
„Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen."
UNESCO:s vision, som står i författningens förord, undertecknades av 37 stater i London den 16 november 1945.  

Skolans historia 
1252  Grundandet av Graues Kloster: ”För att lära ut kärlekens verk i bygger munkarna, i skyddav  

staden, huset nära Herrens kyrka.“ 
1541  Inrättandet av en latin scola. ”Guds ord predikas tydlig och rent. Munkarna flyttar  på sig  

och läros skolan stömmar in i skolan”.  
(Michaelis, 29 september, under Reformationen). 

1541  Fyra årskurser. 
1561 till slutet av 1700-talet: sex årskurser. 
1798  efter stadens nedgång: ”Efter långvarigt förfall tas skolan åter i bruk för att undervisa  

folkets andliga ledare samt stadens duktiga borgare.” 
1893  flyttade man in i den nuvarande skolbyggnaden. Någon lär då ha sagt: ”350 år var byggnaden i  

tjänst tills stadens råd och borgare beslutade att den måste vara präktigare.” 
1933  grundades Groβe Stadtschule Wismar:s gamla elevråd. 
1948  tilldelades skolan namnet Erweiterte Oberschule Geschwister Scholl.
1990  byts skolans namn till Groβe Stadtschule Geschwister Scholl.
2011  2011-03-21 visade skolan intresse av att vara med i UNESCO projektskola (ups). 
2014   deltar sedan den 30.07.2014 som UNESCO-projektskola (ups). 
2016 sedan 15.02.2016 certifierad UNESCO-projektskola (ups). 

Organisationens och skolans mål: 

Medveten om den enda världen sysslar vi med mänslikhetens nyckelproblem.  

Welcome message for the 455th anniversary of the foundation of the Great Town School of Wismar: 

”Jag sammanfattar våra önskningar kort i språket som skolans grundare introducerade 1541. Den klassiska latinen var då och är 
också nu det bärande fundamentet och arvinge av heleuropeisk kultur. Och många äldre som är här idag hade önskat sig att latin 
hittade vägen tillbaka till utbildningskanonen av deras gamla unga skola. Låt mig säga det med de korta och väl bekanta orden: 
vivat crescat floreat per multa saecula.” 

Joachim Grehn, 86/1996 

I Tyskland finns det 300 

skolor som deltar i 

projektet av UNESCO 

skolor. Världen över är 

det ungefär 9000 skolor. 

Vi vill också vara del av 

dessa skolor och engagera oss! 

Lärare, elever samt föräldrar på Geschwister-Scholl- 

Gymnasium är fulla av verksamhetslust som man kan 

t.ex. se på våra projekt som vi har gjort hittills. 
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