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" Przywróćmy Pamięć" edycja 2015-2016

2015-09-08 Pierwsze spotkanie uczniów z Tarnowa oraz Harel High School z Izraela

Szukane wyrażenie...
Wyszukaj

Pierwszy dzień trzydniowych warsztatów, w których biorą udział uczniowie naszego liceum, Liceum Plastycznego
oraz Harel High School spod Jerozolimy, za nami.
W TCK uczestników przywitał Dyrektor Centrum Pan Tomasz Kapturkiewicz, Pani Dyrektor V LO Joanna Jasiak oraz
Mira Shveky ze szkoły z Izraela. W Tarnowskim Centrum Kultury odbyły się warsztaty integracyjne.
Następnie zwiedzilśmy Tarnów z przewodnikiem, który w języku angielskim opowiedział o historii miasta oraz
społeczności żydowskiej Tarnowa. Spacerując ramię w ramię tarnowskimi ulicami, uczniowie robili też zdjęcia do
wystawy, którą wspólnie przygotowujemy.
Kolejnym punktem były warsztaty przeprowadzone przez Prezesa Fundacji Antyschematy II Pana Tomasza KocuraMalca oraz wolontariuszy Fundacji. Na cmentarzu żydowskim w Tarnowie uczyliśmy się "miziania", czyli kopiowania
symboli z macew na kartkę papieru.
Wieczorem w gościnnych piwnicach TCK wysłuchaliśmy koncertu muzyków Tarnowskiej Szkoły Muzyków Rockowych,
odbył się jam session z udziałem uczniów z Harel High School, a także wysłuchaliśmy koncertu muzyki poważnej w
wykonaniu uczniów z Izraela.
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MATERIAŁY EDUKACY JNE DLA
UCZNIÓW

Spotkanie w Tarnowskim Centrum Kultury

MATERIAŁY EDUKACY JNE DLA
NAUCZY CIELI

LOGO FUNDACJI - zachęcamy
do umieszczania go w Państwa
materiałach
Ulotka programu "Przywróćmy
Pamięć", edycja 2007-2008

POROZMAW IAJMY EUROPEJSKIE DEBATY O
W ARTOŚCIACH
DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ
UCZESTNIKÓW W 2008 R.
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