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H I R D E T É S

A KASTÉLYOK ÉS A KÖRÜLÖTTÜK ZAJLÓ ÉLET MEGISMERÉSÉBEN SEGÍT A GYEREKEKNEK SZÓLÓ MUNKAFÜZET

Papíron továbbörökített játékok
Az EduKastély játékokból 
inspirálódott foglalkoztató és 
színezős füzetet hozott létre 
a PONT Csoport óvodások és 
kisiskolások számára. Fóris 
Réka programkoordinátor 
a magyar és román nyelvű 
munkafüzet tartalmáról és 
céljáról beszélt lapunknak.

 » BEDE LAURA

F oglalkoztató és színezős fü-
zetet jelentetett meg a PONT 
Csoport a Kastély Erdélyben 

program keretében. Fóris Réka 
programkoordinátor a Krónika 
érdeklődésére elmondta, miu-
tán létrehozták az EduKastély 
játékokat, egyértelműen érezték, 
hogy meg kell szólítaniuk a gye-
rekeket, és az eseményeiken részt 
vevő családok is jelezték erre vo-
natkozó igényüket. „Folyamato-
san visszatérő kérés, kérdés volt 
mind a gyerekek, mind a szülők 
részéről, hogy hogyan lehetne az 
eseményt, az érzést hazavinni, 
tovább örökíteni. Akkor kezdtünk 
gondolkozni azon, hogy talán le-
hetne a játékoknak egy lekicsinyí-
tett változata vagy online verzió-
ja” – fogalmazott a PONT Csoport 

projektmenedzsere. Hozzátette, 
végül abban maradtak, hogy az 
óvodásokat és kisiskolásokat cé-
lozzák meg, és mindenképpen 
egy ilyen foglalkoztató füzettel. 
Rámutatott, nagyon szerencsé-
sek voltak, mert az Etnikumközi 
Kapcsolatok Hivatalának épp volt 
egy kiírása nyomtatott anyagokra 
vonatkozólag.

„Ahogy az Edu Kastély játékok-
nál is, gyakorlatilag nem a játék 
és a feladat hoz újat, hanem a 
képi világ, a megfogalmazás, és 

ahogy a feladatokat segíti a tarta-
lom. Tehát ugyanaz a labirintus, 
útvesztő, számok összekötése, 
elveszett darabok megkeresése, 
mint bármelyik játékban. Az teszi 
izgalmassá, és jelent többletet, 
hogy az egésznek van egy nagyon 
egységes koncepciója” – részle-
tezte projektvezető. Mint kifejtet-
te, ha a gyerek az elejétől a végéig 
megy a füzeten, a kis szövegek és 
a szülő általi segítséggel átfogó 
képet kaphat arról, hogy nemcsak 
romos épületekről beszélünk. A 

munkafüzet segít a kicsiknek a 
kastélyok, kúriák és a körülöttük 
zajló élet megismerésében. Régi 
korok mesterségei, szokásai, öl-
tözékei elevenednek meg játékos 
formában, a feladatokat rövid le-
írások, ismeretterjesztő szövegek 
egészítik ki.

„Nem a különböző kastélyok 
történetét ismerhetik meg a gye-
rekek, hanem láthat egy neme-
si lakot, klasszicista épületet, 
kertrészletet, nemes embert, 
kovácsmestert, paraszt embert a 

18. századból, vagy megjelenik 
egy szövőszék, az öltözködés ré-
szét képező fűző. A gyerekeknek 
tárgyak közül kell választaniuk, 
hogy az adott kornak megfelelően 
mit használhattak, és a fogalom-
tárjukat is bővíthetik különböző, 
régen használt szavak megisme-
résével” – mondta a programko-
ordinátor.

Fóris Réka lapunknak arról is 
beszámolt, hogy vizuálisan ne-
hezen megvalósítható lett volna 
a kétnyelvű kiadvány, ezért két, 
teljesen azonos munkafüzet hoz-
tak létre magyarul és románul. 
A 24 oldalas munkafüzetből 800 
példány jelent meg, melyeket első 
körben kastélyoknak, iskolák-
nak, illetve olyan alapítványok-
nak juttattak el, amelyek aktívan 
részt vesznek egy-egy kastély 
revitalizációjában. „Még nem vá-
sárolhatók meg ezek az ingyenes 
füzetek, de dolgozunk azon, hogy 
végre olyan példányaink is legye-
nek, amelyhez szélesebb körben 
is hozzá lehet férni. A jövőben 
arra törekszünk, hogy a foglal-
koztató-füzetek bárki számára 
elérhetőek legyenek. Továbbá 
azon is gondolkodunk, hogy a na-
gyobb korosztályt hogyan lehetne 
megszólítani” – sorolta terveiket 
a PONT Csoport munkatársa.

Lapozható múlt. A gyerekek többek között az erdélyi nemesi családok címereit, öltözetét is megismerhetik
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