Zmizelí sousedé • www.zmizeli-sousede.cz
aktuální nabídka motivační putovní výstavy

Jde o výstavu Zmizelí sousedé (12) a Pocta dětským obětem holocaustu (8 panelů)
Celkem 20 panelů a doprovodný program 30 – 180 min
Výstava 20 panelů, typ roll up samostojný systém
1. Krátká prezentace
minimální doba: 30 - 45 minut.
Max.počet účastníků jedné prezentace: 50
(doporučeno s prac. listy)
2. Delší prezentace
minimálně dvouhodinový seminář pro jednu třídu
Průvodce výstavou: Proškolení třídy provádí
náš lektor u příležitosti otevření výstavy nejlépe
přímo v místě. Žáci po krátkém úvodu (20 minut)
samostatně zpracovávají příběhy z jednotlivých
plakátů (ke každému plakátu jsou metodické
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Tyto příběhy pak vzájemně prezentují. Žáci pak
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návštěvníky výstavy.

3/

Lze si také objednat úvodní přednášku
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1939 až 1941 a klade větší důraz na autorské zpracování výstupů samotnými studenty. Vzniklo tak postupně
více než 20 panelů, které putují ve čtyřech kopiích po České a Slovenské republice. V překladu výstava
U příležitosti výstavy Česká televize v rámci cyklu „Cesty víry“ připravila po
putuje i po evropských a amerických školách.
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nových vyšívaných textilií pro Staronovou synagogu (více informací ve Zpr
1/2012).
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