzonej przy wsparciu
trenerów Forum Dialogu samodzielnie eksplorujà
histori´, ∏àczàc swoje odkrycia z materialnymi Êladami
w przestrzeni.

W ramach zaj´ç m∏odzie˝ ma za zadanie przygoto-
waç w∏asny projekt upami´tniajàcy lokalnà spo-
∏ecznoÊç ˝ydowskà. Przygotowane przez uczniów prace
biorà udzia∏ w konkursie, którego rozstrzygni´cie ma
miejsce podczas uroczystej GALI SZKO¸Y DIALOGU.
W trakcie Gali wszystkie uczestniczàce w danej edycji
programu szko∏y otrzymujà tytu∏ oraz  dyplom „SZKO-
¸Y  DIALOGU”, a laureaci atrakcyjne nagrody. 

Forum Dialogu Mi´dzy Narodami

Fundacja Forum Dialogu Mi´dzy Narodami jest organi-
zacjà pozarzàdowà zajmujàcà si´ dzia∏alnoÊcià na rzecz
zbli˝enia pomi´dzy Polakami a ˚ydami, przeciwdzia∏a-
niem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a tak˝e
edukacjà na rzecz tolerancji. Forum realizuje swoje cele
poprzez seminaria, wystawy, publikacje i programy wy-
miany, skierowane do m∏odzie˝y oraz Êrodowisk opinio-
twórczych.

„Forum Dialogu Mi´dzy Narodami od lat umo˝-
liwia Polakom i ˚ydom wzajemne poznanie si´ 
i zrozumienie ponad historycznymi podzia-
∏ami. Tylko dzi´ki takim dzia∏aniom mo˝emy
otworzyç nowy rozdzia∏ we wzajemnych relac-
jach obu narodów.“
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Program

Na program sk∏adajà si´ cztery spotkania z trenera-
mi Forum Dialogu. Ich celem jest przede wszystkim
zapoznanie uczniów z ˝ydowskà przesz∏oÊcià ich miej-
scowoÊci, a w rezultacie przygotowanie przez m∏odzie˝
wycieczki po jej ˝ydowskich zabytkach przy wsparciu
trenerów Forum. 

Pierwsze i drugie spotkanie ma na celu wprowadze-
nie uczestników w tematyk´ zaj´ç, przedstawienie naj-
wa˝niejszych zagadnieƒ dotyczàcych ˝ydowskiej kultu-
ry i tradycji, oraz uÊwiadomienie, ˝e przed wojnà ˚ydzi
stanowili nieod∏àcznà cz´Êç ich miejscowoÊci. W trakcie
tych zaj´ç trenerzy zapoznajà uczniów z metodami
pracy projektowej oraz wspólnie ustalajà plan dzia∏aƒ

podejmowanych przez uczniów pod nadzorem nauczy-
ciela w okresie pomi´dzy spotkaniami.
W 2-3 tygodniowym okresie pomi´dzy drugim a trze-
cim spotkaniem trenerzy Forum pozostajà w kontakcie
z uczniami i nauczycielem - stymulujàc oraz wspomaga-
jàc prac´ nad projektem wycieczki.

Trzecie spotkanie poÊwi´cone jest prezentacji przy-
gotowanego projektu. Uczestnicy warsztatów majà za

zadanie oprowadziç trenerów przygotowanà przez sie-
bie trasà, omawiajàc po drodze znaczenie i funkcje cmen-
tarza ˝ydowskiego, synagogi, oraz innych wa˝nych
miejsc w ˝yciu przedwojennej spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej.
W trakcie wycieczki trenerzy uzupe∏niajà wiedz´ ucz-
niów, sugerujàc jednoczeÊnie ewentualne miejsca,
które mo˝na dodaç do trasy. Podsumowaniem warszta-
tu jest wspólna refleksja nad bia∏ymi plamami w wiedzy
o w∏asnej miejscowoÊci i to˝samoÊci jej mieszkaƒców.

Ostatnie, czwarte spotkanie poÊwi´cone jest pod-
sumowaniu zdobytej wczeÊniej wiedzy i doÊwiadczeƒ.
Dzi´ki interaktywnym formom zaj´ç uczniowie majà
mo˝liwoÊç wypracowania przysz∏ych obszarów aktyw-
noÊci, zwiàzanych z historià i kulturà polskich ˚ydów.
Warsztat ten w drugiej cz´Êci pozwala przyjrzeç si´ ró˝-
norodnoÊci wspó∏czesnego ˝ycia ˝ydowskiego w Izra-

elu i diasporze. åwiczenia realizowane w jego trakcie
majà po∏àczyç wiedz´ uczniów zdobytà podczas wy-
cieczki z teraêniejszoÊcià, pokazaç ciàg∏oÊç ˝ycia ˝ydow-
skiego które istnia∏o tak˝e w ich miejscowoÊci. 

Celem programu i zadaniem dla uczniów po
zakoƒczeniu cyklu spotkaƒ jest przeprowadzenie
przygotowanej przez siebie wycieczki dla samodzielnie
okreÊlonej grupy (np. koledzy, rodzice, nauczyciele,

przedstawiciele lokalnych w∏adz). Trenerzy pilotujà
przygotowania, udzielajàc uczniom wsparcia. Na za-
koƒczenie prosimy uczniów o nades∏anie spra-
wozdania z przeprowadzonego projektu, które
nast´pnie bierze udzia∏ w organizowanym przez
Forum konkursie. 


