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Om nettressursen 

www.grabowski.no er en læringsressurs, primært rettet mot elever i 
ungdoms- og videregående skole. Den inneholder en samling av primære 
og sekundære kilder - historiske dokumenter, bilder, og lyd – hentet fra 
en rekke arkiver i inn- og utland. Hver kilde utgjør en ”puslespillbrikke” til 
historien om fange nr. 424 i den tyske SS-leiren Falstad - den jødiske 
kantoren Josef Grabowski. Nettressursen er del av et dokumentasjons- og 
formidlingsprosjekt i regi av Stiftelsen Falstadsenteret og Jødisk Museum 
Trondheim. Ressursen er utviklet parallelt med en utstilling og et 
undervisningsprogram på Falstadsenteret våren 2010. 

Bruk av nettressursen 

I nettressursen er kildene til Josef Grabowskis historie organisert etter 
hvilket arkiv de er funnet i. Vi inviterer besøkende til å gjøre deg kjent 
med kildene, og forsøke å pusle sammen historien bit for bit: Hvem var 
Josef Grabowski? Og hva er hans historie? Ved hjelp av tidslinjen kan man 
studere hvordan hendelser i Grabowskis liv forholder seg til historiske 
hendelser på nasjonalt og internasjonalt plan. Kopier av originalkildene 
kan lastes ned fra nettressursen og brukes i elevpresentasjoner. Her 
finnes også forslag til arbeidsoppgaver og refleksjonsoppgaver med 
utgangspunkt i kildene, og en veiledning til hvordan man kan bruke 
kildene i sin egen digitale fortelling. I veiledningen for lærere gir vi tips til 
hvordan nettressursen kan tas i bruk i undervisning. 
 
Delta på blogg 
 
Ved siden av nettressursen har Falstadsenteret opprettet en egen blogg 
for prosjektet om Josef Grabowski: www.josefgrabowski.blogspot.com. 
Denne bloggen følger undervisningsprogrammet på senteret våren 2010, 
og vil etter hvert fylles med elevarbeider og innlegg av pedagogene. Her 
finnes også tips til relevante bøker og andre nyttige lenker.Vi inviterer 
elever, lærere og andre interesserte til å poste sine kommentarer og 
spørsmål.  
 
Musikken på nettressursen er hentet fra CD’en Grabowski (UpNorth Discs 
2009). Nettressursen er utviklet av Stiftelsen Falstadsenteret, og designet 
og produsert av Massive Rhino.  
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Relaterte nettadresser 
 
www.falstadsenteret.no 
www.josefgrabowski.blogspot.com 
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