
székely kapukat. A nap utolsó állomása Székelyudvarhely volt. Sétáltunk a belvárosban, megnéztük a Szoborparkot, a Városházát,

valamint a Vasszékely szobrot. Élveztük a város pezsgő, lüktető világát, az itt lakók kedvességét, vendégszeretetét. A harmadik napunkat a

Zeteváraljai víztározó megtekintésével kezdtük. Innen Gyergyószentmiklósra indultunk. A város központjában sétáltunk, megnéztük az

örmény templomot, körbejártuk a Szabadság teret. A következő megállónk a Pongrác tető volt, ahonnan kis pihenő után tovább haladtunk a

Gyilkos-tóhoz. Útközben az elénk táruló szinte érintetlen táj szépségében gyönyörködtünk. Ami ez után következett természeti látványban,

mindannyiunk legnagyobb élménye volt, végig haladni a Békás-szoroson. A nap további részét Csíksomlyón töltöttük, ahol a fogadalmi

templomot látogattuk meg és megnéztük a csodatevő Mária szobrot. Megtekintettük a közelben levő Borvízforrást és a Barátok fürdőjét.

Élményekkel telve tértünk vissza Székelyszentlélekre, ahol kint tartózkodásunk utolsó estéjét töltöttük a helyi kultúrotthonban. A vacsora

után meglepetésként két helyi fiatal bemutatót tartott a sóvidéki táncokból, amit egy közös táncház követett. Az utolsó napunkat

iskolalátogatással kezdtük. Utunk hazafelé Székelykeresztúton át haladt. Megtudtuk milyen kötődése volt Petőfi Sándornak a településhez.

Majd a Fehéregyháza határában levő Petőfi emlékműhöz mentünk, arra a helyre, ahol valószínűleg elesett a költő. Erre emlékeztünk. Innen

Segesvárra vezetett utunk, ahol Segesvár történelmi központjában sétáltunk, megnéztük az Óratornyot, a Diáklépcsőt, a Vlad Drakul házat.

Majd újra a nagy költőnkre, Petőfi Sándorra emlékeztünk és megkoszorúztuk a várban levő szobrát. A következő megállónk

Marosvásárhelyen volt. Rövid sétát tettünk a belvárosban, a Rózsák terén. Megnéztük az Ortodox Székesegyházat, a Városháza épületét

és bekukkanthattunk a híres Kultúrpalotába. Élményekkel tele tértünk haza.

Tematikus útvonal összefoglalása (amennyiben vállalt):

Utazásunk során a tanulók felelevenítették és bővítették tudásukat Erdély földrajzi tájegységeiről, felszíni formáiról, az itt megtalálható

növény- és állatvilágról. A tordai és sóbányában megismerték a sóbányászat kezdetét, a parajdiban a só kialakulásának geológiai

körülményeit. Hallottak a Medve-tó alakjáról, vizének összetételéról, a tó pihentetéséről. Megnézték a közelben levő Vörös- és Zöld-tavakat

és néhány sódombot is. Megismerték a Gyilkos-tó kialakulásának körülményeit. 

Hasonló életkorú külhoni magyar csoporttal közös tevékenység esetén az iskola/intézmény megnevezése:

Lehetőségünk volt a székelyszentléleki általános iskola meglátogatására. Az intézmény vezetője köszöntött bennünket, bemutatta az

iskolájukat, beszélt az ottani iskolarendszerről, majd bejárhattuk az iskola épületét és beszélgethettünk az ottani tanulókkal. Mind a kinti,

mind a mi tanulóinknak nagy élmény volt, mind a közös, mind az egyéni beszélgetés. Nagyon könnyen tudtak kapcsolatot teremteni

egymással, amiből barátság is szövődhet.

- a közös tevékenység rövid leírása:
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Témanap / Nemzeti Összetartozás Napja időpontja (amennyiben vállalt):

Témanap / Nemzeti Összetartozás Napja összefoglalása (amennyiben vállalt):

A Nemzeti Összetartozás Napjáról egy iskolai témanap kapcsán emlékeztünk meg. A tanulók érdeklődésének felkeltésére egy gyerekeknek

szóló rövid film megnézésével kezdtük a napot Trianonról. Ezt egy megható ünnepi műsor követte, amely szemléltette a trianoni

békeszerződés eredményét. A műsorban a tények mellett szívhez szóló zeneszámok és költemények hangoztak el, melyek mindenkit

megérintettek. A műsor után a tanulók korosztályuknak megfelelő feladatokat kaptak, melyek kapcsolódtak a látottakhoz és hallottakhoz.

Dolgoztak vaktérképen, oldottak meg párosító, szókereső és puzzle feladatokokat. Az internet segítségével olvastak a székely kapukról és

ők maguk is tervezhettek egyet. Ötletes megoldások születtek. Nagy sikere volt a székely meséknek, melyeket eljátszhatták, illetve

illusztrációt készíthettek hozzá. A kiadott népi játékokat is szívesen játszották. Láttak videót arról, hogyan táncolnak a székelyek és

megnéztek egy kisfilmet a csíksomlyói kegyszobor legendájáról. Nagy érdeklődéssel hallgatták és nézték az utazáson részt vett tanulók

beszámolóit, prezentációit. A napot egy flashmob zárta, melyen iskolánk minden tanulója szerepelt. A témanap színes és tartalmas volt.


