HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
1. A Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata
FIGYELEM! Csak a sárga mezőket töltse ki. Az alábbi leírás szerint járjon el:
1.) Töltse ki a 2. sz. munkalapon a Támogatott adataira vonatkozó mezőket (a 2.1. pontban). A lap alján, a narancssárga fülekre kattintva válthat a munkalapok között. A
sárga mezőkbe felvitt adatok automatikusan kitöltődnek az adatlap szürke mezőiben is.
2.) Töltse ki a Jelenléti ív c. munkalap adatmezőit, nyomtassa ki a jelenléti ívet és írassa alá a résztvevőkkel, majd a jelenléti ív minden oldalát a megfelelő helyen lássa el
a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával, pecsétjével és a dátummal.
3.) Töltse ki a Tartalmi és pénzügyi beszámoló 2-8. sz. munkalapjain található sárga adatmezőket a kérdések sorrendjét követve.
4.) A 2-8. sz munkalapok adatmezőinek kitöltését követően nyomtassa ki az 1 sz. munkalapot , azaz a Tartalmi és pénzügyi beszámoló első oldalát (A Támogatott törvényes
képviselőjének nyilatkozata), majd lássa el a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával, pecsétjével és a dátummal. FIGYELEM! A Tartalmi és pénzügyi beszámoló 2-8. sz.
munkalapjait nem kell kinyomtatnia!
5.) Utolsó lépésként írja ki egy CD/DVD-re ezt a kitöltött Excel-fájlt *.xls vagy *.xlsx formátumban.
FIGYELEM! Az egyes munkalapokon lévő adatmezők egymástól függnek, ezért csak akkor nyomtassa ki a Tartalmi és pénzügyi beszámoló első oldalát (A Támogatott törvényes
képviselőjének nyilatkozata), ha a kitöltést minden munkalapon befejezte!

Benyújtandó dokumentumok jegyzéke
eredeti példány
a Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata c. dokumentum
jelenléti ív
a fakultatív előkészítő tevékenységről (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)
a Határtalanul! előkészítő óráról
a tanulmányi kirándulásról
a Határtalanul! értékelő óráról
a fakultatív bemutató előadásról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)
projektnapló (amennyiben a Támogatott a papír-alapú változatot választja)
hitelesített másolat
bizonylatok
a támogatás terhére elszámolt költségek bizonylatairól
pedagógiai program ÉS munkaterv
a fakultatív Nemzeti összetartozás – Határtalanul! c. témanapról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)
elektronikus példány CD/DVD-n
a Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel fájl
fotódokumentáció
a fakultatív előkészítő tevékenységről (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)
a Határtalanul! előkészítő óráról
a tanulmányi kirándulásról
a Határtalanul! értékelő óráról
a fakultatív Nemzeti összetartozás – Határtalanul! c. témanapról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)
a fakultatív bemutató előadásról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)
eredeti újságcikk szkennelt változata ÉS/VAGY televíziós/rádiós híradás rögzített változata
a fakultatív kommunikációs tevékenységről (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)
videódokumentáció
a teljes projektről
FIGYELEM! Fakultatívan, CD-n/DVD-n benyújthatóak a projekt során alkalmazott segédanyagok (pl. óravázlat, PowerPoint bemutató,
elmélyítést szolgáló kérdőívek, tesztek, felmérések kérdései, adatlapja, értékelése, iskolaújság stb.).
Pályázati szám:
HA-13-01-0254
A Támogatott neve:
Bugyi Községi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
A Támogatott települése:
Bugyi
Elszámolásra benyújtott összeg:
0
Alulírott, a támogatott szervezet hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
■ jogosult vagyok a fent megnevezett intézmény törvényes képviseletére és az alábbi aláírás tőlem származik;
■ az elszámolás részeként elektronikusan (CD/DVD-n) benyújtott Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel fájl tartalmát ismerem, az abban
foglaltak valóságtartalmáért felelősséget vállalok, a benyújtott tartalmi és pénzügyi beszámolóban kizárólag valós adatok szerepelnek;
■ a fenti pályázati számmal rendelkező pályázat során elnyert, jelen elszámolásban szereplő támogatási összeget a szerződéses
követelmények betartásával és teljes egészében a pályázatban vállalt célok és a Támogatási szerződés 3. pontjában rögzített feladatok
megvalósítása érdekében használtuk fel;
■ minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátottam, az alapbizonylatok a Támogatott elkülönített könyvviteli nyilvántartásában
megtalálhatóak és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra és elfogadásra. Igazolom, hogy a bizonylatok csatolt
fénymásolata az eredeti példányokkal megegyező. Jelen elszámolásban szereplő bizonylatokat kizárólag a Támogató felé nyújtottuk be
elszámolás céljából.
■ a programban részt vevő valamennyi diák az utazás időpontjában 7. évfolyamon (vagy hat- és/vagy nyolcosztályos gimnázium megfelelő
évfolyamán) aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezett a Támogatottként megjelölt intézményben, valamint hogy a részt vevő kísérők az
utazás megvalósítása során tanárként a Támogatott intézmény alkalmazásában álltak.

Törvényes képviselő neve:
Törvényes képviselő beosztása:

Helyszín, dátum

Németh Mihályné
intézményvezető

A Támogatott törvényes képviselőjének aláírása
és a Támogatott pecsétje

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
2. A Támogatott adatai és a projekt összefoglalása
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

2.1. A Támogatott adatai
2.1.1. Pályázati szám:
Írja be az értesítő levélben kapott pályázati szám utolsó négy számjegyét.
HA-13-01
- 0254
2.1.2. A Támogatott neve:
Írja be a támogatott intézmény hivatalos nevét.
Bugyi Községi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
2.1.3. A Támogatott települése:
Írja be a támogatott intézmény településének nevét.
Bugyi
2.1.4. A Támogatott törvényes képviselőjének adatai:
Adja meg a támogatott intézmény törvényes képviselőjének adatait.
Törvényes képviselő neve:
Németh Mihályné
Törvényes képviselő beosztása:
intézményvezető

2.2. A projekt összefoglalása
2.2.1. A projekt rövid értékelése:
Foglalja össze a projekt (előkészítő szakasz, tanulmányi kirándulás, értékelő szakasz) legfontosabb eredményeit, tapasztalatait
(legfeljebb 1000 leütés – szóközzel – terjedelemben).
Az előkészítő szakaszban a gyerekek eleve meglévő kíváncsiságát sikerült lelkes várakozássá fokozni. A nevelők előadását jól
kiegészítette a székelyföldi idegenvezető megjelenése, beszédstílusa, színpatikus egyénisége. Minden diáknak egy-egy témában fel
kellett készülnie és előadnia az utazás során. Így egy-egy témakör "szakértőivé" váltak. A kirándulás alatt korábban nem tapasztalt
komolysággal, fegyelmezettséggel viselkedtek. A bemutató előadás során spontán magyarázták az iskola hatodikosainak, hogy
milyen jellegzetes ételeket esznek majd, melyek az időjárás jellemzői... Gyönyörűséggel töltötte el őket a táj szépsége, amihez
hasonló vidéken többségük még sohasem járt. A történelem megelevenedett, az eredeti helyszínen könnyebb volt elképzelni a múlt
eseményeit. Az értékelő vetélkedőn megdöbbentő volt, hogy a tapasztaltakból milyen sokra emlékeznek. A székelyföldi
magyarokkal való találkozás hozta a legnagyobb élményt. Az összetartozás élménye egy életreszóló tapasztalattá vált.

