Wycieczka do Centrum Ludwika Zamenhofa
21 maja 2015 roku uczniowie z klas 1A, 1B, i 1C wybrali się do
Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku na warsztaty
zatytułowane „Tolerancja jest ok.” i „Religie Podlasia”.
Opiekunkami były panie: Dorota Kofman i Agnieszka
Sławińska
W trakcie trwania pierwszych warsztatów uczniowie mieli
okazję wspólnie utworzyć definicję tolerancji i nietolerancji.
Punktem wyjścia był film, w którym człowiek w pełni sprawny
budzi się w świecie ludzi niepełnosprawnych i staje się „tym innym”. Taka nieoczekiwana zamiana
miejsc. Poprzez praktyczne zajęcia warsztatowe
uczniowie wcielili się w role, które wylosowali
i uświadomili sobie, że tolerancja to niezbędny warunek
do poznania i zrozumienia otaczającego świata.
Instruktorka prowadząca zajęcia w przystępny sposób
udowodniła, że bez tolerancji jest bardzo trudno
funkcjonować w otaczającej nas rzeczywistości.
Następne warsztaty poświęcone były religiom Podlasia.
Mieszkamy w bardzo ciekawym regionie Polski. Często
jest nazywany tyglem, w którym mieszają się różne
kultury i religie. Obok siebie funkcjonują: kościół rzymskokatolicki, prawosławny, augsbursko ewangelicki, a także judaizm i islam.
Program warsztatów podzielony był na kilka części:
1. Jeden dzień z życia kapłana – była to prezentacja multimedialna, w której duchowni, bądź
duchowni liderzy, opowiadali o swoim wyznaniu, codziennych i świątecznych obowiązkach.
Można też było zobaczyć świątynie kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, augsburskoewangelickiego, a także bożnice żydowskie , czy meczet islamski.
2. Co jest w szafie?- uczniowie mieli za zadanie ”ubrać” postać naturalnej wielkości w elementy
stroju duchownego poznanej religii, objaśniając jednocześnie symbolikę poszczególnych
elementów szaty duchownych.
3. Tajemnicza skrzynia – uczniowie losowali z olbrzymiego kufra przedmioty, które mieli za
zadanie nazwać i określić do czego służą, a także przyporządkować do odpowiedniej religii.
4. Zbuduj świątynię – uczniowie układali puzzle dużego formatu, tradycyjne oraz multimedialne,
przedstawiające świątynie znajdujące się na Podlasiu. Dzięki temu mogli zapoznać się
z najbardziej charakterystycznymi formami i detalami architektury dla danej religii.
5. Zeszyt ćwiczeń - uczniowie mieli okazję utrwalić swoją wiedzę uzupełniając podarowany im
zeszyt ćwiczeń.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu w naszej galerii.

