Határtalanul 2018. május 15-18.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma HATÁRTALANUL! programja
keretében pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek
elősegítésére. A pályázat célja, hogy a 2017/18. tanévben 7. évfolyamon tanuló
diákok a külhoni magyarlakta területekre irányuló tanulmányi kirándulását
támogassa. Iskolánk vezetőségével elhatároztuk, hogy megpályázzuk ezt a
lehetőséget.
Elsőként az útvonalat állítottuk össze, melynél iskolánk névadójának jobb
megismerése a Rákóczi- szabadságharc eseményeinek bemutatása volt a –
fentieken kívül - a célunk.
Így az alábbi programot szeretnénk megvalósítani: 1. nap Alsósztregova
– Kékkő - Rozsnyó lesz az útvonalunk. 2. nap megcsodáljuk a Szádelői-völgyet,
majd Kassa és Borsi következik. 3. napon utunk Nagybereg – Munkács –
Szolyva - Vereckei-hágó útvonalra visz. A 4. napon Huszt várához látogatunk,
és Tiszaújlak érintésével hazaindulunk.
Az útvonal és a hozzá kapcsolódó programok összeállításakor törekedtünk
rá, hogy pályázatunkkal minél magasabb pontszámot érjünk el, vagyis a
támogató által felajánlott 60 ezer Ft/fő támogatási összeget elnyerjük. A
pályázatot 2017 májusában benyújtottuk.
Az új tanév programjait úgy állítottuk össze, hogy - függetlenül a pályázat
kimenetelétől - megfeleljünk a pályázati elvárásoknak is, és értelmes, a
hetedikes tananyaghoz kapcsolódó programjaink legyenek.
Így már nyáron megszerveztünk a Petőfi Irodalmi Múzeumba egy
tanulmányi kirándulást az Arany János, a játékos, avagy mire jó az irodalom
című tárlatra, melyet a költő születésének 200. évfordulójára szervezett a
múzeum.
A 7. a , b osztályok egy ráhangoló - előkészítő irodalomórát követően
november 10-én múzeumpedagógus irányításával megnézték a kiállítást, mely
számos interaktív elemmel hozta közelebb a gyerekekhez Arany János életét és
költeményeit. Miközben az egyik osztály a kiállítás helyszínén volt, a másik
egy, a kiállításhoz kapcsolódó játékos foglalkozáson vett részt, majd cseréltek.
A múzeumlátogatás végén még lehetőség volt egyénileg nézelődni, újra
játszani a játékokkal illetve kis kutatómunkával kitölteni egy tesztet irodalomötös reményében.
A múzeumlátogatást a Határtalanul program kiegészítő részeként
vállaltuk, s mivel Arany János az irodalom tananyag része is, így még nagyobb
kedvvel töltöttük el ezt a délelőttöt Budapesten.