2.2.2. A tanulmányi kirándulás meghatározó eseménye, élménye, története:
Mutasson be egy szubjektív élményt/történetet/eseményt, amely a HATÁRTALANUL! tanulmányi kiránduláshoz kapcsolódik
(legfeljebb 700 leütés – szóközzel – terjedelemben).
A baróti hetedikesekkel való találkozás kezdetben óvatos hivatalos bemutatkozás volt, ami egyre erősebb ragaszkodássá vált. Alig
várták a bugyiak, hogy újra találkozzanak velük. Míg először szerveztük az alkalmakat: tanórai feladatok, közös irányított játék,
tánctanulás, később ők kérték, hogy a barótiakkal szabadon barangolhassanak a városban. Volt aki átvette az ottani tájszólást. A
búcsúzáskor tapasztalt érzelemkitörés mindenkit meglepett. Először csak a lányok sírtak, de később a fiúk többsége is.
Hazaérkezve a tőlük aláírt póló felhasználásával egy bábot készítettek. "Barótka" évzáróig díszítette az osztálytermet. Az újabb
találkozás lehetőségeit kutatják és neten tartják a kapcsolatot.

2.2.3. A kötelezően benyújtandó videódokumentáció:
A beszámolóhoz kötelezően csatolnia kell videódokumentációt. Írja be a CD-n/DVD-n .avi vagy .wmv formátumban megküldött,
legfeljebb_2:00_perc hosszúságú videó fájlnevét a megadott formátumban (pl. HA-13-01-0123-video.avi). FIGYELEM! A CD-n/DVDn megküldött videó fájlnevének meg kell egyeznie a beszámolóban szereplő fájlnévvel.
Pályázati szám
HA-13-01-0254-

Elnevezés–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

2.2.4. A kötelezően benyújtandó projektnapló:
Felhivjuk figyelmét, hogy kötelező projektnaplót benyújtania. Amennyiben az elektronikus változatot (blogot) választja, az alábbi
mezőben adja meg a blogra vezető linket. Amennyiben a papír-alapú változatot választja, azt az elszámolással egyidőben papíralapon küldje be. FIGYELEM! Ha a projektnaplót papír-alapon küldi be, az alábbi mezőt hagyja üresen.
A blogra vezető link:
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2.2.5. Javaslatok:
A pályázattal kapcsolatos közlendőit, javaslatait ide írhatja be (legfeljebb 500 leütés – szóközzel – terjedelemben). Javaslatait
köszönjük! A MEZŐ KITÖLTÉSE NEM KÖTELEZŐ!
Nagyon jónak tartjuk az előzetes feladatokat és a lebonyolítás körülményeit. A programok szervezésekor talán több lehetőséget
kellene adni a testvérosztállyal való együttlétre. Az értékelő szakaszt követően jó volna egy újabb találkozást biztosítani.
Izgalmas lenne ha a Barótot járt nevelők egy eszmecserére összejöhetnének. Ez lehetőség az emberi és szakmai kapcsolatok
fejlesztéséhez.

HATÁRTALANUL! program
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HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
3. Az előkészítő szakasz
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra
Az alábbiakban adja meg a megvalósított kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő órára vonatkozó adatokat.
3.1.1. A HATÁRTALANUL! előkészítő óra időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! Az előkészítő
órát a tanulmányi kirándulást megelőző 15 nap valamelyikén kell megtartani.
2014.
május
21.

év
hónap
nap

3.1.2. Az időpont eltérésének indoklása:
Amennyiben az előkészítő órát nem a tanulmányi kirándulást megelőző 15 nap valamelyikén tartották, indokolja az eltérést
(legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).

3.1.3. A HATÁRTALANUL! előkészítő óra időtartama:
Válassza ki a legördülő menüből, hogy a HATÁRTALANUL! előkészítő órát hány óra időtartamban tartották meg. FIGYELEM! A
kötelezően előírt időtartam legalább 3 óra.
3

óra

3.1.4. Az időtartam eltérésének indoklása:
Amennyiben az előkészítő órát kevesebb, mint 3 óra időtartamban tartották meg, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés –
szóközzel – terjedelemben).

3.1.5. A HATÁRTALANUL! előkészítő órán részt vett diákok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! Az előkészítő
órát a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákok és kísérőtanáraik részvételével kell megtartani.
30

részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák

3.1.6. A diáklétszám eltérésének indoklása:
Amennyiben az előkészítő órán kevesebb diák vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés
– szóközzel – terjedelemben).

3.1.7. A HATÁRTALANUL! előkészítő órán részt vett kísérőtanárok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! Az előkészítő
órát a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákok és kísérőtanáraik részvételével kell megtartani.
3

részt vett kísérőtanár

3.1.8. A kísérőtanár-létszám eltérésének indoklása:
Amennyiben az előkészítő órán kevesebb kísérőtanár vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést (legfeljebb
350 leütés – szóközzel – terjedelemben).
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3.1.9. A HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyek adatai:
Sorolja fel a HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyeket és adja meg adataikat.

Neve

Az intézmény
oktatója vagy külső
szakértő

Lakhelye
(ország, település)

Születési
éve

Szakterülete/foglalkozása/
kompetenciaterülete
(pl. történelemtanár, idegenvezető,
művészettörténész, matematikus,
néptáncos stb.)

Pájer György

külső szakértő

Románia

1987

idegenvezető

Huber Erika

az intézmény oktatója

Magyarország,Bugyi

1963

történelemtanár

A kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyek száma összesen:

2

3.1.10. A HATÁRTALANUL! előkészítő óra menete:
Mutassa be a lezajlott HATÁRTALANUL! előkészítő óra menetét, a tevékenységek ívét. Foglalja össze a legfontosabb információkat,
gondolatokat, amelyek az előkészítő óra során a diákok számára átadásra kerültek. Ismertesse a megvalósított feladatokat, valamint
térjen ki azok összefüggéseire, céljaira és az elért eredményeire (legfeljebb 700 leütés – szóközzel – terjedelemben).
HATÁRTALANUL! előkészítő óra menete:A projektvezető köszöntötte a megjelent diákokat és a szükőket. Bemutatta Pájer György
idegenvezetőt aki az egész úton elkisér majd minket. A megjelent szülők és diákok tájékoztatást kaptak arról, hogyan készüljenek
fel a kirándulásra. Mennyi és milyen ruhát, cipőt csomagoljanak figyelembe véve, hogy az időjárás gyakrabban változik mint felénk.
Az utazáshoz szükséges okmányok és költőpénz mennyisége az utazáshoz szükséges élelem és üdítő megfelelő elhelyezése a kézi
táskában. Kisfilmek segítségével ismerkedtünk meg a legfontosabb látnivalókkal. Az idegenvezető részletes és színes
élménybeszámolója képet adott a helyi szokásokról.

