SAJTÓKÖZLEMÉNY
Versenyszellem a Múzeumban

Az Európai Unió az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 24. 999. 928,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatásban részesítette a Sárospataki Református Kollégium
Tudományos
Gyűjteményei
Múzeuma
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0008
„Hagyományaink és emlékeink” című projektjét, mely 2012. október 1. és 2013.
szeptember 30. között valósul meg.
A projekt során hat partnerintézmény – Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma,
Általános Iskolája és Diákotthona Gimnázium Tagintézménye és Általános Iskola
Tagintézménye, a miskolci Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda,
Általános Iskola Tagintézménye és Óvoda Tagintézménye, valamint a túrkevei Lévay
József Református Gimnázium és Diákotthon, Gimnázium Tagintézménye és Diákotthon
Tagintézménye – részvételével olyan tanórán kívüli programok valósultak meg, mint
például heti szakkörök, versenyek és táborok. A tevékenységek segítségével a tanulók és
óvodások új élményekkel és ismeretekkel gazdagodhattak a térség, illetve a református
egyház történelmét és hagyományait illetően.
A versenyek tökéletes fórumnak bizonyultak arra, hogy a gyerekek játszva tanuljanak, és
megmérethessék magukat. A Kaszap Nagy István Református Általános Iskolában a 20
diák a „Tudás patakja” című versenyen a szakkörön tanultakat kamatoztathatták. A
feladatok Sárospatakhoz, a Rákócziakhoz és a várhoz kapcsolódtak. A március végén
megrendezett „Kis tudósok Patakról” elnevezésű versenyen digitális anyagok
összeállításával informatikai tudásukat is felhasználhatták. A Kaszap Nagy István
óvodásai is megmérették ügyességüket, decemberben karácsonyi képeket, februárban
farsangi álarcokat készítettek. A Lévai József Református Gimnázium Diákotthonában
Észak-Magyarország várai témában csoportos helytörténeti feladatmegoldó versenyt
rendeztek, míg a Gimnázium 7-8. évfolyamos diákjainak történelmi esszé pályázatot
hirdettek. A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájában házi népdaléneklési
versenyt, majd farsang alkalmából álarckészítő versenyt hirdettek, melyek mind
hatalmas sikert arattak a gyerekek és pedagógusaik körében egyaránt.
A résztvevő tanulók, óvodások ügyességükért, és az elért helyezésekért
könyvjutalomban részesültek, melyet szintén a projekt segítségével biztosítottak az
intézmények.

Sárospatak, 2013. július 31.
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