
Jászkiséri gyerekek vették be az Egri Várat!

Az Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  a  Reneszánsz  Túrák  sikerét  felismerve, 
2009-ben kibővített  tartalommal kívánta folytatni a diákcsoportok országos utaz-
tatási  programját,  amely tavaly 36 ezer  diák részvételével,  és  80 muzeális  intéz-
mény aktív közreműködésével valósult meg. Akkor  pélyi tagintézményünk tanu-
lóit tudtuk eljuttatni a budapesti Természettudományi Múzeumba.

2009-et  a  Magyar  Turizmus  Zrt.  a  "Kulturális  Turizmus  Évének"  nyilvánította. 
Ehhez  kapcsolódva  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  Nagy  KUL-TÚRA 
címmel  áprilisban  pályázatot  hirdetett,  melynek  célja,  hogy a  diákok  informális 
keretek  között,  élményszerű  programok  segítségével  ismerkedjenek  meg  a  köz-
gyűjteményekben őrzött tudásanyaggal.

Iskolánk ez alkalommal is élni tudott a pályázat adta lehetőséggel: több mint fél-
millió  forintot  nyertünk!  Ennek  köszönhetően  októberben  két  egymás  utáni  na-
pon összesen 180 tanulónk juthatott el teljesen ingyenesen egy egri kirándulásra. 
A túrán azok a diákok vehettek részt az osztályfőnökök ajánlása alapján, akik ta-
nulmányi  munkájukkal,  példamutató  magatartásukkal  és  szorgalmukkal  mindezt 
méltán érdemelték ki. A kirándulók között szép számban voltak halmozottan hát-
rányos helyzetű diákok is. Az elnyert  összeg fedezte az útiköltséget a várbelépőt 
idegenvezetéssel,  s  ami  a  legizgalmasabb  volt  –  egy  múzeumpedagógiai  órán 
való részvételt.  Ennek keretében a kisebbek megismerkedhettek a korabeli  ruhá-
zattal,  fegyverzettel,  s ki is próbálhatták azt. A nagyobbak „kémkedhettek” a vár 
területén, s betekinthettek a restaurátorok munkájába is. Öröm volt látni a gyere-
keket,  akik  önfeledten  szaladgálva  próbálták  megoldani  a  vár  területén  a  múze-
umpedagógusoktól  kapott  feladatokat.  Merőben  más  volt  ez,  ahhoz  képest,  ami-
kor a szokásos módon járjuk be egy-egy osztálykirándulás  keretében a várat.  Az 
így  szerzett  ismeretek-melyek  megszerzésében  a  tanulók  maguk  is  aktívan  részt 
vesznek- sokkal jobban megragadnak, rögzülnek.

A  kísérő  nevelők  Eger  történelmi  belvárosával  is  megismertették   a  résztvevő-
ket.

A jó hangulatú kirándulás során bővült tanulóink ismerete országunk történelmét 
illetően, s egyúttal életre szóló élményekkel is gazdagodtak.

Bízunk benne,  hogy az  oktatási  tárca  a  továbbiakban  is  fontosnak tartja  hasonló 
programok támogatását.  S mi csak ígérni tudjuk, hogy iskolánk a jövőben is min-
den lehetőséget igyekszik megragadni tanulóink érdekében.

Köszönjük a program lebonyolításában résztvevő pedagógusok munkáját!

A kiránduláson készült fotók megtekinthetők iskolánk hivatalos honlapján:
www.csetebalazs-iskola.hu

Cseh Gáborné 
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