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A projekt eredményei, tapasztalata

Az utazás 2018. szeptember 10-13. között hosszas előkészítő, egyeztető munka után a Student Lines

utazási  irodával  együttműködve valósult  meg.  A  programok a  diákok életkorának,  érdeklődésnek

megfelelőek  voltak,  hozzájárultak  az  iskolai  keretek  között  tanultak  felelevenítéséhez,

elmélyítéséhez, valamint számos új információval szolgáltak. A csoportot kísérő helyi idegenvezetők

helyismerete,  szakmai  felkészültsége  nagyban  hozzájárult  a  programok  gördülékeny

lebonyolításához. 

Egyedülálló  élmény  volt  mind  a  diákok,  mind  a  kísérő  pedagógusok  számára  a  partneriskola

meglátogatása, ahol hosszasan beszélgettünk az oktatási rendszerről, nehézségekről, lehetőségekről.

A diákok szűnni nem akaró kérdései lelkesedésüket, érdeklődésüket bizonyították. Az adományok

átadása igen megható pillanat volt,  őszinte örömet és hálát láttunk a partneriskola képviselőinek

szemében. Ez az esemény hozzájárult ahhoz, hogy a budapesti diákok megtapasztalhatták az önzetlen

segítségnyújtás örömét.

Partnerség rövid bemutatása 

A  Munkácsi  3.számú  Rákóczi  Ferenc  középiskolával  vettük  fel  a  kapcsolatot,   az  utazás  során

felkerestük  az  iskolát  és  átadtuk  adományunkat.   Lehetőségünk  volt  egy  kellemes  beszélgetés

keretében megismerni oktatási rendszerüket, nehézségeiket, örömeiket. Az iskola a régió egyik nagy

hagyományú  iskolája,  a  környék  magyar  nyelvű  oktatásában  jelentős  szerepet  vállal,  ezért  nagy

örömmel fogadták adományunkat. Könyvadományunkkal könyvtáruk fejlesztését segítettük, továbbá

az iskola által szervezett régiós versenyek díjazásához tudtunk hozzájárulni.

Előkészítés

Az előkészítő foglalkozás célja a történelmi,  földrajzi  ismereteik bővítése volt.  Továbbá a szociális

érzékenyítésre fektettünk nagy hangsúlyt. 

Az előkészítés frontális formában, valamint kiselőadások formájában valósult meg. Az előkészítő órán

kívül  a  hosszú  buszos  úton  is  folytattuk  a  kiselőadásokat.  Így  sokan  végeztek  egy-egy  témával

kapcsolatban kutató munkát, ezáltal elmélyült ismeretekre tettek szert.



Az utazás

Az  utazás  teljes  egészében  a  terveknek  megfelelően  alakult,  minden  kötelező  és  fakultatív

programpontot sikerült megvalósítani. 

Első  nap  meglátogattuk  Tiszacsomán  a  honfoglalási  emlékművet,  majd  Csetfalván  a  református

templomot. A kora esti órákban foglaltuk el Nagyborzsován szállásainkat. Az estét kis csoportokban

szállásadóinkkal töltöttük, így ismerkedtünk a helyi élettel és a szokásokkal.

Második nap Munkácson a Munkácsi 3. sz. II.Rákóczi Ferenc Középiskolát kerestük fel, ahol átadtuk

adományunkat  és  betekintést  nyerhettünk az  iskola  hétköznapjaiba.   Kellemes beszélgetés  során

szereztünk információkat oktatási  rendszerükről  ,  a  diákok élénken érdeklődtek a továbbtanulási,

nyelvtanulási lehetőségekről és több számukra fontos oktatási kérdésről.

Munkács belvárosában tett sétánk során megtekintettük a helyi nevezetességeket. A munkácsi vár

hangulata, a várhoz kapcsolódó történetek, legendák elvarázsolták az egész csoportot.

Délután  során  elhelyeztük  iskolánk  koszorúját  a  Vereckei  hágón  lévő  emlékművön,  a  pillanatot

idegenvezetőnk versmondása tette még ünnepélyesebbé. 

A  harmadik  napot  Ungváron  városnézéssel  kezdtük,  majd  várlátogatás  következett.  Délután  a

skanzenben ismerkedtünk az ukrán, ruszin és magyar építkezési stílusokkal.  A nap zárásaként egy

ortodox templomot kerestünk fel. 

Az este folyamán összegyűltünk az egyik család portáján és vetélkedővel  zártuk a napot.  A helyi

idegenvezető  segítségével  a  csoportoknak  az  utazás  során  hallottakkal  kapcsolatban  tettünk  fel

kérdéseket, de igyekeztünk az utazás hangulatait, illatait, színeit érzéseit is felidézni.

Utolsó napon a beregszászi múzeumot kerestük fel, ahol a hosszú évek során összegyűjtött magyar

emlékeket mutatta be a helyi tárlatvezető. 

A  városnézés  után  kora  délután  indultunk  haza  és  az  esti  órákban  fáradtan,  élményekkel  és

gondolatokkal feltöltődve értünk Budapestre.

Lezárás

Az  iskola  folyosóján  plakátkiállítást  rendeztünk.  A  fényképes  beszámolót  az  iskola  diákjai  és  az

iskolába érkező vendégek is érdeklődve tekintették meg.

Iskolánk honlapján fényképes beszámoló jelent meg az utazásról. 

Iskolai újságunk februári lapszámában olvashatják a diákok által írt beszámolót. 

Az iskola 2018-as évkönyvében is megtekinthető az úti beszámoló.


