Beszámoló
a 2017/2018. tanévben megvalósult Határtalanul programról

Iskolánk az elmúlt tanévben először vett részt a Határtalanul programban. A 10. A osztály
tanulói a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum tizedikes humán osztályával közös
programokat tervezett. Az előkészítő órák során a diákok megismerkedtek Erdély tájaival,
történelmével, látnivalóival. Megbeszéltük a kirándulás részletes programját, a településről
bemutatókat készítettünk. Így hangolódtunk a közös kirándulásokra.
A kolozsvári csoport Debrecenbe érkezése után közös megbeszélést tartottunk a Határtalanul
program célkitűzéseiről, a mi programjainkról, a közös munkáról. A 4 nap alatt a két csoport végig közös
programokat csinált, ennek keretében csapatépítésre is sor került. A közös ebéd után első nap a
Debreceni Irodalom házában múzeumpedagógiai foglalkozások keretében ismerkedtünk Debrecen és
tágabban Magyarország irodalmi értékeivel. Két napos kirándulás keretében jelmezes tárlatvezetésen
voltunk a Diósgyőri Várban, majd Kassára látogatunk el. Itt idegenvezető kalauzolt bennünket a
nevezetességek között. A szállásunk Tokajban volt, ott fáklyás éjszakai túrán vettünk részt. Ez nagyon
jó hangulatban, közös énekléssel telt. A következő napot Sárospatakon kezdtük, a Nagykönyvtár és a
Kollégium bemutatták közös kulturális értékeinket. Széphalomra látogattunk a Magyar Nyelv
Múzeumába. Részt vettünk egy játékos múzeumpedagógiai foglalkozáson. A vegyes csapatok munkája
jobban összekovácsolta a közösséget. Nagy örömünkre itt is volt egy Arany Jánosról szóló időszaki
tárlat, ami szintén kötődött az emlékévhez. Megtekintettük a múzeum sok érdekes kiállítását és a
Kazinczy Emlékcsarnokot is vezetéssel. Nyíregyházán a Sóstóra látogattunk el, ahol megemlékeztünk
Szabó Lőrincről, aki itt írta a Tücsökzenét. A vadasparkban tett látogatás során a diákok feladatlapokat
oldottak meg, Devecseri Gábor Állatkerti útmutatója és ismert állatmesék alapján. Az éjszakát már
ismét Debrecenben töltöttük. Az utolsó délelőtt került sor a termék egyik részének megvalósítására.
Csokonai síremlékét tették rendbe a gyerekek. A levelek összeszedése, a gyomlálás szebbé tette ezt az
irodalmi emlékhelyet. A kolozsvári csoport megtekintette a Debreceni Református Kollégiumot és a
Nagytemplomot.
A két utazás között is tartották a kapcsolatot a diákok. Izgatottan várták a második utazást.
A reggeli indulás után egyenesen Kolozsvárra vettük az irányt. Csak a Királyhágón és Csucsán
tartottunk egy rövid megállót. Kolozsváron az osztály már várt bennünket. Kis csoportokra, párokra
oszlott a diákság és a délután folyamán Kolozsvár nevezetességeit mutatták be nekünk a
vendéglátóink. Látogatást tettünk a Kolozsvári Magyar Színházban is, ahol szervezett színházbejáráson,
próbán vehettünk részt. Nagyon érdekes volt belátni a színfalak mögé, megnézni a díszleteket,
jelmezeket. A következő nap közösen indult a két csoport a kétnapos közös kirándulásra. Nagyon nagy
segítséget jelentett, hogy végig szakképzett, helyi idegenvezető kísért bennünket, így nagyon sok
útikönyvből nem elolvasható tájékoztatást szerezhettünk. Marosvásárhelyen a Kultúrpalota
megtekintése és egy városnézés után megebédeltünk. Délután túrákat tettünk a Hargitán, illetve
Parajdon a sószorosban is. Szavalóversenyt rendeztünk a természetről szóló verseket jó volt hallgatni.
A táj szépsége nagyon lenyűgözte a diákokat. A szállásunk Parajdon volt. A következő nap Korondra
látogattunk el. Itt részt vettünk egy Korondi Sétán, azaz lovasszekerekkel látogattunk el a környező
tájakra, valamint a helyi mesterek műhelyeibe. Itt lehetőségünk volt beszélgetni a helyiekkel, meséket
gyűjteni, beszélgetni velük népszokásaikról. A rövid Farkaslakai megálló után a Petőfi emlékhelyeket
kerestük fel. A buszon kvízkérdések hangzottak el Petőfi életéből, műveiből. Megálltunk
Fehéregyházán, valamint látogatást, városnézést tartottunk Segesváron is. A tartalmas két nap után
visszatértünk Kolozsvárra. Itt töltöttük az utolsó éjszakát. Az utolsó nap délelőttjén a Tordai

sóbányában tettünk látogatást, valamint visszafelé megálltunk Nagyváradon egy városnézésre. Az
utazás jól sikerült.
Az értékelő órán a diákok elmondták gondolataikat a programról, összegeztük a
tapasztalatokat. Megnézegettük a képeket, elkészült a video-összeállítás is.
A következő tanév elején bemutatót tartunk majd az érdeklődőknek az irodalmi emlékhelyekről, a
kirándulás élményeiről.
Hálásak vagyunk, hogy részt vehettünk ebben a programban, ami nagyon nagy élményt és rengeteg
ismeretet, tapasztalatot jelentett a diákjainknak.

