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A „Járd végig!” című, EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú projekt az elindulását követő öt év alatt 
sikeresen hozzájárult ahhoz, hogy minél több Kárpát-medencében élő, magyar kultúrkörhöz tartozó, 
iskoláskorú fiatal és pedagógus ismerje meg az anyaországban élő közösséget, illetve tapasztalatcserével 
és jó gyakorlatok elsajátításával hazatérve erősíteni tudja majd a Kárpát-medence felnövekvő nemzedékét. 
 

A projektet konzorciumi együttműködés keretében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET), valamint 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (SZEGEPI) valósítja meg, 1,591 
milliárd Ft vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású európai uniós támogatásból, a közös nyelv, a kultúra 
ápolása, a határon átívelő köznevelési kapcsolatok, illetve a magyar nyelvű oktatás színvonalának javítása 
érdekében.  

 
 

Az EMET, mint konzorciumvezető, a projekt keretében megvalósuló Határtalanul Magyarországon! című 
programelemként 4 napos tanulmányi utat biztosított közel 6500 határontúli magyar diák számára, lehetővé 
téve az iskolán kívüli, élményalapú tudásszerzést.   
 

A 12-15 év közötti tanulók a program keretében ellátogattak több természeti, történelmi és kulturális 
látnivalókban bővelkedő magyarországi kirándulóhelyre, ismert történelmi események helyszínére. A 
kirándulások alkalmával közelebb kerültek anyanemzetükhöz, élménypedagógiai előadások segítségével 
érzékletes történelmi, földrajzi és kulturális ismereteket szerezhettek Magyarországról. A közösségi 
programon belül magyarországi fogadóiskolák tanulóival találkozhattak, erősítve személyes kapcsolatukat 
Magyarországhoz és a magyar nyelvhez.  
 

A projekt másik kiemelt célja volt, hogy a hazai és külhoni magyar pedagógusok szakmai együttműködését, 
tapasztalatcseréjét ösztönözze. Ennek érdekében pedagógus-továbbképzésekre, tréningekre, módszertani 
napokra került sor a SZEGEPI szervezésében és irányításával.  
 

A „Járd végig!” több mint egy „egyszerű” diákmobilitási program. A projekt fontos célja volt a felzárkóztatás; 
a hátrányos helyzetben elő, külhoni magyar tanulók számára történő esélyegyenlőség biztosítása. Szinte 
minden Magyarországra érkező csoport hátrányos helyzetű területekről utazott hazánkba, kivételes 
lehetőséget kínálva az ottani diákok számára, akik ezelőtt még nem jártak anyaországukban.  
A köznevelési együttműködések erősítésén túl, projektünk támogatta a diákok tanulmányi előmenetelét is: a 
történelmi ismeretek megszerzése mellett, a tanulók magyar irodalmi tudása is nagymértékben gyarapodott 
a kirándulásoknak köszönhetően, akárcsak földrajzi ismereteik. A programon részt vett diákok a magyar 
nyelvikészségeiket is fejleszteni tudták.  
 

A „Járd végig!” megvalósítása során sikeresen teljesültek a magyar kormány azon törekvései, hogy 
nemzetünk tovább örökítse a magyar nyelv és kultúra értékeit – támogassa a magyar nyelvi és ismeretek 
elmélyítését, a hagyományok és a kulturális örökség megőrzését. 
 

A projektről bővebb információt a www.emet.gov.hu oldalon olvashatnak. 
A „Járd végig!” projektről további információ a https://emet.gov.hu/tematikus-egyuttmukodes-erositese-a-
kozneveles-es-felsooktatas-teren-a-karpat-medence-szomszedos-orszagaival-jard-vegigcimu-projekt/ 
oldalon érhető el. 
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