PROJECTBESCHRIJVING: SPOREN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN MARKELO

Titel van het project:

Sporen van de Tweede Wereldoorlog in Markelo

Doelgroep:

groep 7-8

Erfgoedinstelling:

Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo (SCHERM)
Stichting Fallen Airmen Memorial Markelo (FAMM)
Traasweg 8, 7475 PS Markelo, tel. 0651063176
email: bennyschreurs@planet.nl
website: www.rondommarkelo.nl en www.memorialmarkelo.nl
facebook: Kerkepaden-Tichelroutes Markelo
Fallen Airmen Memorial Markelo

Lessen zijn ontwikkeld door:

Benny Schreurs en Herman Sligman

INHOUD
In dit project gaan leerlingen aan de slag met de sporen van de Tweede Wereldoorlog in Markelo en
de daarbij behorende geschiedenis.
Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat er een aantal unieke sporen bewaard
is gebleven of gereconstrueerd is, waardoor het verhaal van Markelo in de Tweede Wereldoorlog
zichtbaar blijft en meer tot de verbeelding spreekt.
LEERDOELEN
Kennis
De leerlingen:
* leren ontdekken, dat de geschiedenis zich niet alleen in de leerboeken afspeelt op plaatsen ver van
huis, maar dat het verleden ook tastbaar en herkenbaar in de eigen omgeving te vinden is.
* leren, dat in de oorlog de mensen zich niet vrij konden bewegen en dat onze vrijheid heel veel
leed en slachtoffers gekost heeft.
* krijgen een indruk waarom het belangrijk is dat het erfgoed bewaard wordt voor later.
Vaardigheid
De leerlingen:
* leren bronnen over de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken en te bevragen.
* leren ter plekke gericht te kijken en te herkennen.

* kunnen het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en kunnen relateren wat voor impact de oorlog
heeft gehad.
Attitude
De leerling:
* krijgt besef en respect voor de waarde van het erfgoed.
* kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan gebeurtenissen tijdens WO2 in Markelo.
* kan zijn/haar verbondenheid met het erfgoed vertalen in het deelnemen aan Herdenkingen.
* kan in dialoog respect tonen voor de mening van anderen over de waarde van erfgoed.
RESERVERINGEN VOOR HET PROJECT
Periode voor locatiebezoek kernles oktober tot en met april; dag en tijdstip in overleg. Voorkeur
februari/maart i.v.m. aansluitende deelname aan Herdenking Bevrijdingsdag Markelo op 8 april.
Contact voor reserveringen: Benny Schreurs, bennyschreurs@planet.nl, tel. 06-51 06 31 76
Herman Sligman, hermansligman@gmail.com, tel. 06-53 72 44 56
Erik Nijenhuis, esjan1961@gmail.com, tel. 06-10 31 69 47