3.1.11. A HATÁRTALANUL! előkészítő órán alkalmazott pedagógiai módszerek:
Mutassa be a lezajlott HATÁRTALANUL! előkészítő óra során alkalmazott pedagógiai módszereket (legfeljebb 500 leütés – szóközzel
– terjedelemben).
Frontális munka keretében megnéztük a kisfilmeket. Az idengenvezető részletes beszámolóval egészítette ki a látottakat. A nevelők
előadása egészítette ki a tájékoztatót. A gyerekek csoportmunkában TOTO-t töltöttek ki a Trianoni békediktátum és Erdély
néprajzával kapcsolatban. Térképen bejelölték a városokat, melyeken áthaladunk. Székely mondásokat értelmeztek és Kalotaszegi,
Tordai valamint Székely népviseletetben lévő párokról készült rajzokat szinezetek ki. Végül népdalokat énekeltünk.

3.1.12. A HATÁRTALANUL! előkészítő órán készült fényképek:
Csatoljon fényképeket az előkészítő óra megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! Az
elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: HAT-13-01-0123-001-budapest-iskola-elokeszito ora. A képek
sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során, az első kép sorszáma 001. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének
meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254-

Kép sorszáma
001
002
003

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- Bugyi-Kazinczy Iskola
- Bugyi-Kazinczy Iskola
- Bugyi-Kazinczy Iskola

3.1.13. A HATÁRTALANUL! előkészítő órán alkalmazott pedagógiai segédanyagok:
Amennyiben beszámolójához a HATÁRTALANUL! előkészítő órán használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n megküldött
fájlok (pl. óravázlat, PowerPoint bemutató, elmélyítést szolgáló kérdőívek, tesztek, felmérések kérdései, adatlapja, értékelése stb.)
nevét a megadott formátumban (pl. HAT-13-01-0123-elokeszito ora-oravazlat.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254-

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)
elokeszito ora
elokeszito ora
elokeszito ora

-
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3.2. Fakultatív tevékenység
Amennyiben pályázatában a projekt előkészítő szakasza keretében vállalta fakultatív tevékenység megvalósítását, az alábbiakban
adja meg a kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő óra fölött vállalt és megvalósított előkészítő tevékenység adatait (ld. Támogatási
szerződés 3.1.).
3.2.1. Fakultatív előkészítő tevékenység megvalósítása:
Válassza ki a legördülő menüből, hogy az utazást megelőző 30 napon belül megvalósított-e fakultatív előkészítő tevékenységet.
megvalósítottunk fakultatív előkészítő tevékenységet
3.2.2. Fakultatív előkészítő tevékenység időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A fakultatív
előkészítő tevékenységet a tanulmányi kirándulást megelőző 30 nap valamelyikén kell megtartani. A fakultatív előkészítő
tevékenység a kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő órától elkülönül, azt nem lehet az előkészítő órával azonos napon tartani.
2014.
május
19.

év
hónap
nap

3.2.3. Az időpont eltérésének indoklása:
Amennyiben a fakultatív előkészítő tevékenységet nem a tanulmányi kirándulást megelőző 30 nap valamelyikén tartották, indokolja
az eltérést (legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).

3.2.4. Fakultatív előkészítő tevékenység időtartama:
Válassza ki a legördülő menüből, hogy a lezajlott fakultatív előkészítő tevékenység hány óra időtartamot vett igénybe.
2
óra
3.2.5. A fakultatív előkészítő tevékenységben részt vett diákok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A fakultatív
előkészítő tevékenységet a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákok részvételével kell megtartani.
30

részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák

3.2.6. A diáklétszám eltérésének indoklása:
Amennyiben a fakultatív előkészítő tevékenységben kevesebb diák vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést
(legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).

3.2.7. Fakultatív előkészítő tevékenység helyszíne:
Az első oszlopban válassza ki a legördülő menüből a lezajlott fakultatív előkészítő tevékenység helyszínét. Amennyiben a
tevékenység iskolán kívül (is) került lebonyolításra, a második oszlopban nevezze meg a helyszínt.
Tevékenység helyszíne
iskolában

Iskolán kívüli tevékenység helyszíne

3.2.8. Fakultatív előkészítő tevékenység típusa és leírása:
Az első oszlopba írja be a fakultatív előkészítő tevékenység típusát (pl. iskolai vetélkedő, testvériskola diákjaival közös program
stb.), majd a második oszlopban mutassa be a tevékenység menetét, a tevékenységek ívét. Foglalja össze a legfontosabb
információkat, gondolatokat, amelyek a fakultatív előkészítő tevékenység során a diákok számára átadásra kerültek. Ismertesse a
megvalósított feladatokat, valamint térjen ki azok összefüggéseire, céljaira, módszereire, eszközeire és az elért eredményeire
(legfeljebb 700 leütés – szóközzel – terjedelemben).
Tevékenység típusa

előadás

Tevékenység leírása
A Trianoni békediktátum előzményei, tartalma. Az elcsatolt területek nagysága, magyarok a
környező országokban, kiemelve azokat a területeket, ahol a magyarság többségben él. A magyar
nemzeti kisebbség a legnagyobb Európában. Térkép segítségével bemutattuk Erdély három
legfontosabb néprajzi tájegységét. Ismerjék föl agyerekek, hogy ez a terület milyen színes,
sokszínű nemzetiségi, vallási tekintetben. A magyar kultúra Árpád-kori emlékei közül a legtöbb itt
található meg a Kárpát-medencében. A székelység töténetét, megpróbáltatásait részletesebben
ismertettük. Az ismeretek segítségével jobban azonosulnak az ott élők sorsával. "Aki tudja, hogy
mit néz, az többet lát!"

