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1. Szakmai program
A kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium alsó tagozatos
diákjai egész napos kiránduláson vehettek részt 2019. október 11-én a Honvédelmi
Sportszövetség által nyert támogatás keretében.
A programon 105 fő diák és 13 fő kísérő pedagógus vett részt.
A projekt kapcsán előtérbe került a honvédelmi nevelés ösztönzése, a honismeret, a
történelem, a hazaszeretet megerősítése. Kiemelt cél volt a közösség szerepének erősítése,
esélyegyenlőség biztosítása.
A három autóbusszal történő utazás, illetve a programok csoportokban való megvalósítása
során az esélyegyenlőség és közösségépítés erőteljes szerepet kapott.
A helyszínekre való utazás során a diákok és kísérőik aktívan töltötték idejüket. A ráhangolódás
a pedagógusok által előzetesen összeállított tesztfeladatok megoldásával játékosan, csoportos
és frontális formában történt. A hangulat és közösségerősítés ösztönzése céljából a csoportok
a témával kapcsolatos dalokat tanultak, énekeltek.
A programsorozat első állomása a Pákozdi Katonai Emlékpark volt, ahol a hadipark és
kiállítások megtekintését, történelmi ismertetők meghallgatását követően az emlékművek,
lövészárok bejárása elevenítette fel a múltat a tanulók számára. Az előzőleg megtanult és jól
begyakorolt honvédelmi dalokat az emlékpark helyszínen is elénekelték.
A következő állomás Pákozdon a Suhogó Lovastanya - Jampitanya volt, ahol a Fehérvári
Huszárok Egyesületének lovas huszárbemutatója során szintén a magyarság múltja került
felidézésre. A program után minden kisdiák lovagolhatott.
Székesfehérváron egyszeri déli meleg étkezésben részesültek a tanulók.
Az utolsó állomás a Zamárdi Kalandpark volt, melynek elemei jelentősen hozzájárultak az
állóképesség fejlesztéséhez, illetve egyértelműen csapat- és közösségépítő hatással bírtak.

Az alsó tagozatos tanulók esetében a személyes tapasztalat segítette elmélyíteni a szükséges
tudást, erősítette a közösség szerepének fontosságát, a hazafias értékeket, a haza szeretetét,
történelmi múltunkat.
A Honvédelmi Sportszövetség támogatásával a diákok olyan élményekkel gazdagodhattak,
melyek nagymértékben támogatták és megerősítették a fent vázolt törekvéseket.

2. Együttműködés
Iskolánk a projekt megvalósításához a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség
segítségét, együttműködését kérte. A programok megvalósításának helyszíneihez igazodva a
Fehérvári Huszárok Egyesületének felkérése volt a legmegfelelőbb.

3. Fotódokumentáció
3.1. Utazás

3.2. Pákozdi emlékpark

3.3. Fehérvári Huszárok Egyesülete

3.4. Zamárdi kalandpark

3.5. Újságcikk
A program tevékenységére vonatkozóan megyei napilapban újságcikk megjelenését kértük. A cikk a
Somogy Hírlap Grátisz Szuperinfó XX. évfolyam 36. számában jelent meg 2019. október 28-án az alábbi
formában.
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