TÖBB

MINT
OSZTÁLYKIRÁNDULÁS
Étkezés
Háromszori étkezés /
reggeli-ebéd-vacsora
Szállás

Debrecen belvárosában,
magas komfortfokozatú
2 ágyas szobákban

Élmény
Haladj rejtvényről rejtvényre
és fedezd fel Debrecen
jellegzetességeit játékosan!
Nyisd ki a bőröndöt és
kövesd az utasításokat!

szállás
étkezés
élmény

egy helyen

Szállás – étkezés – élmény - egy helyen

Egyedi, teljes körű szolgáltatás osztálykirándulóknak. Nem kell mást tenni, csak bejelentkezni és élvezni a
rendhagyó programokat. Teljeskörű csomaggal várjuk az érkezőket, amely tartalmazza a szállást, az étkezést valamint Debrecen felfedezését élménygazdag és játékos formában.

Levesszük a szervezés terheit a pedagógusról

Az osztályfőnököknek, pedagógusoknak nem szükséges szállás és ebédfoglalással fáradni, külön belépőjegyeket vásárolni, komplett szolgáltatással állunk a csoportok rendelkezésére. A Debreceni Református
Kollégium és a Nagytemplom Nemzeti Emlékhely, ezért vonattal ingyenes az utazás.

Miért éppen mi?

Igazodva a kor és a fiatalok igényeihez különleges élményre hívjuk a diákokat. Városfelfedező játékunkban
rejtvényről rejtvényre haladva ismerik meg a Kálvinista Róma titkait, a legérdekesebb belvárosi épületek
környezetében, megismerve egykori híres debreceni írók, költők szellemiségét. A diákok szórakozva, kön�nyed hangulatban találkoznak a Nemzeti Emlékhelyekkel és a történelmi eseményekkel. Programelemeinken keresztül nagy hangsúlyt helyezünk a közös játékra, a csapatépítésre, az osztályközösség erősítéséért.

AJÁNLOTT PROGRAMTERV
ELSŐ NAP
Vonattal érkezőknek csomagok lepakolása
a szálláshelyen
11:00 → Érkezés – szállás elfoglalása
12:00 → Ebéd
13:00 → Indulás – Bőrönd felvétele
13:00 → Haladj rejtvényről rejtvényre és fedezd fel
Debrecent játékosan! Nyisd ki a bőröndöt és
élvezd a kirándulást. (A DRK Múzeuma, a
Nagytemplom és a Szabó Magda emlékház
útvonal között játékos városi feladatok várnak
a diákokra.)
13:30 → Debreceni Református Kollégium Múzeuma
14:00→ Múzeumpedagógiai óra (választott foglalkozás
alapján) 60 percben
15:00 → Oratórium és Csokonai szoba megtekintése 20
percben
16:00 → Nagytemplom megtekintése 45 percben
17:30 → Érkezés a Szabó Magda-Emlékházhoz
18:30 → Meglepetés nyeremény átvétele – játék
lezárása
19:00 → Vacsora
20:00 → Szabad program
MÁSODIK NAP
09:00 → Reggeli a szálláshelyen
10:00 → Egyéb fakultatív (Nagyerdő, Hortobágy)
programlehetőségek (Részvételi díj nem
tartalmazza)

Ár

Az ár/fő tartalmazza a szállást egy éjszakára,
a háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora)
a belépőjegyeket a Nagytemplomba, a DRK
Múzeumába, a Szabó Magda Emlékházba
valamint további egy szabadon választott
múzeumpedagógiai foglalkozást és mindezt
játékos, élményteli formában.
Ár: 9900 Ft/fő

Szállás:

Két fős, fürdőszobás, legmagasabb
komfortfokozatú kollégiumi szobák.
Összesen 61 fő elhelyezésére van lehetőség.
A vendégek életét konyha, mosókonyha,
társalgó, közösségi terek, tv, internet, WiFi és
udvar teszi komfortosabbá.
A szállás 350 méterre található Debrecen
főterétől.
A szobákat a csoportoknak megegyezés
szerint, egyébként 14 órától lehet elfoglalni,
és 10 óráig szükséges elhagyni.
Szállás elérhetősége:
MARÓTHI KOLLÉGIUM 4024 Debrecen,
Blaháné u. 15.

Étkezés:

Reggeli ebéd és vacsora. A vendégek részére
lehetőség van hideg élelmet csomagolni (előzetes megbeszélés alapján), ha a környék (pl.:
Hortobágy) turisztikai látványosságait is megnézik. Kérjük, az ételérzékenységet foglaláskor szíveskedjenek jelezni.

