Izgalmas levéltári projekt iskolásoknak a reformációról

A reformáció 500. jubileumára a Reformáció MNL projekt keretén belül
levéltár-pedagógiai programot indít 2016 októberétől a Magyar Nemzeti Levéltár,
csatlakozva a Reformáció 500 emlékévhez. Az „Utazás Wittenbergbe” projektet
szeptember 21-én ismertették a szervezők.
Az iskolások az “Utazás Wittenbergbe” kiadványt lapozva átfogó és színes képet kaphatnak
a reformáció koráról, tanairól és mai napig tartó hatásairól. A kiadvány egy képzeletbeli
utazásra hív a reformáció születésének időszakába, magyarországi vonatkozásaival együtt.
Főleg levéltári forrásokra alapozva, szövegek, képek és a hozzájuk kapcsolódó kreatív
feladatok segítségével a diákok fokozatosan bővíthetik az ismereteiket.
A projektbemutatón köszöntőt mondott Dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár
főigazgatója, aki kiemelte, hogy a jubileumi feltáró munka méltó bemutatkozási lehetőség a
levéltár számára, valamint kiváló alkalom arra, hogy megértesse a jövő nemzedékével: az
intézmény miért az ország egyik számottevő kulturális egysége. “A megemlékezés
feleleveníti mindazt, ami a múltban érték volt, a múlt pedig segít a jövő felépítésében. Ehhez
járul hozzá a levéltári program is, mely értékes szellemi táplálékkal látja el a felnövekvő
generáció tagjait és magába foglalja a “Megújulás lendületét” - hangzott el Dr. Hafenscher
Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosának ünnepi beszédében.
Az „Utazás Wittenbergbe” program ismertetésénél Kovács Eleonóra projektvezető
bevezetett minket a projekt és kiadvány születésének részleteibe. Általa megtudtuk: a
levéltár-pedagógiai programmal legfőbb céljuk a világra nyitott diákok figyelmét felkelteni,
valamint vonzóvá tenni a kutatói pályát számukra. A projekthez kapcsolódó foglalkoztató
füzet és online tananyag kapcsán pedig Apáti Anna Zita, a projekt levéltár-pedagógiai
munkacsoportjának vezetője szólalt meg: „bízom abban, hogy a programnak köszönhetően
az ifjúság teljes képet kap a lassan 500 éves eseményről. Ebben lesz segítségünkre a
reformációhoz köthető logikai, nyelvészeti valamint vizuális feladatgyűjtemény, melynek
segítségével felkészülhetnek a diákok az országos versenyre, melynek főnyereménye a
németországi utazás.

Általános iskolás és középiskolás gyerekek vehetnek részt a Magyar Nemzeti Levéltár
foglalkozásain országszerte, reformációs témájú levéltári órával. A program célja, hogy a
diákok megismerkedhessenek a levéltári kutatás módszertanával, illetve többet megtudjanak
a magyarországi reformáció kialakulásáról. A foglalkozások egy országos tanulmányi
versenyhez nyújtanak felkészülést azoknak a tanulóknak, akik az órák után szívesen
próbára tennék frissen szerzett tudásukat. A győztes csapat jutalma, hogy elutazhat
Wittenbergbe, ahol Luther Márton elindította a reformáció hitéletbeli, kulturális és társadalmi
folyamatát azzal, hogy kitűzte 95 pontból álló tételsorát a wittenbergi vártemplom kapujára.
Az októberben induló foglalkozásokra a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársainál
regisztrálhatnak az érdeklődő osztályok, szakkörök, fakultációk és hittanos csoportok.

