Egy inspiráló kiállítás Anne Frankról, az íróról
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Olvass és írj

Anne
Frankkal
…………………………………………………..

1. Anne Frank
Előzmények
Egy feljelentés nyomán 1944. augusztus
4-én – több mint kétévi bujkálást
követően – Anne Frankot és családját
társaikkal
együtt
letartóztatták
Amszterdamban, majd koncentrációs
táborba hurcolták. Anne gondosan
vezetett naplójegyzetei a rejtekhelyen
maradtak. A rejtőzők közül egyedül
Otto Frank, Anne édesapja élte túl a
holokausztot,
aki
1947-ben
Anne
naplójának kiadásával teljesítette lánya
kívánságát, aki íróvá szeretett volna
válni.

Az Anne Frank Ház Alapítvány

Mi az Anne Frank Ház küldetése?

1957-ben jött létre az Anne Frank Ház
Alapítvány, melynek oktatási küldetése
továbbadni Anne Frank életének és
eszméinek üzenetét.

Az Anne Frank Ház egy független szervezet, melynek feladata annak az épületegyüttesnek (egykori iroda és raktár,
valamint hátsó traktus) a felügyelete és
megóvása, melyben Anne Frank a II.
világháború idején családjával elrejtőzött, és melynek falai között megírta híressé vált naplóját.

Az egykori üzlethelyiség és rejtekhely
1960. május 3-án nyílt meg múzeumként.
Otto Frank egészen haláláig szoros
együttműködésben maradt az Anne
Frank Házzal.

Élettörténete a világ minden táján felkelti az emberek érdeklődését és arra
biztatja őket, hogy mérlegeljék az antiszemitizmus, a rasszizmus és a kirekesztés
veszélyeit, valamint a szabadság, az
egyenlő jogok és a demokrácia fontosságát.

2. Anne Frank, az író
Anne Frank rendszeresen vezetett naplójegyzetei
– melyekben megörökítette nyolcuk rejtekhelyen
töltött mindennapjait, saját gondolatait és érzéseit
– világszerte ismertek.
Kevésbé köztudott azonban, hogy ezenkívül számos
önálló történetet és novellát is írt. Ezek egy részét
valós események inspirálták, más részüket gazdag
képzelete szőtte. Egy külön füzetbe gyűjtötte olvasmányaiból kimásolt kedvenc idézeteit is.

Az írásban lelt örömét, s tényleges írói
tehetségének felismerését határozott céllal
erősítette meg az Oranje Rádió londoni adásában
1944. március 28-án a holland emigráns kormány
oktatási minisztere, Gerrit Bolkestein beszéde,
melyben elhangzott, hogy a háború alatt írott
naplókat és leveleket később gyűjteményekbe
kell rendezni. Anne ettől kezdve tudatosan készült
naplójának háború utáni megjelentetésére,
immár írói és újságírói terveket szövögetve.

Anne Franknak összesen 3 naplója, valamint rövid
történeteit és a szép mondatok gyűjteményét
tartalmazó füzetei mellett 215 különálló, kézzel írt
színes papírlapja élte túl a háborút. Naplójából
tudjuk, hogy 13 és 15 éves kora között közel 30
könyvet és számos színdarabot olvasott el, valamint
többször kísérletezett műfordítással is. Élvezettel
tanulmányozta az uralkodóházak családfáit, a
görög-római mitológiát és a művészetet. Mindez
bizonyítéka szerteágazó érdeklődésének és a
világra való nyitottságának.

3. Az inspiráló Anne Frank
A kiállítás főszereplője...

Anne Frank, az életvidám, nyitott és érdeklődő,
önmagát olvasással képező, a világról gondolkodó, jövőjét tervezgető, kreatív, írói tehetséggel megáldott tizenéves lány.

Hogyan mutathat példát Anne Frank?
Mélyen elemző, kritikus leírásai önmagáról és az
őt körülvevő világról láttatják, hogy mind az
írás, mind az olvasás milyen nagy mértékben
járultak
hozzá
személyiségfejlődéséhez,
valamint önmaga és környezete viszonyának
megismeréséhez
és
megértéséhez.
Jól
példázza, hogy az írás, a gondolatok
megfogalmazásának képessége már igen
fiatal életkorban is az önkifejezés hatékony
eszközévé válhat. A diákok Annén keresztül
felismerhetik
egymás
elfogadásának
fontosságát is.
Miből áll a kiállítás?
Az élénk színvilágú, tematikusan felépülő tárlat központi eleme körüljárható, szobaszerű
teret alkot, valamint két különálló – egy nyitó
és egy záró – tablóból áll. A belső oldalakon
Anne Frank személyét, kedvteléseit (művészet, történelem), könyveit, írásait ismerteti
meg a diákokkal – ezzel teremtve kapcsolatot köztük –, míg a külső oldalakon a Frank
család élete és a releváns történelmi események fotókkal illusztrált jelenetei követik
egymást egy idővonal mentén.

4. Oktatás
Mely korosztály a kiállítás elsődleges
célcsoportja?
A tárlatot elsősorban a 9–15 éves iskolások igényeinek megfelelően alkották
meg a készítők.

Mi a vándorkiállítás célja?
 Megismertetni a diákokat Anne

Frankkal, az íróval
Mitől lesz interaktív a kiállítás?
 A tárlat a tanulók saját olvasmányélményeit is előhívja, s mivel a felvetett
témák ismerősek számukra, azok közös
megbeszélésére indítja őket
 A diákok a kiállítás megtekintése közben a tárlathoz készült, ingyenesen letölthető munkafüzetekkel dolgoznak,
melyek feladatai a kreativitásukra és
fantáziájukra épülnek. A munkafüzetek
két korcsoport számára készültek (9–12
és 13–15 éveseknek)
 Az osztályokat kísérő pedagógusok a
számukra összeállított tanári segédanyag alapján összeköthetik, kiegészíthetik az órai tananyagot a kiállítással
 A tanulók folyamatosan reflektálhatnak
a látottakra: a mágneses falon elhelyezhetik saját üzeneteiket, verseiket

 Népszerűsíteni

az olvasást, a
történelmet, a művészetet, és
írásra ösztönözni a fiatalokat

 Életkoruknak megfelelő szinten
megismertetni velük a történelem
fontos
eseményeit
és
a
holokausztot
 Önismeretre,
toleranciára
egymás elfogadására nevelni

és

 Aktív részvételre motiválni a
tanulókat az oktatási programban

5. Előjegyzés, információ
Mely intézmények és hogyan láthatják vendégül az

Olvass és írj Anne Frankkal

vándorkiállítást?

 A kiállítás bérlése ingyenes
 Ajánlott kiállítási időtartam: 3-4 hét
A tárlat befogadását javasoljuk:
 Általános iskoláknak
 6 és 8 osztályos gimnáziumoknak és szakiskoláknak
 Művelődési házaknak, egyéb kulturális intézményeknek
 Könyvtáraknak
A befogadó intézményeknek lehetőséget kell biztosítaniuk a diákcsoportok fogadására és a foglalkozások megtartására.