PROGRAMELEMEK
Debreceni Református Kollégium Múzeuma

A Debreceni Református Kollégiumot nem véletlenül nevezték „az ország iskolájának”. Ludas Matyi, Toldi Miklós és Nyilas Misi
ezen falak között született.
A diákok életműve, a zsoltárfordító Szenci Molnár, a Himnusz költője, Csokonai, Arany János, Ady, Móricz és Szabó Lőrinc nemcsak a debrecenieké. A Kollégium a magyar természettudományok egyik bölcsője: a kabai meteorit őrzőhelye, ahol Méliusz püspök
és Fazekas Mihály botanizált, ahol módszeresen kételkedtek kartéziánus professzorok, kísérletezett a legendás Hatvani István, és
Maróthi György tanította az arithmetikát. A freskókkal díszített lépcsőház a kultúra tárházába és a nemzeti emlékhelyre vezet: a
Bibliothéka műemlék termeibe és az Oratóriumba. A Kollégium imaterme 1849 januárjában nemcsak fizikai értelemben fogadta
be a Pestről menekülő kormányt és Országgyűlést: a diákság a szívében hordozta a reformkor eszméit, ezért válhatott Debrecen
a „magyar szabadság őrvárosává”.
Szakemberek szerint itt található az ország talán legszebb egyházművészeti kiállítása, a „kicsiny fehér” református templomok
minden színével és virágával, a bölcsőtől a koporsóig tartó életútjaink évente ismétlődő vagy soha vissza nem térő stációival,
egyházi szertartásaival és ezek mélyebb értelmének magyarázatával.

Nagytemplom

A Nagytemplomban a földszinti templomtér és kiállítások mellett lehetőség nyílik megtekinteni a Bibliai makett-és festménykiállítást, a padlástéren a régi óraszerkezet mellett a régi templomok makettjeit is láthatjuk, az interaktív bemutatóteremben
fontos információkat tudhatunk meg a Biblia-korabeli városokról és történetekről, valamint lehetőség nyílik fellépcsőzni a Rákóczi-harangig, vagy a panorámajárdáról, 30 méter magasból körbetekinteni Debrecen városán. A templomban a közlekedést
lift könnyíti, így akár mozgáskorlátozott látogatók számára is lehetőség nyílik a Nagytemplom szinte minden látványosságának
felkutatására. A második emeleten található egy Bibliai makett-és festménykiállítás, mely Európa legnagyobb egyházi makett
kiállítása. A hatodik emeleti padlástérben láthatjuk a régi óraszerkezetet, mely egészen az 1970-es évekig működtette a Nagytemplom óráit, valamint egy makettet a templom elődjéről, az András-templomról és a Péchy Mihály építész tervéről, aki az
1802-es debreceni tűzvészt követően vezette a templom újjáépítési munkálatait. A keleti-torony kupolájáig 213 lépcsőfok vezet,
mely útvonal részét képezi a több mint 50 mázsás, közel 400 éves Rákóczi-harang is.

Szabó Magda Emlékház

A szürke ruha sokak számára lehet ismerős az Abigél című filmből. A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának udvarán kialakított emlékmúzeumban ezt az öltözetet is kiállították, az iskola tanulójaként Szabó Magda ugyanis ilyet hordott. De itt
van az írógépe, a szemüvege és egy telefon is, amelyet ha felveszünk, az írónő szól hozzánk. A ház az egykori cívisváros világát nyitja
meg a látogató előtt, hogy milyennek látta Debrecent Szabó Magda. Nagyjából 500 fotó áll rendelkezésre, amelyek az írónő egykori
bútorai mellett a kiállítás alapjául szolgálnak. A tárlat egyik kuriózuma az Emlékezet Kertje: Szabó Magda írásaiban megjelenő növények, amelyek kifejezetten az illatukkal, színükkel embereket, helyeket idéznek meg.

VONATTAL INGYENES AZ UTAZÁS
Kik vehetik igénybe

| általános iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulói
| minden tízedik tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő)

Milyen feltételekkel:

A kiválasztott időpontnál figyelemmel kell lennünk arra, hogy a fent említett kedvezmény őszi, téli és tavaszi szünetben
nem vehető igénybe, kizárólag tanítási napokon, azaz szeptember 1-je és június 15-e között.
Amikor megtörtént a foglalás küldünk egy fogadó nyilatkozatot. A fogadó nyilatkozaton szereplő napot megelőzően már
odautazhatunk a kiválasztott helyszínre, és a nyilatkozaton szereplő napot követően is nyugodtan hazautazhatunk (például: ha a fogadó nyilatkozat csütörtökre szól, akkor az utazás megkezdhető szerdán, és befejezhető pénteken).
A díjmentes utazást, csak az az iskola igényelheti, amely benyújtotta a MÁV honlapjától elérhető „Bejelentés csoportos
utazás” nevű nyomtatványt, 7 nappal az utazás megkezdése előtt.
A MÁV-nak csatolni kell:
| a fogadó nyilatkozatot,
| a diákok névsorát és diákigazolvány számát (diákigazolvány hiánya esetén iskolalátogatási igazolást).
A hazaútra a menetjegy csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén lebélyegezték.
Foglalásnál vegyék figyelembe, hogy a csoportok csak a 2. kocsiosztályon foglalhatnak helyet, az ingyenes vasúti utazás
esetében.

