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Az Emberi Erőforrás Minisztériuma „Határtalanul!”programjának köszönhetően, a Nagyszénási 

Czabán Samu Általános Iskola 7. évfolyamának 45 tanulója és az őket kísérő pedagógusok5 napos 

tanulmányi kiránduláson vehettek részt 2016. május 30. és június 3-a között Erdélyben. Az elnyert 

támogatási összeg 1.662.000 Ft.A HAT-15-05-0714 pályázati kódszámú kirándulás központi témája a 

víz volt. Az 5 nap alatt közel 1600 km-t tettünk meg, és utazásunk során a víz megjelenési formáit, 

felszínalakító munkáját figyelhettük meg, miközben Erdély csodálatos természeti kincseit és útba eső 

irodalmi, történelmi események helyszíneit is felkerestük. 

Vízmintát vettünk a későbbi vízvizsgálathoz a Sebes-Körösből, a Szelek-barlang karsztvizéből, a 

Tordai sóbánya vizéből, a Medve-tóból, a Gyilkos-tóból, a Zetelaki - víztározóból, a Szent-Anna- 

tóból, Homoródfürdőn a borvízből. Jártunk a Békás – szorosban.Kászonújfaluban megismerhettük a 

sóskútfürdőt, Királyhágón a Partium és a történelmi Erdély hátárán csodálhattuk meg a kilátást. 

Nagyszalontán Arany Jánosra, Nagyváradon Szent Lászlóra, Farkaslakán Tamási Áronra emlékeztünk, 

tanulóink előzetes felkészülése alapján. Kolozsváron a János Zsigmond Unitárius Kollégium diákjai 

segítségével kerestük fel a város nevezetességeit. Korondon egy fazekas műhelyben tettünk látogatást. 

Máréfalván a szebbnélszebb székelykapukban gyönyörködhettünk.Nyergestetőnmegkoszorúztuk az 

emlékművet, elénekeltük a székely himnuszt, majd a kopjafákat tekintettük meg. Első 

szállásunkKalotaszentkirályon volt, itt egy éjszakát töltöttünk, majd 3 napraSzékelyszentléleken 

szálltunk meg. Mindkét szálláshelyen megtapasztalhattuk a székely emberek vendégszeretetét. A 

székelyszentléleki iskola diákjaival rendhagyó kémia órán mini laborunkkal elemeztük a begyűjtött 

vízmintákat, megnéztük fizikai tulajdonságaikat, kémiai összetételeiket. Megmutatták iskolájukat. 

Kötetlen beszélgetésünk alkalmával betekinthettünk a helyi diákélet mindennapjaiba. Átadtuk 

ajándékainkat és elbúcsúztunk a viszontlátás reményében. Útban hazafeléSegesváron megnéztük az 

óvárost, az Óratornyot,Dracula szülőházát, jártunk a Diáklépcsőn. Aradon felkerestük a szabadságharc 

emlékművét, és elhelyeztük az emlékezés koszorúját. Déván látogatást tettünk a Szent Ferenc 

Alapítványnál, ahol nevelő és diákja tartott nekünk előadást mindennapi életükről, lehetőségeikről, 

majd ezt követően átadtuk adományainkat, amiket Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 

segítségének, támogatásának köszönhetően vihettünk magunkkal. 

Az 5 napos tanulmányi kirándulást, a pályázati kiírásnak megfelelően előkészítő szakasz előzte meg és 

értékelő szakasszal záródott. Ezeken felkészülést segítő és értékelő előadásokat, beszélgetéseket 

tartottunk, illetve előzetes és értékelő feladatokat kellett megoldani, teljesíteni.A tanulmányi 

kirándulás zárásaként bemutató órát tartottunk érdeklődő szülőknek, tanulóknak, élményeinkről. 

A program zárásaként sor került egy témanap megvalósítására is, ahol az iskola valamennyi 

tanulójának beszámoltunk kirándulásunkról, élményeinkről, tapasztalatainkról. Az alsó és a felső 

tagozaton külön egy-egy pedagógus felügyelete mellett, a kiránduláson részt vett hetedikesek 

irányításával, forgószínpadszerűen kialakított rendben, érdekes elméleti és játékos gyakorlati feladatok 

segítségével mutattuk be Erdélyt.  

A projekt előkészítő szakasza lehetőséget biztosított a résztvevő diákok számára, hogy 

megismerhessék Erdély múltját, jelenét. Előzetes információik birtokában a tanulmányi kirándulás 

során a személyes megtapasztalás által mélyebb, alaposabb ismereteket szerezhettek, hiszen 

érdeklődésük felkeltésével befogadóbbá váltak. A kirándulás csodálatos helyszínekben, és interaktív 

eseményekben gazdag programja meghatározó élményt jelentett valamennyi résztvevő számára. Az 

értékelő szakasz lehetőséget adott a diákjainknak, hogy az átélt élményeket felidézve mélyebb, 

intenzívebb legyen a tanulmányi kiránduláson megszerzett tudás. A megélt élményeket így 

őszintébben, hitelesebben közvetíthették otthonmaradt diáktársaiknak.   
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