Wyjdź zza muru uprzedzeń
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Mur

Berliński – upadł przed Twoimi narodzinami,
dwadzieścia siedem lat temu – 9. listopada 1989 roku.
Dlaczego do dziś tak często się go wspomina? Czym sobie na
to tak niechlubnie zasłużył? Czym był naprawdę? Dlaczego
stał się tak rozpoznawalnym symbolem podziału Europy? Jak
żyło się i dorastało przez 28 lat w mieście otoczonym murem?
A wszystko zaczęło się w Polsce, w Gdańsku!
„My, Niemcy, mamy wszelkie powody do tego, by wyrazić
głęboką wdzięczność naszym wschodnim sąsiadom. To oni w
decydującej mierze przyczynili się do tego, żeby także nas
wesprzeć na drodze do wolności i zjednoczenia” Richard von
Weizsäcker, były prezydent federalny.

„Wyjdź zza muru uprzedzeń” to nietypowa podróż w
czasie i lekcja
okazję

empatii. Czas, w którym Polacy i Niemcy mają

wspólnie się cieszyć.

Fakty

historyczne, wizualizacja i dokument – to nasz
pomysł na przeżycia dydaktyczne.

Wolnością cieszymy się już 27. rok, a nasi sąsiedzi już od 26 lat
dodatkowo cieszą się faktem życia w zjednoczonych Niemczech.
Zapraszamy serdecznie do udziału
nauczyciele języka niemieckiego, I LO

Scenariusz zajęć
„Wyjdź zza muru uprzedzeń”

środa, 30.11.2016, aula I Liceum
14.30

Spotkanie uczestników w auli I Liceum im. T.Kościuszki
Od Godziny Zero do powstania Muru Berlińskiego

Zarys wydarzeń historycznych w powojennych Niemczech, podział Berlina
Zachodniego i Wschodniego.

Ponad ćwierć wieku wolności – powód do radości
Z czego Polacy i Niemcy mogą się wspólnie cieszyć?

„Eingemauert“*, czyli Zamurowani

Współczesna technika animacji potrafi wszystko. Niezwykle realistyczny
obraz po raz pierwszy wiernie odtwarza skomplikowany system zapór,
barier, zasieków, pól minowych, pasów spalonej ziemi, automatów
samostrzelnych, posterunków obserwacyjnych. Animacja uzmysławia,
czym był podzielony kraj i jak wyglądała w praktyce „żelazna kurtyna”,
oddzielająca komunistyczny Wschód od wolnego, demokratycznego
Zachodu.

15.30

„Hasselhoff i Mur Berliński"

16.30

Podsumowanie i zakończenie

dokumentacja National Geographic Chanell
Od dnia, w którym runął jeden z symboli komunizmu – Mur Berliński –
minęło już 27 lat. Co ciekawe, mur padał przy akompaniamencie piosenki
“Looking for freedom” Davida Hasselhoffa. Choć dla świata Hasselhoff
był głównie Mitchem ze „Słonecznego patrolu” i tytułowym
„Nieustraszonym”, dla Niemców z NRD był głosem prowadzącym ich do
wolności. Teraz David odwiedza Berlin i spotyka się z ludźmi, którzy
odważyli się podnieść rękę na symbol jednej z najbardziej
niewytłumaczalnych granic stworzonych przez człowieka.

* oryginalna wersja językowa z polskimi napisami lub polskim lektorem

