HAT-18-01
Isaszegi Damjanich János Általános Iskola
HATÁRTALANUL pályázat
„Erdélyi természetjárás irodalmi barangolással”
2019. május 13-16

Iskolánk a 2018/19-es tanévben "Erdélyi túrák a népszokások és népi kézművesség jegyében"
címmel pályázatot adott be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő "Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek" kiírt Határtalanul pályázatára.
File Edit és Palaga Sándorné tanárnők gondos munkája sikert aratott, 23 tanulónk 4 napot
tölthetett el Erdélyben.

Az utazást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosította. A cél az volt, hogy a tanulók bővítsék a
külhoni magyarsággal kapcsolatos ismereteiket és betekinthessenek a határon túl élő kortársaik
mindennapi életébe.

Kirándulásunk során a tanulók megismerkedhettek Erdély természeti szépségeivel, nevezetes
látnivalóival. Az emlékeket felvillantó út kiváló, kötetlen tanulási lehetőség volt a diákok
számára. Gyönyörködhettek a Kárpátok természeti szépségeiben, betekintést nyerhettek a
székely emberek és diákok mindennapjaiba.

„Határtalanul!”
Előkészítő órák
1. Gyűjtőmunka a tanulóknak a helyszínekről, földrajzi- történelmi- népművészeti
érdekességekről. PPT- készítése. A tanuló csoportok önállóan készültek fel a
kirándulás alkalmával érintett nevezetességek, hírneves emberek bemutatására,
természeti környezet érdekességeinek ismertetésére. 2018. októbertől folyamatosan/
Résztvevők: hetedikes diákok, kísérő pedagógusok
2. Kapcsolatfelvétel Korond Szakközépiskolával. 2019. március
3. Kézműves foglalkozás: agyagozás valamint ismerkedés a korongozással. /2019. ápr./
Résztvevők: hetedikes diákok, kísérő pedagógusok
4. Erdélyi életképek/emlékképek egy diáktárs előadásában /2019. április/
Résztvevők: hetedikes diákok, kísérő pedagógusok, az iskola pedagógusai, diákjai, szülők.
5.. Üvegfestés isaszegi és erdélyi motívumok felhasználásával /2019. április/
Résztvevők: hetedikes diákok
6. Tájékoztató a kirándulás programjával kapcsolatos tudnivalókról szülők részére
A tanulmányi kirándulás programjának ismertetése
A kirándulásról szóló tájékoztató lap kiosztása a tanulóknak
Viselkedési normák, illemszabályok a kirándulás során.
Értékelő óra tervezett tematikája: Erdélyben szerzett személyes tapasztalatok, élmények
megbeszélése, áttekintése. Az utazás programjának értékelése, készített fotók, videók
megtekintése. Az iskola érdeklődő tanulóinak, diákjainak bemutató előkészítése,
megtartása. Erdélyi gasztronómiai beszámoló, erdélyi ízek kóstolása az érdeklődők
számára.
Kötelező kommunikáció: A programot népszerűsítő bannert az iskola honlapján elhelyeztük,
ami 2019. dec. 31-ig látható lesz. Az utazásról szóló képes beszámolót is kihelyezzük az iskola
honlapjára, valamint az iskola facebook oldalán is megtekinthetőek.
www.facebook.com/profile.php?id=100014889578747
http://damjanich-iszeg.sulinet.hu/
A helyi Önkormányzati Tájékoztató későbbi számában jelenik meg a képes élménybeszámoló
/újságcikk mellékelve/

Előkészítő munkálatok képekben

ÚTINAPLÓ
Erdély
2019. május 13-16.

1. NAP: Arad- Déva-Torockó

Reggel 4:30 órakor indultunk az iskola elől és a délelőtti órákban érkeztünk meg első állomásunkra, Aradra.
Itt megkoszorúztuk a 13 aradi vértanú emlékművét. Ezután megmásztuk Déva várát, ami nagyon érdekes volt
a Kőműves Kelemen c. ballada ismeretében. Utunk harmadik megállója egyben az első szálláshelyünk a festői
Torockó volt. Gyönyörködtünk a falu szép házaiban, megcsodáltuk a faragott kapukat. Ellátogattunk Ida néni
magánygyűjteményébe, ahol szebbnél szebb kézzel készített népviseleteket láttunk, valamint
megcsodálhattuk a kézzel festett népi motívumokkal díszített fa bútorokat is. A hímzéseket nézegetve
láthattuk, hogy mi a különbség az isaszegi és a torockói között.

2. na

2. NAP: Torda-Korond-Farkaslaka
A tordai sóbányát vehettük szemügyre. Káprázatos látványt nyújtottak a hatalmas bányajáratok a hatalmas
méretek. Itt emelném ki a Ferenc József erkélyt, amiről lekiabálva különös visszhang képződik. Ezután a
korondi iskolába siettünk, ahol a diákokkal beszélgettünk. Érdekes tényeket tudtunk meg az itteni iskolákról,
gyerekekről. A második szállásunk Farkaslakán volt ahol megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, és nemzeti
színű szalagot kötöttünk a Trianoni emlékműhöz.

3. NAP: Gyilkos tó-Békás szoros-Korond
Gyilkos-tóhoz kirándultunk el ahol sok érdekességet tudtunk meg a keletkezéséről és megismertük annak a
legendáját is. Ezek után természetesen a Békás-szorost sem hagyhattuk ki. Csodálatos látvány tárult a
szemünk elé hatalmas hegyek vettek minket körül. Nagyon élveztük amikor átmehettünk a Magyarok-hídján
izgulva, hogy bele ne essünk a vízbe! Utána egy különleges erdélyi ételt ettünk az úgynevezett micset. Ebéd
után Korondra mentünk, ahol megismerkedtünk a korondi fazekas mesterséggel, amit mindenki ki is
próbálhatott. Szenzációs volt, ahogy Laci bácsi könnyen és szépen műveli meg az agyagot. Az elkészült
dísztárgyak tükrözték a műhely jellegét.

4. NAP: Csucsa- Nagyszalonta
Elérkezett az utolsó nap. Szomorúan búcsúztunk el kedves szállásadóinktól és Csucsa település felé vettük az
irányt ahol megtekintettük a „fehér házat” ahol az első világháború idején Ady lakott. Aztán Nagyszalontán
álltunk, meg ami az utolsó megállónk volt. A Csonka-toronyban az idegenvezető bácsi interaktív előadással
vezetett végig minket Arany János életének fontosabb állomásaihoz. Tréfás, igazán élményszerű program volt.
Ezt követően végigjártuk a torony szintjeit, és kipróbáltuk a játékos feladványokat is. 4 napos kirándulásunk
végére értünk irány: Isaszeg.

Beszámoló óra az iskolában
A tanítási év utolsó hetében nagy lelkesedéssel készültünk, hogy az itthon maradt diákoknak és
pedagógusoknak valamint a szülőknek közösen is elmondjuk élményeinket, tapasztalatainkat. A korondi
diákokkal történt beszélgetésünkkor vált érthetővé számunkra, miért is nehéz külhonban magyarnak lenni. A
táncos bemutató után képes beszámolóval készültünk, bemutatva a videókat is, amelyeket az út során
készítettünk. A program zárásaként vendégeinket erdélyi ízekkel kínáltuk meg. Micset és csörögefánkot
készítettünk.

Köszönjük tanárainknak, hogy részt vehettünk a Határtalanul programban!
A 7.a és a 7. b osztály tanulói