3.2.9. A fakultatív előkészítő tevékenység során készült fényképek:
Csatoljon fényképeket a fakultatív előkészítő tevékenység megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott
formátumban. FIGYELEM! Az elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: HAT-13-01-0123-004-budapest-neprajzi
muzeum-elokeszito tevekenyseg. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254-

Kép sorszáma
004
005
006

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
-
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3.2.10. A fakultatív előkészítő tevékenység során alkalmazott pedagógiai segédanyagok:
Amennyiben beszámolójához a fakultatív előkészítő tevékenység során használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n
megküldött fájlok (pl. PowerPoint bemutató, feladatlap és megoldókulcs, tesztek, felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a
megadott formátumban (pl. HAT-13-01-0123-elokeszito tevekenyseg-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött
segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254-

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)
elokeszito tevekenyseg
elokeszito tevekenyseg
elokeszito tevekenyseg
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-

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!
4.1. A célország:
Válassza ki a legördülő menüből a célországot, ahol a tanulmányi kirándulás megvalósult.
Románia
4.2. Az utazás kezdő időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
2014.
év
június
hónap
01.
nap
4.3. A visszaérkezés időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
2014.
év
június
hónap
07.
nap
4.4. A tanulmányi kirándulás napjainak száma:
Ne írjon be semmit! A tanulmányi kirándulás napjainak száma automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c.
munkalapon az utazás időpontjára vonatkozó mezőket. FIGYELEM! A tanulmányi kirándulásnak legalább 2 naposnak kell lennie.
7

nap

4.5. A tanulmányi kiránduláson részt vett diákok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
30
részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák
4.6. A tanulmányi kiránduláson részt vett kísérőtanárok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A 20 fős vagy
annál kisebb létszámú diákcsoportok esetén 2 kísérőtanár utazik. A 20 fő fölötti csoportok esetében a kötelezően részt vevő
kísérőtanárok száma a diákok száma alapján kerül kiszámításra: minden 10 diákkal egy kísérőtanár utazik, a kerekítés felfelé
történik.
3

részt vett kísérőtanár

4.7. A tanulmányi kirándulás témája:
Amennyiben a tanulmányi kirándulás egy téma köré szerveződött, nevezze meg a témát (legfeljebb 100 leütés – szóközzel –
terjedelemben).
A titokzatos Hargita. Az alföldi diákok ismerkedjenek meg a vidék földrajzával és történelmével.
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4.8. A tanulmányi kirándulás alatt megvalósított tevékenységek:
Töltse ki az alábbi táblázatot a tanulmányi kirándulás ideje alatt sorra került tevékenységekkel az utazás kezdő időpontjától a
hazaérkezésig számítva. A táblázatba legfeljebb 10 nap tevékenységeit lehet beírni. Amennyiben az Önök által megvalósított
tanulmányi kirándulás 10 napnál rövidebb, csak a megfelelő napokat töltse ki, a táblázat többi részét hagyja üresen. Az első
oszlopban a dátumok automatikusan kitöltődnek a Jelenléti ív c. munkalapon az utazás kezdő időpontjának kitöltését követően.
A második oszlopban adja meg a település nevét és a tevékenység pontos helyszínét (a településen belül) a Település/Helyszín
c. mezőkben. Ha a tevékenységek között utazás is szerepel, akkor a Település c. mezőbe az indulási és az érkezési pontot írja be
(pl. Budapest – Kolozsvár). Amennyiben a tevékenység több településen/helyszínen zajlik, minden olyan település/helyszín nevét
adja meg, ahol valamilyen tevékenység történik. Minden nap végén, a fényképek felsorolása utáni, A szálláshely települése c.
mezőben adja meg a szálláshely településének nevét is.
Mutassa be a napszakhoz tartozó tevékenység tartalmát A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása c. mezőben. A
legördülő menüből válassza ki, hogy az adott tevékenység megfelel-e a pályázati útmutató 6.2.2. pontjában megfogalmazott
szempontoknak. FIGYELEM! Amennyiben a legördülő menüből kiválasztotta, hogy a tevékenység adott szempontnak megfelel, A
részt vevő diákok tevékenységének bemutatása c. mezőben mutassa be, hogy a tevékenység során az adott szempont hogyan
érvényesül.
Fényképek csatolása: napszakonként legfeljebb 7 fényképet csatolhat a tevékenységek megtörténtének igazolására.
Amennyiben a legördülő menüből kiválasztotta, hogy a tevékenység a pályázati útmutató 6.2.2. pontjában megfogalmazott
valamely szempontnak megfelel, mindenképp csatoljon azt/azokat igazoló fényképet is. A megfelelő mezőbe írja be a CD-n/DVDn megküldött fényképek fájlnevét. FIGYELEM! Az elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: HA-13-01-0123-kép
sorszáma-földrajzi név/helyszín-tevékenység (ékezetek nélkül). A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során, az
első kép sorszáma 001 (az előkészítő szakasz tevékenységéhez csatolva). A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg
kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel (könnyítésül a Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel-fájl kitölti a
fájlnevek első részét, a CD-n/DVD-n beküldött fényképek elnevezése a teljes fájlnév, pl.: HA-13-01-0123-001-budapest-iskolaelokeszito ora).

Amennyiben beszámolójához a tanulmányi kirándulás során használt segédanyagokat csatol, a munkalap alján, a napszakokra
vonatkozó táblázat alatt, a 4.9. pontban írja be a CD-n/DVD-n megküldött fájlok (pl. feladatlap és megoldókulcs, tesztek,
felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban (pl. HA-13-01-0123-tanulmanyi kirandulas-feladatlap es
megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
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1. nap
Időpont
2014.06.01

Település (pl. Szováta):
Bugyi-Kenderes-Ártánd-Király-hágó
Helyszín (pl. Medve-tó):
Beleznay- kastély, Első Világháborús Emlékmű, határátkelő, kilátó
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
Gyülekező a felszerelés és az okmányok ellenőrzése után nagy várakozással vágtunk neki a hosszú útnak.
Kenderesen Horthy Miklósról esett szó, utaltunk a vargyasi fafaragók által készített székely-kapura, amelyet nem
rég újítottak fel. A világháborús emlékművet megkoszorúztuk. Nagyvárad és Ady Endre kapcsolatáról számolt be
egy diáklány. A Király-hágónál ebédeltünk és ismerkedtünk a hegyvidéki időjárás jellemzőivel. Bánffyhunyadon a
Gábor-cigányok palotáira csodákoztunk rá. Átutazva Körösfőn, mely testvértelepülésünkl a kalotaszegi
népviseletről, szokásokról hallgattuk meg az előadást.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
délelőtt

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
007
- bugyi-beleznay kastely-indulas
1. HA-13-01-0254008
- bugyi-beleznay ter-indulas
2. HA-13-01-0254009
- kenderes-I. vilaghaborus emelekmu
3. HA-13-01-0254010
- kiraly hago
4. HA-13-01-0254011
- tordai hasadek-buszbol
5. HA-13-01-0254012
- szovata-medve-to
6. HA-13-01-0254013
- szovata-lanyokkal
7. HA-13-01-0254-
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Település (pl. Szováta):
Szováta-Farkaslaka
Helyszín (pl. Medve-tó):
Medve-tó, Tamári Áron síremléke.
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
Utazás közben a Tordai-hasadék feltűnésekor a témában felkészült diák elmesélte Szent László legendáját.
Marosvásárhely mellett elhaladva a Bolyaiakról tartott részletes előadást az egyik tanuló. Szovátán sétát tettünk az
üdülőhelyen, gyönyörködtünk az épületek fafaragásaiban. A tó mellett meghallgattuk az egyik diák előadását a tó
keletkezéséről, sós vizéről. Farkaslakán megkoszorúztuk Szervátius Jenő és Tibor által készített síremléket. A
közelben lévő Trianoni emlékművet értelmeztük. Székelyudvarhely mellett Szejkefürdőnél Orbán Balázs utazásait
utazásait elevenítettük fel.

