PROJEKT EDUKACYJNY

„PAMIĘTAJMY O
HOLOKAUŚCIE”
Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie młodemu pokoleniu Polaków
zagadnień związanych z martyrologią Żydów i Narodów Europy – ofiar
niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. Kształtowanie
wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka.
Pamięć o zagładzie Narodu Żydowskiego powinna być przestrogą przed
powtórzeniem się zbrodni przeciwko ludzkości. Ta zaplanowana zbrodnia i
wystąpienie narodu przeciw narodowi jest dramatyczną lekcją w stosunkach
międzyludzkich. Jest świadectwem działania totalitarnego systemu i jego
przywódców w ideologicznej nienawiści do Żydów w imię światowego
panowania „lepszej rasy”.
Projekt „Pamiętajmy o Holokauście”, to nie tylko pamięć o zagładzie
Narodu Żydowskiego, ale i pamięć o dziejach Żydów na terenie Polski i ich
kilkusetletnim wkładzie w tworzenie historii Polski. To przekazanie
faktograficznej prawdy i kształtowanie społecznej pamięci historycznej. To
pamięć o Polakach zamordowanych przez Niemców za udzielanie pomocy
Żydom. To wreszcie oddanie hołdu blisko 22 tysiącom Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata, w gronie których najliczniejszą grupę - ponad 6 tysięcy
stanowią Polacy.
Projekt edukacyjny „Pamiętajmy o Holokauście” jest projektem o zasięgu
międzyszkolnym. Kierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Głównym wykładowcą Projektu będzie dr. Gideon Grejf – historyk,
pracownik Instytutu Yad Vashem i Rabbinical Holocaust w Institute - Shem
Olam Jerozolimie, autor wielu artykułów, publikacji książkowych i filmów
dokumentalnych dot. martyrologii i zagłady Żydów w niemieckich obozach
koncentracyjnych. Wykładowca na międzynarodowych konferencjach
naukowych poświęconych historii Holokaustu m.in. w Stanach Zjednoczonych,
Niemczech, Austrii, Izraelu i Polsce. Współpracownik Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Projekt „Pamiętajmy o Holokauście” składa się z dwóch obszarów
działania: I – wewnętrzny (obejmujący swym zasięgiem teren szkolny)
II –zewnętrzny (zasięg pozaszkolny)

I – działania wewnętrzne:
- konkurs na logo Projektu
- opracowanie konspektu lekcji wychowawczej poświęconej
problematyce Holokaustu i antysemityzmu
- wyjazd edukacyjny do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
- tablica (gablota) informacyjna o Projekcie i aktualnościach
- wystawy pokonkursowe
- Festiwal Kultury Żydowskiej
II – działania zewnętrzne:
- wykłady dr. Gideona Grejfa
- międzyszkolny konkurs na plakat pt. „Pamiętajmy o Holokauście”
- debata (w ZSZ im. R. Mielczarskiego) z udziałem młodzieży
katowickich szkół pt. „Holokaust – czy może się powtórzyć?”
- międzyszkolny numer biuletynu „Pamiętajmy o Holokauście”
- konkurs fotograficzny (miejsca związane z Holokaustem, życiem
i kulturą Żydów)
- konkurs literacki (opowiadanie, scenariusz, esej)
- Spektakl Teatru „Bernko”

Koordynatorem Projektu jest mgr Marek Kaniewski. Projekt uzyskał
honorowy patronat Śląskiego Kuratora Oświaty.

