
HAT-18-03-0044 – HATÁRTALANUL! értékelő órák – 

2018.szeptember 20. 

Talán nem a legboldogabban tértünk 

vissza a kirándulást követő hétfőn az iskolába, 

bevallom maradtunk volna még pár napot. 

Nem volt más hátra, mint a kijelölt órákon 

közösen felidézni az elmúlt pár nap 

eseményeit. 

Körbe ültünk, és mindenki 

élménybeszámolóját végig hallgattuk. 

Elmondtuk mi volt a legkedvesebb emlékünk 

a kirándulás alatt, illetve mi volt kevésbé jó (az 

utóbbiból meglehetősen csekély mennyiséget 

szedtünk össze). Amit talán mindenki kiemelt 

az az új, határontúli barátaink megismerése 

volt. Elképesztően kedvesek és nyitottak voltak felénk. Néhányan egy életre szóló barátra 

találtunk. Persze emellett rengeteg új ismeret 

birtokában tértünk vissza az anyaországba. 

Meglátogattuk például az Ungvári, illetve a Munkácsi 

várat, amelyek nagyon fontos szerepet játszottak a 

magyar történelem folyamán, fantasztikus volt élőben 

is megtekinteni azokat a helyeket, amelyekről eddig 

csak a történelem tankönyvünkben olvashattunk. 

Nagyon jó volt meghallgatni egymást, megtudni kire 

milyen hatással volt a kirándulás.  

Ezek után közösen megnéztük az út során készült 

videókat, fényképeket, ezzel is újra élve minden pillanatot. 

Nem akartuk, hogy ez a sok-sok élmény csak köztünk 

maradjon, így készítettünk prezentációkat, amelybe n 

bemutattuk a többi osztálynak, a legjobb pillanatokat, és 

bíztattuk őket, hogy ne hagyjanak ki egy ilyen lehetőséget, 

pályázzanak bátran. Mi 

immár a második országba 

jutottunk el a Határtalanul 

pályázat segítségével, és 

megszámolhatatlanul sok új élménnyel, és ismerettel lettünk 

gazdagabbak. 

Úgy gondolom, mindenképpen szükségesek voltak ezek a 

végső értékelő órák, hogy végig tudjuk beszélni az egész 

kirándulást, és az ott gyűjtött tapasztalatokat. Remélem lesz 

még lehetőségünk találkozni a közel jövőben kárpátaljai 

barátainkkal. 

Gaszner Kata 9.b 
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A hazaérkezést követően bemutató előadás megtartását vállaltuk a párhuzamos és az 

alsóbb évfolyam osztály és az érdeklődő évfolyamok és tanáraik számára, melyben bemutattuk 

pályázatunk elemeit, történéseit az előkészítő óráktól az utazásunk részletein át az értékelő 

órákig. Célunk volt, hogy minden diák ismerje meg az utazásunk részleteit, érezze át a határon 

túli magyarokkal való kapcsolattartás, a nemzeti összetartozás fontosságát. Az előadásunk a 

partneriskola és a pályázatunk előkészítésének bemutatásával kezdődött, majd a videó és 

képanyagból készült prezentációk, élménybeszámolók s az út során szerzett tapasztalatok 

ismertetése történt. 

 



 

 



 


