Látogatás a Hadtörténeti Múzeumban
Nagy örömmel fogadta iskolánk a lehetőséget, hogy felsős évfolyamaink osztályonként
mind egy általuk választott múzeumpedagógiai foglalkozáson vehet részt a Hadtörténeti
Múzeumban Simicskó István honvédelmi miniszter jóvoltából. A lebonyolítást Haidar Norbert
szervezte, melynek következményeként gördülékenyen, eredményesen zajlottak a
látogatások.
Az osztályokat tanító történelemtanárok az osztály ismeretében és a történelem
tananyaghoz kapcsolódva választották ki a témákat, így egy egyszerű múzeumlátogatásnál
lényegesen több volt: egy kihelyezett, minden érzékre ható történelemóra. A múzeumba
való eljutási is bővítette a tanulók ismereteit: a Széll Kálmán térről közelítettük meg a várat,
az Anjou-bástya felől, az utolsó budai pasa sírjánál is megállva, a sétányon a hadi eszközök
mellet elhaladva jutottunk a múzeumba. A gyerekeknek jegyzetelniük kellett az előadás
alatt, amely a diákok előzetes tudására épített, szervesen kapcsolódva a tanult anyaghoz
(Ezeket a jegyzeteket otthon kiegészíthették, s osztályzatot kaptak rá, többségében 5-t). A
múzeumpedagógiai foglalkozás két részből állt, egy előadás a diákok bevonásával
(hagyományos módon vagy digitális eszközök alkalmazásával), és egy ’gyakorlati’ részből,
amikor a gyerekek kézbe vehették a fegyvereket. Nagyon tetszett az előadók részéről az a
felszólítás, hogy bár nem éles fegyverek ezek, de akkor sem fogjuk a másikra (!) A foglakozás
nagyon jól kiegészítette az iskolában tanultakat: sok, már az órán tanult dolog is elhangzott,
de új információkkal is kiegészült az iskolai törzsanyag, s nem csak hallották, látták, hanem
maguk valóságában meg is foghatták ezeket a történelemformáló eszközöket.
A foglalkozások egy előadóteremben zajlottak, de a múzeum egy részén áthaladtunk, ami a
gyerekek kíváncsiságát felkeltette, s többen hangot is adtak kívánságuknak, hogy jó lenne
még egyszer eljönni, s magát a múzeumot is megtekinteni.
Köszönjük az idei lehetőséget, amely méltó folytatása volt az előző tanévben felajánlott
lehetőségnek, amikor hasonlóan a mostanihoz, minden felsős osztályunk szervezett keretek
között, nívós idegenvezetéssel a Parlamentet látogathatta meg, szintén térítésmentesen. Ez
utóbbi is fontos szempont, hisz ha mindezért fizetni kellene a diákoknak, sokkal kevesebben
tudnának közülük részt venni ezeken a programokon.
Köszönjük a lehetőséget és a szervezést!

Képeket a programról az alábbi linken láthat:
https://photos.google.com/share/AF1QipPB4KAQsd5WKXmmUD2KFCSTwp_i9r2A5VZqbDaeI6041frVD96fP4rRmCEEldt7Q?key=RmRpb2JQWl
RVbURpN0h2eDVYZWgxNDFfT19vNk9R

