
 

 

 

Tanári értékelés  

az erdélyi tanulmányútról 

 

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által meghirdetetett  HATÁRTALANUL  pályázaton erdélyi útra nyert  
951.888 Ft támogatást a hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 30 hetedikes diákja és három tanára 
2012. május 16-20. között.  A kirándulás ideje alatt 1700 km-t tettünk meg. 15 helyszínen voltunk: 
Kolozsvár, Parajd, Székelyudvarhely, Szejkefürdő, Farkaslaka, Korond, Gyergyószentmiklós, Madéfalva, 
Csíksomlyó, Nyerges-tető, Szent Anna-tó, Mohos-tőzegláp, Tusnádfürdő, Marosvásárhely. A 
legnépszerűbbek a természetbeli szépségekkel bíró tájakon zajló programok voltak.  
Átgondolva tanulmányutunkat megállapítottam, hogy sikerült teljesíteni a kitűzött célokat.  
Melyek voltak ezek a célok?  

-Erdély történelmének,  
-földrajzi sájátosságaink,  hagyományainak,  
-művészeti emlékeinek megismertetése a tanulókkal,  
-megéreztetni velük  az összetartozás élményét.  
-Annak tudatosítása, hogy  történelmünk, irodalmunk sok híres és ismert alakja, tudósaink 
Erdélyből származnak, hogy ez az országrész a mi hazánk is, haza megyünk!!!  

Hogy valósítottuk meg céljainkat?    
 saját idegenvezetés szövegének összeállítása, hozzá kapcsolódó feladatlapok készítése.  
 rovásírás  gyakorlását (minden nap öt aznap megemlített helységnevet rovásírással kellett leírni) 
 Az ismereteket mondákkal tettük érdekesebbé,  
 víztisztaság mérést gyakorla a Szent Anna-tónál  
 A lelki felkészítést -Az iskolai honlapon és a könyvtárban hat részből álló vetélkedőt indítottunk 

Erdélyről.  
 vidám irodalmi műsorral is készültünk.  
 ráhangolódtunk Erdélyre dalokkal: mindig elénekeltük az Összetartozunk c. dalt, amely  valóban 

összatartotta a csapatunkat, és már a szövegével is nevelt,és megtanultuk a székely himnuszt.  
Összetartozunk több ezer éve már, nekünk nem számít az országhatár. Együtt dobban a 
szívünk bárhol vagyunk, mert mindannyian magyarok vagyunk. 

 
Más dalokkal is készültünk: Kell még egy szó c. dalt a Honfoglalás filmből és ismételtünk Kossuth-nótákat, 
és más ismert és általuk tanult népdalokat. (Pl. Erdő , erdő, erdő, marosszéki kerek erdő, Már minálunk 

babám) Az ottani gyerekek is tanítottak dalt, amely rögtön megnyerte a tetszésüket és megtanulták 
(Elmegyek, elmegyek, jó messzire) 
A hazaszeretetre nevelésre jó alkalom, a hagyományok tisztelete, a történelem ismerete. -koszorúzástól 
és a himnuszok éneklésétől, Madéfalván székely hősök emélkműve, Nyerges-tetőn 1948-949-es 
emlékmű, Tamási Áron sírhelye Farkaslakán,  a székelyudvarhelyi szoborparkban Wass Albert 
mellszobra és Szejkefürdőn a legnagyobb székely, Orbán Balázs sírja.  



 

-néhány múzeum, templom látogatása. Leghosszab ideig a 
sok magyar vonatkozással bíró gyönyörű, magyar szecessziós 

stílusban épült marosvásárhelyi Kultúrpalotában voltunk. 
Felkészülés: saját kiselőadásokkal Erdélyről, a helyszíneken tanári előadások  voltak. 
Az összetartozás, segítés érzésének és gyakorlatának nevelésénél –közös éneklés, iskolánk 
bemutatása a kolozsvári Apáczai Csere János Líceumban. 
–látogatás a Tusnádfürdőn levő Böjte Csaba-féle Gyerekvédelmi Központban, ahol a gyerekeknek 
ajándékokat vittünk: szalámit, cukorkát, videót, tisztálkodó szert, személyes ajándékokat. Kérdezgettük 
őket életükről.  
-Ajándékokat vittünk a gyergyószentmiklósi iskolának is: ismeretterjesztő videó filmeket, magyar nyelvű 
könyveket, kifestőket, ételkóstolóhoz szalámit, kolbászt, Piros Aranyat, személyes ajándékokat. 
A külhoni fiatalokkal kapcsolat építése : mindannyiunkra legnagyobb hatást a gyergyószentmiklósi 
emberek vendégszeretete gyakorolta. A bejárati lépcsőn állva vártak bennünket. Kiváló ismerkedési 
játékot találtak ki, otthon éreztük magunkat, roptuk a táncot. Ez volt a legfontosabb: megéltük a 
szeretetet, összetartozás érzését. Szívesen lennének a mi testvériskolánk. (nyári diákcserék) 
A tervezett programot még újakkal is kiegészítettünk, mivel belefért még: kolozsmonostori apátság, 
Farkas úti református templom, Mohos-tőzegláp, Szejkefürdő: székelykapuk Orbán Balázs, a legnagyobb 
székely sírjához . 
Értékelő óra: már a buszon díjaztuk a buszos idegenvezetéshez kapcsolódó feladatmegoldó verseny 
csoportjait. Erdély az én szememmel c.  fotópályázatra  beküldött műveket  elrendeztük és a zsűri 
döntése után átadtuk a díjakat. A legszebb  képekből öszeállítottuk a faliújságot. Kitöltöttük az 
elégedettségi kérdőívet. Díjakat kaptak a az utazási napló írásában tevékenyen részt vevő gyerekek.: 1-1 
könyvet Erdélyről.  
Beszámolás:Bemutató órát tartottunk élményeinkről a tanároknak és a felsősöknek. Média: 2 újságban 
jelent meg cikk. 3 rádiós riport és egy Hatvan TV-s riportunk volt. Készítettünk egy 3 perces filmet az 
útról. 
 
 
Köszönöm mindenkinek, hogy együtt megvalósíthattuk ezt a szép programot.      
 

Gardynik Katalin       
 


