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Útmutató
A kiállítást könnyű felállítani. 
A használati utasítás lépésről-
lépésre elmagyarázza, hogyan kell 
felállítani a tárlatot és javaslatokat 
ad, miként lehet kellemes 
hangulatot teremteni az olvasáshoz 
és az íráshoz.

A program
A könyvtárosok vagy az alternatív 
kiállítási helyiség munkatársai 
(helyi szervezők / önkéntesek) 
népszerűsítik a tárlatot a környék 
iskoláiban (pl. a szórólapokkal) és 
fogadják a látogató csoportokat. A 
szórólapokat a kiállítás helyszínéül 
szolgáló könyvtár vagy iskola 
e-mail címének feltüntetésével 
együtt is ki lehet nyomtatni. 
Mindegyik munkafüzethez készült 
útmutató, amely lépésenként leírja, 
hogyan kell fogadni a csoportokat 
és miként érdemes lebonyolítani a 
látogatásukat.

Sok sikert a program 

szervezéséhez és a tanításhoz! 

Az Anne Frank Ház

Ez a mappa a kiállításról és a 
hozzátartozó tananyagokról 
tartalmaz információkat, 
beleértve a helyi szervezőknek, 
önkénteseknek és a tanároknak 
szóló javaslatokat is. Tartalmazza 
továbbá a kiállítást népszerűsítő 
szórólapokat, valamint az 
iskolákban vagy igény szerint 
egyéb helyszíneken bemutatható 
tárlat összeszerelésének rövid 
leírását. 

A mappa tartalma
• bevezetés
• munkafüzet 1. (9-12 éveseknek)
• munkafüzet 2. (13-15 éveseknek)
• javaslatok a kiállítás helyi 

szervezőinek / önkénteseinek
• technikai leírás
• szórólapok

A kiállításról
Az Olvass & írj Anne Frankkal 
kiállítás 9-15 éves tanulóknak 
szól. A kísérő tananyag két 
munkafüzetet tartalmaz: egy 
9-12 éves gyerekeknek és egy 
13-15 éves kamaszoknak szólót.  
Ezt az Anne Frank életéről 
szóló kiállítást kifejezetten 
az említett korcsoportoknak 

Bevezetés

tervezték. Kiemelt fi gyelmet 
kap Anne Frank naplója, 
valamint novellái (Mesék és 
történetek a Hátsó traktusból) 
és a Szép mondatok könyve. 
 
Célok
1 Megismertetni a diákokat Anne 

Frankkal, az íróval
2 Anne Frank példája által, kreatív 

feladatok révén olvasásra és 
írásra ösztönözni 

3 Bemutatni a Frank család 
történetét. A tárlat ideális 
helyszíne, amennyiben van rá 
mód, egy könyvtár.

 
Tananyagok
A tananyagok ingyenesen 
letölthetők az Anne Frank Ház 
honlapjáról. (www.annefrank.org)
A kiállítás helyi szervezői (pl. 
könyvtárosok), önkéntesek 
valamint tanárok számára is 
találhatók itt ötletek.


