A marathóni csatától Ovidius számûzetéséig
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Szépmûvészeti Múzeum Antik Gyûjteménye a
2006/2007-es tanévben immár ötödik alkalommal hirdette meg levelezõ pályázatát az Éós múzeumpedagógiai program keretében, amelyre általános és középiskolák
5–10. évfolyamos osztályai és szakkörei jelentkezhettek. A pályázat idén közel 250 csapat részvételével indult el, és közülük
174 a verseny valamennyi feladatlapját kiválóan teljesítette,
több mint egyharmaduk 90 % feletti eredménnyel.
Az évek óta folyó levelezõpályázat keretében a diákok már
rekonstruáltak egy ókori falfestményt papírmozaik formájában, megalkották Achilleus pajzsát az Ilias XVIII. éneke alapján, megformáztak egy késõókori sírsztélét, és végül elkészítették Pénelopé „vásznát” is.
Idei témánk Ovidius és az általa megénekelt Ió-történet volt.
A költõ életének bemutatásán keresztül igyekeztünk bepillantást nyújtani az Augustus-kori Róma mindennapjaiba, az antik
mítoszok világába és a mítoszok ábrázolásainak fõ törvényszerûségeibe. A pályázati idõszak végére a csapatok – a megismert
törvényszerûségek alapján – egy mozaikot készítettek el, amely
az argosi királylány, Ió történetét, illetve annak egy általuk kiválasztott eseményét ábrázolta (a tehénné változtatott Ió átvál-

tozott lényére az ábrázolásnak mindenképpen utalnia kellett).
A csapatok szabadon dönthettek a mozaik alapanyagáról, így a
beérkezõ alkotások igen színes és változatos képet mutattak: a
homokszemekbõl, csempébõl, kagylókból, agyagdarabokból
készült mûveken kívül papír- és tükörmozaikok is érkeztek
hozzánk, sõt, az egyik mozaikot száraztésztából alkották meg a
gyerekek.
A korábbi évekhez hasonlóan a pályamûvek elkészítését a
tanév folyamán kiküldött feladatlapok segítették. A pályázat
négy fordulóját alkotó feladatlapokban logikai feladványok,
térképek, a korszak tárgyi kultúráját, irodalmát, mindennapjait
bemutató feladatok és képmellékletek segítettek a téma megismerésében. Ahhoz, hogy az év közben kiküldött feladatsorok
könnyebben megoldhatók legyenek, folyamatosan bõvítettük
az Antik Gyûjtemény honlapján elérhetõ virtuális kiállítást, a
Hyperiónt a témához kapcsolódó szócikkekkel. A pályázatnak
emellett olyan kerettörténetet adtunk, amely játékos formában
tárta fel a gyerekek elõtt az adott korszakot. Fõszereplõje egy
kisfiú volt, aki tengerparti fürdõzése során egy sziklabarlangban latin nyelvû írásos emlékeket tartalmazó dobozkát talál.
A latin nyelvû leveleket egy képzeletbeli alak, az ókori Tomi
egy lakója írta, aki személyes kapcsolatban állt a számûzött
Ovidiusszal. A pályázat feladatlapjai a leveleket megtaláló kisfiú gondolatain, kommentárjain keresztül dolgozták fel a költõ
sorsához, életmûvéhez, a korabeli Rómához, a képekhez és a
képelemzéshez kötõdõ ismereteket.
A feladatlapokat és a mozaikokat két, egymástól független
zsûri bírálta el, a versenyben elért helyezéseket a feladatokra
és a mozaikra kapott pontszám összege határozta meg. A két
korcsoport (5–7. és 8–10. évfolyam) összetett versenyében az
elsõ három helyezést elérõ csapatokat egyéb ajándékok mel-
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teit és készségeit egyaránt fejlesztették. Amellett, hogy egyegy történelmi korszakra vonatkozó tudásuk gyarapodott, a
szövegértési, -alkotási, valamint képelemzõ készségük is fejlõdött. A pályázat így számunkra is váratlanul, de hozzájárult ahhoz is, hogy az új típusú érettségin a diákok jobban teljesítsenek. A feladatlapokat pedig számos pedagógus iskolai segédanyagként is felhasználta, segítségükkel egy-egy korszakot
színesebben, játékosabban mutathattak be diákjaik számára.
A levelezõ pályázat idei címe: Apollón jósdája, vagyis idei
témánk a görög templomépítészet, vallás és kultusz. A pályázati jelentkezési lap letölthetõ a következõ címen: http://eos.szepmuveszeti.hu.
Kevély Flóra

lett egy napra vendégül láttuk Budapesten, a Szépmûvészeti
Múzeumban.
A csapatokat irányító pedagógusok visszajelzéseibõl az derült ki számunkra, hogy a pályázati anyagok a gyerekek ismere-
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A pályázat részletes eredménye és a pályamûvek megtekinthetõk az Antik
Gyûjtemény Éós programjának honlapján (http://eos.szepmuveszeti.hu), az Archívum és információ a korábbi programokról menüpont alatt.
Az Antik Gyûjtemény honlapja: http://www2.szepmuveszeti.hu/antik

