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Szakmai beszámoló
Tanulmányi kirándulás
A TÁMOP 3.3.8-12/2-2012-0069 számú pályázat megvalósítása keretében 2014.
október 4-én tanulmányi kirándulást szerveztünk Budapestre. (lsd. jelenléti ív). A
tanulók hideg élelmiszer csomagot és ásványvizet kaptak útravalóul.
A program során először a Néprajzi Múzeumhoz mentünk, mivel azonban még nem
volt 10 óra, volt időnk körbejárni a megújult Kossuth teret is. A múzeumban a „Falusi
divat” elnevezésű múzeumpedagógiai órán vettünk részt. Felkészült és kedves
vezetőnk segítségével megismerkedtünk a Kárpát-medence magyar és más
nemzetiségű, elsősorban a paraszti életformához kötődő, jellegzetes viseleteivel, majd
az érdeklődők legnagyobb örömére egy ládából előkerültek a ruhadarabok, amelyeket
fel is lehetett próbálni.
12 órakor két csoportban, szintén képzett tárlatvezetők segítségével néztük meg a
népellenes diktatúrák (nyilas, kommunista) magyarországi áldozatainak emléket állító
Terror Háza színvonalas kiállítását. Kicsit féltünk, hogy túl nehéz lesz az anyag
befogadása az adott korosztály (3-8.o.) számára, de meglepetésünkre a tanulók
nagyon érdeklődve és fegyelmezetten hallgatták az előadást, kérdeztek, és láthatóan
hatással volt rájuk az installáció.
14 órára mentünk a Millenárisra, a Láthatatlan kiállításra. Itt hat csoportra osztva
tudtunk végig menni az útvonalon. A gyerekek nagyon ügyesen és kooperatívan vettek
részt a programban. Megdöbbentő volt átélni, amit a nem látó embereknek napról
napra meg kell oldani.
Utolsó állomásunk a Campona bevásárlóközpontban elhelyezett Tropicarium és
Óceanárium volt. Nagy érdeklődéssel nézték végig a gyerekek a tárlatot. Még
hasonlót sem igen láttak eddig életükben.
Bár a nap meglehetősen zsúfolt volt és komoly programokból állt, szabadidő
gyakorlatilag nem is volt, a gyerekek fegyelmezetten és érdeklődve vettek részt, a
fáradtság legapróbb jele nélkül. A kirándulók sok ismerettel és új tapasztalással lettek
gazdagabbak.
A program a terveknek megfelelően megvalósult.
Pusztakovácsi, 2014.október 6.
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