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Adres
Haus der Wannsee-Konferenz
Gedenk- und Bildungsstätte
Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
Tel: +49-30 -80 50 01 0
Fax: +49-30 - 80 50 01 27
E-Mail: info[at]ghwk.de

Openingstijden:
dagelijks 10.00 - 18.00 uur
Laatste toegang (Villa en Park):
17:45

Algemene informatie over het
vormingsaanbod
Het herinnerings- en studiecentrum biedt
jongerengroepen en leerlingen talrijke
mogelijkheden om bezig te zijn met de vervolging
van en moord op de Europese Joden, met de
geschiedenis van het nationaalsocialisme, de
voorgeschiedenis en gevolgen ervan. Op
studiedagen kunnen zelfgekozen thema's onder
leiding als voorbeeld worden uitgewerkt. Zo kan
bijvoorbeeld een studiedag met als onderwerp "de
Wannsee-Conferentie en de realisering van de
«Endlösung»" gevolgd worden, waarvoor
toepasselijke originele teksten in het Nederlands
vertaald zijn.
• Studiedag: De Wannsee-Conferentie en de
uitvoering van de "Endlösung"

gesloten:
1 januari, 8 maart, Goede Vrijdag, 1
mei, Hemelvaartsdag, 3 oktober,
24-26 december, 31 december
- groepen a.u.b. altijd van
tevoren aanmelden -

• De Wannsee-Conferentie in haar historische
context als educatief thema
Er worden beroepsspeciﬁeke studiedagen en
meerdaagse seminaries georganiseerd voor
volwassenen als politieke en professionele
bijscholing, voor leerkrachten en docenten. Aan
leden van studie- en vakseminaries en aan
docententeams biedt het Huis bijscholingen over
de pedagogie van het herinneringscentrum en voor
onderwijs in verschillende vakken.
Vormingsaanbod voor scholen
Het aanbod voor leerlingen en andere jongeren
omvat een ruim spectrum aan thema's en
werkvormen. Het pedagogische werk met
leerlingen in het Huis van de Wannseeconferentie
heeft niet tot doel om het schoolonderricht over de
geschiedenis van de nationaalsocialistische
Jodenvervolging te vervangen. Hier dienen eerder
de kansen van het historische object benut te
worden om inzichten over belangrijke aspecten van
de volkerenmoord op de Joden te krijgen en zich
tegelijk intensief bezig te houden met de eigen
emotionele reacties bij de confrontatie met deze
gebeurtenis. Bovendien zijn in het Huis als
studiecentrum diepgaande voorbeeldstudies
mogelijk dankzij de tentoonstelling en de talrijke
bronnen en media die ter beschikking staan.
Vormingsaanbod voor volwassenen
Bijeenkomsten voor volwassenen zijn normaal
gezien als beroepsspeciﬁeke seminaries opgevat.
Het centrale thema ervan is het gedrag van de
leden van de beroepsgroep, waartoe de
deelnemers behoren, in de tijd van het
nationaalsocialisme. Vanuit dat standpunt wordt
besproken welk belang de geschiedenis van de
nationaalsocialistische misdaden vandaag kan
hebben.
In de speciale seminaries voor kandidaatonderwijzers en leerkrachten wordt het
pedagogische concept van het Huis ter discussie
gesteld. Bovendien kunnen mogelijkheden en

problemen van de behandeling van het
nationaalsocialisme in het onderwijs behandeld
worden.
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