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Beszámoló
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A kisiskolák tehetségsegítő
programjainak támogatása” című NTP-KKT-A-14 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott
NTP-KKT-A-14-0072 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Élet Mátyás király
udvarában című pályázatunk az oktatásért felelős miniszter döntése alapján 500 000 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázat célja a reneszánsz kor bemutatása, a középkori élet megismertetése, a lovagkor
értékeinek felelevenítése, mint a lovagiasság, erényesség, egymás tisztelete és megbecsülése,
valamint „legnépszerűbb” királyunk, Mátyás életének megidézése volt.
Legfontosabb célunk azonban az volt, hogy a gyerekek játékos formában, tanórán kívüli
módon és módszerekkel kapjanak minél több információt egy régi szép történelmi korról.
Adjon nekik pozitív mintákat, legyen több önbizalmuk, merjenek bátran kitalálni, alkotni és
megvalósítani dolgokat. Fontos elv volt a tanulók (és pedagógusok) érdeklődésének megfelelő
tevékenységforma szabad választása, együttműködési készségük, kreatív gondolkodásuk, tér-,
forma és színérzékük, kézügyességük fejlesztése úgy, hogy minden érdeklődő tanuló számára
egyenlő esélyt biztosítottunk a programok megvalósításában való részvételre. A reneszánsz
kori élet szinte minden területét felölelő, az akkori lét minél változatosabb formában történő
gyakorlatias megvalósítására törekedtünk. A gyerekek örömmel tevékenykedtek, várták a
következő lehetőségeket, büszkék voltak a megszerzett tapasztalatokra, élményekre.

Ismeretalapozó volt a Koszta József Múzeumban történt előzetes látogatás (A Hunyadiak
kora: Szilágyi Erzsébet és Hunyadi Mátyás -a XV. század nemesi és paraszti élete), majd a
pályázat során két korcsoportban a lovagkor bemutatása, lovagok élete, lovagias viselkedés.
A várépítészet fejlődését már a múzeumi és a könyvtári színes ppt-előadások, a közben
lezajlott tanulmányi kirándulások alapján „tanulták”, majd gyakorlatban meg is valósították.
Hasonló felkészülés volt a Corvinák megismerése, a „Szépíró váltó” esetében is. Nagy
lelkesedéssel készültek régi mesék, mondák alapján egy-egy mesejelenet bemutatására, annak
díszletei, jelmezeinek elkészítésében szintén aktívan vettek részt. Életük talán első, varrónőnél
történő ruhapróba lendületet adott a reneszánsz táncok, báli viseletek iránti érdeklődés
felkeltésében. Szép élmény volt a reneszánsz kori zenék meghallgatása, régi hangszerek
kipróbálása is. Mivel a fény évéhez is kapcsolódott programunk, így izgalommal várták a
gyertyaöntés tudományának elsajátítását, valamint a kész gyertyákkal a megtanult
gyertyafény keringő is „forró” élmény volt. Legnagyobb várakozás azonban a lovagi torna,
azok eszközei, a Fekete sereg lovagi tornája iránt volt. Sok fiú (és lány is) érdeklődött,
készített az előzetesen megismert fegyverek, pajzsok, címerek alapján kisebb, nagyobb
elemeket. Természetesen népszerű foglalkozások voltak a népi és gyermekjátékok a régi kor
szellemében, valamint nagyon élményszerű volt a reneszánsz konyha kipróbálása is.
Projektzáró napunkon az elkészített munkákból kiállítást mutathattunk be, fáklyás felvonulás
megalapozta a megnyitó „várélményszerű” hangulatát. Ezen a napon mutathatták be a nagy
sikert arató, Mátyás királyt idéző mesejátékukat a Mini Színház tagjai. Volt íjászat,
solymászat, lovagi torna bemutató, valamint lehetőség volt a lovagok eszközeivel,
fegyvereivel „bajvívni”, várakat építeni a Várkertben már csak homokból, játszani a régi
játékokkal. A várkerti hagyományőrző ebéd elfogyasztása után pedig király és nője választás
volt, emellett lovaggá ütési ceremóniát tekinthettünk meg.
A pályázatban vállalt tehetségterületek, mint a térbeli-vizuális (képzőművészeti: rajz, zene,
tánc, kézügyességet igénylő szakmai tevékenységek, anyagok megmunkálása, tervezés,
kivitelezés), mint az interperszonális tehetségterület (dráma-foglalkozások, a színjátszás
tanulása, a kommunikációs gyakorlatok) a tapasztalatok alapján láthatóan, hallhatóan nagyon
sokat fejlődött a programban résztvevő gyermekek körében.
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