VÁLASZTHATÓ MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
„Kossuth Lajos Debrecenből elindult”

Nemzeti emlékhelyként a történelmi helyszínen várjuk az 1848/49-es eseményekre kíváncsi, emlékező,
tisztelgő utódokat. Kézműves foglalkozás keretében a gyerekek maguk készítik el csákójukat, pártájukat,
majd a verbuválás és besorozás után az Oratóriumban tesznek nemzetőresküt. Ott, ahol a kollégiumi diákság két nemzetőrzászlaja is tanúja esküjüknek, ott ahol olvasható Kossuth beszéde, amelyben Debrecent a
„magyar szabadság őrvárosává” nyilvánította.

Régimódi oskola

Izgalmas időutazásra várjuk a diákokat. Hogyan zajlott a tanítás egy 19. századi népiskolában? Milyen volt
a gyerekek, a családok élete akkoriban? Milyen tárgyi emlékek maradtak ránk abból az időből? Megelevenítünk egy tanítási napot a régi tanteremben. A foglalkozáson korabeli tankönyvek tananyagait használjuk.

Hatvani, az ördöngős professzor

Volt egyszer a Református Kollégiumnak egy híres professzora: Hatvani István. Nagyon szerette a természetet, annak titkait fürkészni, többek között matematikát, fizikát tanított, de kiválóan értett az orvosláshoz, a
földrajzhoz és a botanikához is. Mikszáth írja „a debreceniek sokat pletykáztak Hatvaniról, a tudományáról
és szerelméről.” A legenda szerint birtokában volt a MÁGYIKA, a varázskönyv, mely segítségével nagy ereje
támadt a természet felett. A múzeumpedagógiai foglalkozás során felelevenítjük a Kollégiumi életet, megismerkedünk Hatvani professzor elektrica mashinájával, és más fizikai eszközökkel. Nem utolsó sorban kiderítjük, hogy miért is nevezték ördöngősnek, a Magyar Faustnak, és vajon tényleg létezett- e a Mágyika!

Arany-emlékek a Debreceni Református Kollégiumban

Arany János csak rövid ideig /1833 és 1836 között/ volt a Kollégium diákja. A debreceni esztendők irodalmi
emlékei alapján összeállított – a „Bagolyvár titkai” és a „Bolond Istók ládája” című – foglalkozásokon a 1819. századi diákélet két jellemző aspektusát: a szabályozott, falak közé zárt rendet és az utazás motívumát
elevenítjük meg a tanulókkal.

Nyilas Misi

Légy jó mindhalálig! Móricz Zsigmond nagyszerű regénye elevenedik meg a Debreceni Református Kollé�gium falai között. A diákok fölfedezhetik Debrecen több évszázados történelmi iskoláját, beülhetnek a régi
oskola padjaiba, pakkot kaphatnak Nyilas Misiként, és ahogy Móricz írja: „az isten tudja csak, mi fog történni” még... Az óra végén mindenki saját pakkját készítheti el.

Tündérország lakói (Szabó Magda Emlékház)

Anyjáról, úgy nyilatkozott, „mikor még nem tudtam, hogy író, azt gondoltam, tündér, akit valami varázslat
emberré változtatott.” A tündérek világa elevenedik meg a Tündér Lala című meséjében.
Ezen a foglalkozáson, Tündérországba repítjük el a gyerekeket, amit Jablonczay Lenke fényt hozó alakja,
fantáziája teremtett. Az édesanyja szobájában beszélgetünk színekről, tárgyakról, és természetesen Tündér Laláról. A foglalkozáson készítünk tündérport és varázspálcát, melyekkel talán sikerül megfejtenünk,
hogy valóban tündér volt- e Jablonczay Lenke!

Ki vagy te Abigél?

Az írónő Abigél című ifjúsági regényében eleveníti fel iskolai emlékeit, a munkafegyelmet és szigorúságot
adó Dócziról. Miben különbözött Szabó Magda iskolája a mai iskoláktól? Milyen tantárgyak voltak? Hogyan
öltözködtek? Mit takart az iskolai szabályzat? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat egy „bőrönd” segítségével. A foglalkozás végén megfejtjük vajon ki volt Abigél a regény szerint és a valóságban, és kipróbáljuk a Gedeon napi Horn Mici-féle játékot.
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