Választott témához kapcsolódás:

délután

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
014
- szovata-epuletek
1. HA-13-01-0254015
- farkaslaka-koszoruzas
2. HA-13-01-0254016
- farkaslaka-tamasi aron-siremleke
3. HA-13-01-0254017
- farkaslaka-trianon kopjafa
4. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254-
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Település (pl. Szováta):
Barót
Helyszín (pl. Medve-tó):
Derzs panzió
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
A késő esti órában 670 km és 13 óra 41 perc megtétele után érkeztünk szállásunkra. Az előzetes beosztás szerint
mindenki elfoglalta szobályát. Megbeszéltük a házirendet és a következő nap programját. A meleg vacsora jól esett
a hosszú út után.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
este

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára
a tevékenység NEM kapcsolódik közvetlenül az iskolai
tananyaghoz
a tevékenység NEM tartalmaz az ismeretek elmélyítését
eredményező pedagógiai módszert
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Barót

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

2. nap
Időpont
2014.06.02

Település (pl. Szováta):
Nagyajta-Köpec
Helyszín (pl. Medve-tó):
Kriza János emlékház, unitárius vártemplom, Olt folyó
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Nagyajtán Fekete Levente tiszteletes úr bemutatta a helyi néprajzi gyűjteményt, élvezetesen ismertette a Kriza
család történetét. A vártemplom funkcióját, a helyiek viszontagságos életét. Beszélt arról, hogy az unitárius vallás
miben különbözik az általunk ismert református vallástól. Megtanultuk jelmondatukat: Egy az Isten! Köpecen a
kazettás mennyezetű református templomban gyönyörködtünk. Elzarándokoltunk a háromszáz éves szilfához.
Külön kérésünkre közelről megnéztük az egykori határfolyó, az Olt vizét. Megkoszorúztuk a Köpeci csata
emlékművét, ahol a csata történetét elmesélő diák helyezhette el emlékplakettünket.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
délelőtt

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
018
- nagyajta-neprajzi gyujtemeny
1. HA-13-01-0254019
- nagyajta-hetvezer szobor
2. HA-13-01-0254020
- nagyajta-templombelso
3. HA-13-01-0254021
- nagyajta-reformarus templom
4. HA-13-01-0254022
- kopec-szilfa
5. HA-13-01-0254023
- kopec-olt folyo
6. HA-13-01-0254024
- kopec-emlekmu
7. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Kisbacon-Bodvaj
Helyszín (pl. Medve-tó):
Vizimalom, Benedek Elek kúria, feredő, vashámor
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Kisbaconban Etelka néni és családja fogadott. Fia bemutatta a működő vizimalmot, Bíborka a szövőszéken szőtt.
Megfigyeltük a patakot amit eltereltek, hogy a malmot működtetni tudják. Érdeklődéssel hallgattuk Etelka néni
ízes beszámolóját híres látogatóiról. Benedek Elek unokája Szabó Réka egy szépen berendezett teremben mesélt
Elek apóról, életéről és halálának körülményeiről. Nagy örömmel fogadta iskolánk névadójáról Kazinczy Ferencről
készített plakettünket. A nem rég helyreállított kisbaconi feredőnél megkóstoltuk a vastartalmú bórvizet.
Kanyargós úton jutottunk el a bodvai vashámorhoz, ahol elénekeltük Gábor Áron nótáját.

Választott témához kapcsolódás:

délután

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
025
- kisbacon-rokka
1. HA-13-01-0254026
- kisbacon-vizimalomnal
2. HA-13-01-0254027
- kisbacon-szabo reka
3. HA-13-01-0254028
- kisbacon-emlekplakett elhelyezes
4. HA-13-01-0254029
- kisbacon-mari lak
5. HA-13-01-0254030
- kisbacon-borviz kotolas
6. HA-13-01-0254031
- bodvaj-vashamor
7. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Barót
Helyszín (pl. Medve-tó):
Derzs panzió
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Tamási Áron Himnusz egy szamárhoz című elbeszélését olvastuk el. Közösen elemeztük, beszélgettünk a novella
keletkezésének történelmi körülményeiről, etikai következtetéseket vontunk le. A diákok rendkívül aktívak voltak,
jót vitatkoztunk.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
este

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Barót

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

3. nap
Időpont
2014.06.03

Település (pl. Szováta):
Barót
Helyszín (pl. Medve-tó):
Gaál Mózes Átalános Iskola, Erdővidék Múzeum, Katolikus Templom.
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Az általános iskolában bemutatkoztunk. Egyik diákunk magyarázata mellett levetítettük az elkészített prezentációt.
A diákok kedvenc helyeit mutatják be a képek, melyeken ők hetedikeseink is rajta voltak. A testvérosztály
osztályfőnöke kezdeményezésére a gyerekek egyenként bemutatkoztak, beszámolót tartottak eddigi élményeikről.
Második órába a baróti iskola földrajz tanárnője Erdővidék földrajzát mutatta be. Az Erdővidék Múzeumban
Demeter László fogadott, aki a székelyek közeli és távoli történelméről érdekveszítően beszélt. Megmutatta a
világhíres masztodon lelteket is. A baróti Szent Adalbert templomban átadtuk a bugyi Szent Adalbert templomról
készült kiadványunkat.

délelőtt

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen
vesznek részt
a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot
eredményez

