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המחלקה הפדגוגית

מען
House of the
Wannsee Conference
Educational and Memorial Site
Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
Phone: +49-30 - 80 50 01 0
Fax:
+49-30 - 80 50 01 27
E-Mail: info[at]ghwk.de

מזכירות
מיום שני עד יום שישי 15:00 - 9:00

אתר ההנצחה ומרכז החינוך מציע לקבוצות נוער ולכיתות
בית ספר מגוון אפשרויות לימוד על רדיפתם ורציחתם של
יהודי אירופה ,על תולדות הנציונאל-סוציאליזם ,על
ההסיטוריה שקדמה לשואה ועל השלכותיה .מוצעת להם
הדרכה מקצועית בתערוכת הקבע או עבודה בקבוצות
קטנות בהנחיית מדריכי הבית .ימי עיון מאפשרים בחירה
עצמאית של נושאים ספציפיים ללימוד מודרך.
למבוגרים הנמצאים במסגרת הכשרה פוליטית או
השתלמות מקצועית ,למדריכים ולמורים הבית מציע ימי
עיון יעודיים בתחום מקצועם או סמינרים של כמה ימים.
נושאם המרכזי של הסמינרים הוא התנהגותה של קבוצת
המקצוע ,שאליה משתייכים משתתפי הסמינר ,בתקופת
הנציונל-סוציאליזם .בהתבסס על כך יתנהל דיון על
החשיבות שיש בימינו להיסטוריה של פשעי הנאצים.
לחברי סמינרים למורים הבית מציע השתלמויות בנושא

עבודה חינוכית באתרי הנצחה ואפשרויות השימוש בה
בהוראת מקצועות שונים .הקו הרעיוני הפדגוגי של הבית
מוצג לפניהם ונדון עימם .מעבר לכך ניתן לדון באפשרויות
ובבעיות של העיסוק בנציונל-סוציאליזם בשיעורי בית ספר.

סיורים מודרכים בתערוכת הקבע
צוות העובדות והעובדים של אתר ההנצחה ומרכז
החינוך מעביר לקבוצות שנרשמו מראש סיורים
מודרכים בתערוכת הקבע על רדיפתם ורציחתם של
יהודי אירופה ומסביר על ועידת ואנזה בהקשרה
ההיסטורי .המדריכות והמדריכים ישתדלו לקיים
דיאלוג עם המבקרים וישמחו להשיב על שאלותיהם.
בשעת ההרשמה או ממש לפני הסיור יש אפשרות
לדון ולהחליט ביחד באילו נקודות על הסיור
להתמקד .הוא נמשך  90עד  120דקות .הסיורים
מתקיימים בשפות גרמנית ,אנגלית ,צרפתית ,עברית,
איטלקית ,הולנדית ,פולנית ורוסית.
מבוגרים בעלי הכנסה משלמים  3,00אירו לאדם.
לא יאושרו סיורים מודרכים על ידי אדם שאינו שייך
לצוות עובדי הבית.
התערוכה היא דו-לשונית )גרמנית ,אנגלית(.
לרשות מבקרות ומבקרים דוברי שפות אחרות עומדים
קטלוגים ומדריכי שמע:
– בעברית ,כולל כל המוצגים והטקסט המלא של
התערוכה
– בצרפתית ,ביוונית ,בהולנדית ,בפולנית ,בספרדית
ובאיטלקית עם מבואות ומוצגים נבחרים מכל חדרי
התערוכה

בדלפק הקבלה של אתר ההנצחה אפשר לשאול
תמורת  3,00אירו מדריך שמע בשפות גרמנית,
אנגלית ,עברית ,צרפתית ואיטלקית
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