HATÁRTALANUL! program – HAT-20-01-0096. - BESZÁMOLÓ
IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA – Szentlőrinckáta
„A magyar történelem mérföldkövei Erdélyben”

2022. április 11. előkészítő óra – Szentlőrinckáta, Imre Sándor Általános Iskola:
Az előkészítő óra három blokkból állt: történelmi,
földrajzi (főleg társadalomföldrajzi), és ahol a
részletes programot is megismerték a résztvevők.
PowerPointos bemutatóval sok térképet és táblázatot
kaptak a tanulók a célállomásokról. Beszélgetéses
formában és interaktív módon is előkészítettük a
kirándulást. A kirándulás programjának részleteit
pedig főleg frontális formában kapták meg, sok-sok
kép megnézegetésével. A tanulók az összes felmerülő
kérdésükre válaszokat kaptak
2022. április 12. csapatverseny – Szentlőrinckáta, Imre Sándor Általános Iskola:
A többfordulós (4) csapatverseny alatt előkészítettük a kirándulás témájának ismeretanyagát.
Támaszkodva a felső tagozatban elsajátított ismeretekre, játékos feladatokkal dolgoztuk fel az
Árpád-ház, a Hunyadiak korának, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak és a II.
világháború eseményeit. A csapatok (6) szoros küzdelmet vívtak, hogy bebizonyítsák
megfelelő ismeretek tulajdonában vannak az említett témák tekintetében.
A KIRÁNDULÁS
2022. április 20. szerda
A kirándulók az iskola aulájában gyülekeztek. A napi
program ismertetése után megkapták a napi
feladatokat és kiosztásra kerültek az útinaplók is.
Az első állomásunk Déva volt, ahol mivel a felvonó
még nem üzemelt, így egy gyalogtúrával jutottunk fel
a várba. A vár területén beszélgettünk a történelmi
kapcsolódásokról (Árpád-kor, 1848-49).
A következő megállónk Vajdahunyad volt, ahol
betekintettünk a Hunyadiak világába, és egy
feladatsort is kitöltöttek a 3 fős csapatok a Hunyadiak
korát érintő kérdésekből.
A hosszabb buszozás után a késő délutáni órákban érkeztünk Torockóra, ahol elfoglaltuk a
szállásunkat. A vacsorát követően, a lefekvés előtt a csapatok megnyitották az útinaplóikat.
2022. április 21. csütörtök
A reggeli ébredést követően Tordára vettük az irányt, ahol első állomáshelyünk a sóbánya
volt. Hosszú lépcsősorok vezettek le a mélybe, ahol a
tanulóink a gyönyörű környezet mellett a gyógyító hatású
sós levegőt is élvezhették és több látványelemet is
kipróbálhattak (pl. óriáskerék, csónakázás).
A sóbánya után következett a hasadék. Itt a közel 8 km-es
túrát 3-4 óra alatt jártuk végig, közben felelevenítve a
hasadékhoz és a Szent László királyhoz kapcsolódó
legendákat (ezzel kapcsolatban később egy tesztet is
kitöltöttek a csapatok).
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A délutáni hazaérkezést követően a bátrabbak (tíz tanulónk és jó pár felnőtt kísérő) nagy
vállalkozásba fogtak, megmászták a Székelykövet. A közel 4 órás program közepén, a
csúcson bámulatos látvány kárpótolta a fáradalmakért a lelkes csapatot.
A szállásra való visszaérkezést és a kiadós vacsorát követően, a csapatok tovább vezették az
útinaplóikat és gyorsan álomra szenderültek
2022. április 22. péntek
A finom és tartalmas reggeli valamint az összepakolás
után magunk mögött hagytuk Torockót és Segesvárra
vettük az irányt. Kapcsolódva a Hunyadiak korához,
meglátogattuk a belvárost, a várat és felmentünk az
óratoronyba is, közben felelevenítettük Vlad Dracul
havasalföldi vajda élettörténetét is.
Következő állomásunk Fehéregyháza volt, ahol
megkoszorúztuk
Petőfi
Sándor
emlékművét,
emlékezve a szabadságharc további hőseire is.
A kora esti órákban Gyimesközéplok-Borospatakára
érkezve elfoglaltuk a szállásunkat és a vacsora után az útinaplók vezetését is folytatták
tanulóink.
2022. április 23. szombat
Reggel nagyon vidáman ébredt a csapat és a reggeli után közösen a gyimesi gyerekekkel két
kiránduláson is részt vettünk. Először egy közös szekeres kirándulást tettünk a környező
hegyekbe, ahol megnéztük a csángó emberek nyári szállásait (kalibáit), valamint Hidegkútnál
közösen szalonnát sütöttünk a
helyiekkel és megnéztük az
Apahavason végighúzódó I.
világháborús lövészárkokat.
A délután folyamán Gyimesbükkre utaztunk. Itt megnéztük a legrégebbi gyimesi
templomot (Kontumác) és a
világháborús hősök emlékfalait. A Rákóczi-vár megmászása előtt a Tatros (folyó)
medrét és a környéket is igyekeztünk megtisztítani a szeméttől. A várnál röviden
beszélgettünk a vár történetéről és a nevezetes eseményeiről.
A hosszúra és fárasztóra sikerült nap után, a kiadós vacsorát követően, a csapatok tovább
vezették az útinaplóikat és csak azt követően tértek nyugovóra.
2022. április 24. vasárnap
A reggelit követően átbuszoztunk közösen Csíksomlyóra, ahol előbb felmásztunk a „nyereg”be és elbeszélgettünk a csíksomlyói búcsúk élményeiről. Ezután voltak, akik a vasárnapi
misén is részt vettek a Kegytemplomban, ahol közelről megnézték és megérintették a Máriát
ábrázoló kegyszobrot is.
Mielőtt visszaérkeztünk volna a szállásra, megálltunk Gyimesfelsőlokon, ahol kipróbálhattuk
Románia leghosszabb bobpályáját.
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A hazaérkezésünk után egy nagyobb
lélegzetvételű szabad programot kaptak a
diákok. Volt aki egy gyalogtúrán vett részt,
voltak akik a Skanzenban maradtak és
fociztak. Az esti vacsora és útinapló vezetése
után azonban már senkit sem kellett sokáig
álomba ringatni, kicsit már mindenki várta a
másnapi korai hazaindulást.
2022. április 25. hétfő
A korai reggelit követően kiköltöztünk a második szállásunkról is. Hazafelé volt még egy
megállónk Korondon, ahol nemcsak a népi iparművészet termékeit nézegették meg tanulóink,
de a híres faragott székely kapuk is lebilincselő élményt nyújtottak a társaságnak. Néhány
vásárfia megszerzése után továbbfolytattuk az utunkat.
A hosszú hazaúton természetesen ismét
megálltunk a Király-hágónál, ahol
szomorú búcsút vettünk Erdélytől, de
boldogan összegeztük, hogy minden
programelemet sikerült megvalósítanunk
és mindenki épségben térhet haza.
Szentlőrinckátára a délután közepén
érkeztünk meg, ahol a szüleik már nagyon
várták gyermekeiket.
2022. május 2. értékelő óra – Szentlőrinckáta, Imre Sándor Általános Iskola:
Az értékelő órán mindenki részt vett (21 tanuló és 3 kísérő tanár). Elmondták saját
véleményüket a tapasztalatokról és egy
étékelő
kérdéssort
is
kitöltöttünk.
Megállapítást nyert, hogy szinte minden
program maximálisan megvalósult és
mindenképpen eredményesen végződött. A
tanulóink rendkívül pozitívan értékelték a
kinti környezetet, a tájat, embereket és a
vendégszeretetüket is. Érezhetően jobban
megérintette őket a kinti magyarság
kérdése, mint eddig. Emellett elmondhatjuk, hogy köztük és a helyi gyerekek között
kialakultak kapcsolatok és az iskoláink közötti együttműködés is továbblépett.
2022. május 3. bemutató előadás – Szentlőrinckáta, Imre Sándor Általános Iskola:
A bemutató előadáson elsősorban az
iskolánk 5-8. osztályos tanulói és
tanárai vettek részt. Az előadáson
képekkel és videófelvételekkel próbáltuk közelebb hozni Erdélyt a gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt.
Kronológikus sorrendben mentünk
végig a napokon és eseményeken.
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Minden nap eseménytörténetét és élményeit más és más tanuló mesélte el, melyet
kiegészítettek a résztvevő pedagógusok történetei is.
Sajtómegjelenések
Szentlőrinckátai Hírmondó