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
033
- barot-iskola-bemutatkozas
1. HA-13-01-0254034
- barot-iskola
2. HA-13-01-0254035
- barot-iskola-foldrajz ora
3. HA-13-01-0254036
- barot-muzeum-demeter laszlo
4. HA-13-01-0254037
- barot-muzeum-masztodon
5. HA-13-01-0254038
- barot-szent adalbert templom
6. HA-13-01-0254039
- barot-templom elott
7. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Vargyas
Helyszín (pl. Medve-tó):
Sütő család háza, Máté Ferenc Ilonka otthona, Unitárius Templom, Református Templom
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A Sütő Béla bemutatta a hagyományos székely szobabelsőt. Mesélt fafaragó-bútorfestő dinasztia történetéről. Máté
Feri bácsi faragványain keresztül bemutatta a régi báli szokásokat. Az Unitárius Templomban megcsodáltuk a
gyönyörű virágos butorokat, amit a helyi közösség adományozott az egyháznak. Andorkó Ferenc nagy hatással volt
a gyerekekre. Makovecz Imre által által középkori alapokra tervezett Református Templom is csodaszép volt. Részt
vettünk a helyi ifjúsági szervezet által rendezett Trianoni Megemlékezésen. Kálmán Hanna Szép Ernő: Imádság
című versét szavalta. Huber Erika tanárnő beszédet mondott.Meghatódottan elhelyeztük koszorúnkat a Trianoni
kopjafánál.
Választott témához kapcsolódás:

délután

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot
eredményez
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
040
- vargyas-butorfesto szekelykapu
1. HA-13-01-0254041
- vargyas-mate ferenc ilonka
2. HA-13-01-0254042
- vargyas-fafaragonal
3. HA-13-01-0254043
- vargyas-unitarius templomban
4. HA-13-01-0254044
- vargyas-makovecz reformatus templomban
5. HA-13-01-0254045
- vargyas-megemlekezesen
6. HA-13-01-0254046
- vargyas-megemlekezes a helyiekkel
7. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Barót
Helyszín (pl. Medve-tó):
Derzs panzió
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Feszültségoldó ismerkedő játékok a barótiakkal.

este

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen
vesznek részt
a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot
eredményez

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
047
- barot-derzs panzio-csapatepites
1. HA-13-01-0254048
- barot-derzs panzio-jatek
2. HA-13-01-0254049
- barot-gyuri szervez
3. HA-13-01-0254050
- barot-bizalom jatek
4. HA-13-01-0254051
- barot-bizalom jatek
5. HA-13-01-0254052
- barot-no a feszultseg
6. HA-13-01-0254053
- barot-hangulat a csucsponton
7. HA-13-01-0254A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Barót

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

4. nap
Időpont
2014.06.04

Település (pl. Szováta):
Barot-Szent Anna tó
Helyszín (pl. Medve-tó):
Gaál Mózes Átalános Iskola, Szent Anna kápolna
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Az iskolában angol órán vettünk részt az első órában, ahol angol nyelven ismerkedtünk, majd csoportonként
vetélkedtünk. A tanárnő talpraesetten irányította a nagy csapatot. A második órában a fiúk vegyes csapatokban
ficiztak a lányok kézilabdáztak. Szívesen játszottak volna még legalább egy órát. Hosszú változatos út vezetett a
tóhoz, egyre magasabbra. Útközben megfigyelhettük a hegységi növényzet változását. Mielőtt elértük volna a tavat
csodálatos helyen elénekeltük a Kossuth nótát. Szent Anna tó előtti kilátónál megtapasztaltuk az utóvulkáni
működést, mindenki megszagolta a kén-dioxidos gőzöket. A Szent Anna kápolnánál megebédeltünk, néhányan
belegyalogoltak a tó hűvös vizébe.

délelőtt

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen
vesznek részt
a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot
eredményez

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
054
- barot-iskola-ismerkedes angolul
1. HA-13-01-0254055
- barot-iskola-angol ora csoportmunka
2. HA-13-01-0254056
- barot-iskola-kezilabdazas
3. HA-13-01-0254057
- szent anna kilato-budos kiparolgas
4. HA-13-01-0254058
- szent anna tonal
5. HA-13-01-0254059
- szent anna kapolna-piknik
6. HA-13-01-0254060
- szent anna to-panorama
7. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Szent Anna tó, Torja, Bálványos
Helyszín (pl. Medve-tó):
Mohos láp, Büdös barlang, Apor lányok feredője, mofetta
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Mielőtt mohos lápot megnéztük egy érdekfeszítő előadást tartottak nekünk a hely keletkezéséről, növény és
állatvilágáról. Fából épített padlókon lépegetve jártuk be a mohos lápot. Rácsodálkozhattunk a rovarevő
növényekre, kerestük az áfonya bokrokat, az idegenvezető bemutatta, hogy milyen könnyű elsüjjedni a
tőzeglápon. Fölgyalogoltunk a büdös barlanghoz és kis csoportokban megtapasztalhattuk a kén-dioxid szervezetre
gyakorolt hatását. Egész úton a már ismerős záptojás zag vett körül minket. A feredőknél a hideg bugyogó víz
meglepetést okozott a csúszós talaj ellenére lázasan keresték az újabb és újabb bugyogókat. A Bálványos lábánál a
mofetta mindenki számára különleges élmény volt.
Választott témához kapcsolódás:

délután

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
061
- mohos lap-bevezeto eloadas
1. HA-13-01-0254062
- mohos lapon
2. HA-13-01-0254063
- torja-budos barlangnal
3. HA-13-01-0254064
- torja-ken-dioxidos barlangban
4. HA-13-01-0254065
- apor lanyok feredoje
5. HA-13-01-0254066
- balvanyos-mofetta
6. HA-13-01-0254067
- balvanyos-bugyogo víz
7. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Barót
Helyszín (pl. Medve-tó):
Játszótér, sportpálya
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A vacsora után szabad program keretében a baróti diákok megmutatták kedvelt helyeiket a vársban. Jártak a
parkban, a játszótér játékait kipróbálták, néhányan a sportpályáig is eljutottak. Jókedvűen sok élménnyel tértek
nyugovóra. Közben a nevelők a baróti osztályfőnökkel eszmecserét folytattak.

este

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen
vesznek részt
a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot
eredményez
a tevékenység NEM kapcsolódik közvetlenül az iskolai
tananyaghoz
a tevékenység NEM tartalmaz az ismeretek elmélyítését
eredményező pedagógiai módszert
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
068
- barot-derzs panzio-nevelok
1. HA-13-01-0254069
2. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Barót

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

5. nap
Időpont
2014.06.05

Település (pl. Szováta):
Vargyas
Helyszín (pl. Medve-tó):
Vargyas-patak völgye
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Az esőre hajló idő ellenére lelkesen indultunk az egész napos turára. Vargyasról 12 km-es utat lovaskocsikon tettük
meg. A másfél órás út mesebeli tájon vezetett keresztül. Útközben énekeltünk és arra figyeltünk, hogy a meg-meg
iramodó szekéren maradjunk. Az előkészített fóliának hasznát láttuk, mert időnként eleredt az eső. A helyi kocsisok
sok érdekes történetet meséltek a vidékről.

délelőtt

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen
vesznek részt
a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot
eredményez

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
070
- vargyas-indulas szekerrel
1. HA-13-01-0254071
- vargyas-indulas elott ellenozes
2. HA-13-01-0254072
- vargyas volgy-szekeren
3. HA-13-01-0254073
- vargyas volgy-utkozben
4. HA-13-01-0254074
- vargyas volgy- etetes
5. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Vargyas
Helyszín (pl. Medve-tó):
Vargyas-patak völgye
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A szekerzés után következett a vadregényes túra föl a barlangokhoz. A csúszós, veszélyes terepen egymást
segítve haladtunk egyre feljebb. A kihelyezett oktatótáblák segítettek a növény és állatvilág megismerésében.
Mielőtt elértük a barlangot egy meredek lépcsőn kellett felmászni. Föntről láthattuk Csala-tornyát. Ezután
következett az igazi izgalom. Elemlámpáink fényénél haladva lépésről-lépésre fedeztük fel a barlang rejtelmeit. A
barlang mélyén néhány percre eloltottuk a lámpákat, így tapasztalhattuk meg, milyen a valódi vaksötétség. Orbán
Balázs emléktáblája megkoszorúzása után, ötös csoportokban, felváltva néztük meg a denevéreket. A lefelé vezető
eső áztatta út még kalandosabb volt.
Választott témához kapcsolódás:

délután

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot
eredményez
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
075
- vargyas volgy-hidon
1. HA-13-01-0254076
- vargyas volgy-sziklamaszas
2. HA-13-01-0254077
- vargyas volgy-sziklan
3. HA-13-01-0254078
- vargyas volgy-barlang bejaratanal
4. HA-13-01-0254079
- vargyas volgy-barlangi tura
5. HA-13-01-0254080
- vargyas volgy-barlang-emlekerem elhelyezes
6. HA-13-01-0254081
- vargyas volgy-ebed
7. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Barót
Helyszín (pl. Medve-tó):
Művelődési Ház
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A Művelődési Házban a helyi tánctanárnő és partnere irányításával moldvai csángó táncokat tanultunk. A
Kezdetben bátortalan baróti és bugyi gyerek egyre lelkesebben ropták az egyre bonyolutabb lépéseket. Külön
izgalmas volt, hogy a párok tánc közben cserélődtek. Olyanok is kedvet kaptak a tánchoz, akik még sosem
tanultak néptáncot.

este

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen
vesznek részt
a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot
eredményez

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
082
- barot-muvelodesi haz-tanctanulas kezdete
1. HA-13-01-0254083
- barot-muvelodesi haz-elso lepesek
2. HA-13-01-0254084
- barot-muvelodesi haz-parokban
3. HA-13-01-0254085
- barot-muvelodesi haz-paros tanc
4. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Barót

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

6. nap
Időpont
2014.06.06

Település (pl. Szováta):
Bibarcfalva-Sepsiszentgyörgy
Helyszín (pl. Medve-tó):
Borvíz üzem, Székely Nemzeti Múzeum, Mikó Imre szobor
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A borvíz üzem megtekintése után Sepsiszentgyögyre a Székely Nemzeti Múzeumba indultunk, ahol láthattuk Gábor
Áron egyetlen, eddig fellelt eredeti ágyúját. A néprajzi gyűjteményben erdélyi népviseleteket és a négy legnagyobb
székelyföldi fazekasközpont munkáit tanulmányozhattuk. Vedégkiállításként a Budapesti Természettudományi
Múzeum interaktív rovarkiállításán is nézelődhettünk. A múzeum növény és állatgyűjteményében ellenőrizhettük
rendszertani tudásunkat. A sokszor emlegetett medvét itt láthattuk közelről. Mikó Imre a "székelyek Szechenyije"
szobrát is megtekintettük.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
délelőtt

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
086
- barot-borvizuzem
1. HA-13-01-0254087
- sepsiszentgyorgy-szekely nemzeti muzeum
2. HA-13-01-0254088
- sepsiszentgyorgy-szekely nemzeti muzeum-gyerekek
3. HA-13-01-0254089
- sepsiszentgyorgy-muzeum-szekely viselet
4. HA-13-01-0254090
- sepsiszentgyorgy-muzeum-termeszettudomanyi tarlaton
5. HA-13-01-0254091
- sepsiszentgyorgy-muzeum-gyerek rovarok
6. HA-13-01-0254092
- sepsiszentgyorgy-muzeum-lány rovarok
7. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Csernaton-Kézdivásárhely
Helyszín (pl. Medve-tó):
Haszmann-gyűjtemény, Ipartörténeti Múzeum, főtér
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Haszmann Pál gyűjteményét különösen a fiúk nagy érdeklődéssel várták az ott található mezőgazdasági eszközök,
gépek és az elekronikai berendezések miatt. Néprajzi gyűjteményében egy-egy falu jellegzetes kopjafáit és a
sarokeresztes székely ház berendezéseit láthattuk. Kézdivásárhelyen a világörökség részét képező udvarteres
főtéren megkoszorúztuk Gábor Áron szobrát, elénekeltük nótáját. Érdekes volt a múzeum céh történeti kiállítása. A
babamúzeum keletkezésének tanulságos történetét is hallhattuk. Nem csak a művészettagozatosok számára volt
öröm, hogy éppen akkor állították ki a helyi művészeti iskolások munkáit.

Választott témához kapcsolódás:

délután

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
093
- csenaton-haszmann gyujtemeny-kopjafak
1. HA-13-01-0254094
- csenaton-haszmann gyujtemeny-gepek
2. HA-13-01-0254095
- csernaton-haszmann gyujtemeny-sarokeresztes haz
3. HA-13-01-0254096
- csenaton-haszmann gyujtemeny-szekelykapu
4. HA-13-01-0254097
- kezdivasarhely-udvarter
5. HA-13-01-0254098
- kezdivasarhely-gabor aron szobra elott
6. HA-13-01-0254099
- kezdivasarhely-gabor aron szobor-koszoruzas
7. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Hatodtető-Barót
Helyszín (pl. Medve-tó):
Legelő, Derzs panzió
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A Nagymurgó lábánál lévő Hatodtető legelői messziről nem tűntek szemetesnek, csak a békésen legelő juhok
láthatók. Leszállva a buszról azonban több zsáknyi kummunális szemetet gyűjtöttünk össze. Vacsora után utoljára
találkozhattunk a testvér osztállyal és osztályfőnökükkel. Megajándékoztuk egymást és felelevenítettük a közös
élményeket és a későbbi találkozás reményében érzelmes búcsút vettünk a baróti barátainktól.

este

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen
vesznek részt
a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot
eredményez

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
100
- hatodteto-szemetszedes
1. HA-13-01-0254101
- hatodteto-zsakolas
2. HA-13-01-0254102
- barot-derzs panzio-bucsuest
3. HA-13-01-0254103
- barot-derzs panzio-bucsu
4. HA-13-01-0254104
- barot-derzs panzio-bucsuzas
5. HA-13-01-0254105
- barot-derzs panzio-bucsuzas
6. HA-13-01-0254106
- barot-derzs panzio-testver osztallyal
7. HA-13-01-0254A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Barót