2022. június

hír(ek)

2022. május-június – összegzés + Határtalanul! témanap
A projektünk egy tematikára épült, amely a magyar történelem 4 nagy fejezetét dolgozta fel
(Árpád-kor, Hunyadiak kora, 1848-49, II. világháború). A kint eltöltött napokon sokszor a
helyi gyerekekekkel együtt tevékenykedve szerveztük meg a programelemeket, amelyek
között a gyimesi emberek számára végzett hasznos tevékenység is szerepelt (szemétszedés).
Az iskolai tananyaghoz folyamatosan kapcsolódtunk és a megszerzett ismeretek elmélyítését
is folyamatosan végeztük (feladatsor, totó, beszélgetések). A projekt tartama alatt a kötelező
kommunikációs elemek mellett a községi újságjában is beszámoltunk a programról. A
hazaérkezést követően pedig az iskolánkban már hagyománnyá váló témanappal hoztuk a
szentlőrinckátai gyerekekhez közelebb Erdélyt és az ott élők hétköznapjait, szokásait. Ezen a
témanapon szerveztünk kézműves foglalkozásokat az alsósoknak, akik közösen gyimesi
népdalokat is tanultak és egy élménybeszámolót is meghallgathattak az erdélyi napjainkról. A
projektben résztvevő diákjaink tablót készítettek a kiránduláson tapasztalt élményeik alapján,
a felsőseink pedig még egy népi játékot (méta) is kipróbáltak ezen a napon.