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

7. nap
Időpont
2014.06.07

Település (pl. Szováta):
Barót-Korond
Helyszín (pl. Medve-tó):
Derzs panzió, fazekas műhely
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A korán reggel elfogyasztottuk utolsó reggelinket, megköszöntük a panzió dolgozóinak munkáját és kitakarítva
rendezett állapotban átadtuk a szobákat. Korondon Ravasz János fazekas mester műhelyében bemutatót tartott.
Megmutatta hogyan készül a bokály, árgus szemekkel figyelték a mester keze alól játszi könnyedséggel kikerülő
edényeket. Mesélt az edények égetéséről, láthattuk a kemencét is. Sokan vásároltak ajándékba jellegzetes korondi
kerámiákat.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
délelőtt

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot
eredményez
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
107
- barot-derzs panzio-koszonet
1. HA-13-01-0254108
- barot-derzs panzio-csomagok
2. HA-13-01-0254109
- barot-derzs panzio-tulelo csomag
3. HA-13-01-0254110
- barot-keszulodes
4. HA-13-01-0254111
- korond-ravasz janos fazekasmester muhelyeben
5. HA-13-01-0254112
- korond-ravasz janos fazekasmester uzlete
6. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Kolozsvár-Király-hágó
Helyszín (pl. Medve-tó):
Szent Mihály-plébániatemplom, Mátyás király szülőháza, kilátó
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Szikrázó napsütésben érkeztünk "Erdély fővárosába".Beszéltünk a város viszontagságos történelméről, szerepéről
az erdélyi művelődésben és névváltoztatásairól. A lenyűgöző Mátyás szobornál elkészítettük utolsó közös
csoportképünket. A Szent Mihály-plébániatemplomban orgona szó fogadott a Pünkösd vasárnap előtti szombaton. A
zene és a látvány mindenkit meghatott. Átsétálva Mátyás király szülőházához megemlékeztünk igazságos
királyunkról és elhelyeztük a Kazinczyt ábrázoló plakettünket az emléktáblánál. A Király-hágón most
gyönyörködhettünk a csodálatos panorámában, mert amikor először itt jártunk köd és eső fogadott.

Választott témához kapcsolódás:

délután

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára
a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai
módszert tartalmaz
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
113
- kolozsvar-matyas kiraly szobor
1. HA-13-01-0254114
- kolozsvar-matyas kiraly szobor-emlekszalag
2. HA-13-01-0254115
- kolozsvar-szent mihaly-plebaniatemplom
3. HA-13-01-0254116
- kolozsvar-matyas kiraly szulohaza
4. HA-13-01-0254117
- kolozsvar-matyas kiraly szulohaza-emlekplakett
5. HA-13-01-0254118
- kolozsvar-indulas
6. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Bugyi
Helyszín (pl. Medve-tó):
Beleznay tér
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Fáradtan, de életreszóló élményekkel gazdagon érkeztünk haza, a tervezett időben, pontban tíz órakor.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
este

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok
a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára
a tevékenység NEM kapcsolódik közvetlenül az iskolai
tananyaghoz
a tevékenység NEM tartalmaz az ismeretek elmélyítését
eredményező pedagógiai módszert
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

8. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):

-

Helyszín (pl. Medve-tó):
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
délelőtt

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Helyszín (pl. Medve-tó):
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:

délután

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Helyszín (pl. Medve-tó):
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
este

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
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9. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):

-

Helyszín (pl. Medve-tó):
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
délelőtt

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Helyszín (pl. Medve-tó):
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:

délután

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Helyszín (pl. Medve-tó):
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
este

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
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10. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):

-

Helyszín (pl. Medve-tó):
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
délelőtt

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Helyszín (pl. Medve-tó):
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:

délután

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254-

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Település (pl. Szováta):
Helyszín (pl. Medve-tó):
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:
Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:
Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
este

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.
FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A
CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.
Pályázati szám
Kép sorszáma
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
1. HA-13-01-02542. HA-13-01-02543. HA-13-01-02544. HA-13-01-02545. HA-13-01-02546. HA-13-01-02547. HA-13-01-0254A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.

HATÁRTALANUL! program
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4.9. A tanulmányi kiránduláson alkalmazott pedagógiai segédanyagok:
Amennyiben beszámolójához a tanulmányi kirándulás során használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n megküldött
fájlok (pl. feladatlap és megoldókulcs, tesztek, felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban (pl. HA-13-010123-tanulmanyi kirandulas-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell
egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254-

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)
tanulmanyi
tanulmanyi
tanulmanyi
tanulmanyi
tanulmanyi
tanulmanyi
tanulmanyi
tanulmanyi
tanulmanyi
tanulmanyi

kirandulas
kirandulas
kirandulas
kirandulas
kirandulas
kirandulas
kirandulas
kirandulas
kirandulas
kirandulas

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
5. Az értékelő szakasz
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

5.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! értékelő óra
Az alábbiakban adja meg a megvalósított kötelező HATÁRTALANUL! értékelő órára vonatkozó adatokat.
5.1.1. A HATÁRTALANUL! értékelő óra időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! Az értékelő
órát a tanulmányi kirándulásról való hazaérkezést követő 15 napon belül kell megtartani.
2014.
június
10.

év
hónap
nap

5.1.2. Az időpont eltérésének indoklása:
Amennyiben az értékelő órát nem a hazaérkezést követő 15 nap valamelyikén tartották, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés
– szóközzel – terjedelemben).

5.1.3. A HATÁRTALANUL! értékelő óra időtartama:
Válassza ki a legördülő menüből, hogy a HATÁRTALANUL! értékelő órát hány óra időtartamban tartották meg. FIGYELEM! A
kötelezően előírt időtartam legalább 1 óra.
óra
5.1.4. Az időtartam eltérésének indoklása:
Amennyiben az értékelő órát kevesebb, mint 1 óra időtartamban tartották meg, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés –
szóközzel – terjedelemben).

5.1.5. A HATÁRTALANUL! értékelő órán részt vett diákok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! Az értékelő
órát a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákok és kísérőtanáraik részvételével kell megtartani.
30

részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák

5.1.6. A diáklétszám eltérésének indoklása:
Amennyiben az értékelő órán kevesebb diák vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés
– szóközzel – terjedelemben).

5.1.7. A HATÁRTALANUL! értékelő órán részt vett kísérőtanárok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! Az értékelő
órát a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákok és kísérőtanáraik részvételével kell megtartani.
3

részt vett kísérőtanár

5.1.8. A kísérőtanár-létszám eltérésének indoklása:
Amennyiben az értékelő órán kevesebb kísérőtanár vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést (legfeljebb 350
leütés – szóközzel – terjedelemben).
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5.1.9. A HATÁRTALANUL! értékelő óra menete:
Mutassa be a lezajlott HATÁRTALANUL! értékelő óra menetét (legfeljebb 700 leütés – szóközzel – terjedelemben).

5.1.10. A HATÁRTALANUL! értékelő órán alkalmazott pedagógiai módszerek:
Mutassa be a HATÁRTALANUL! értékelő óra során használt pedagógiai módszereket (legfeljebb 500 leütés – szóközzel –
terjedelemben).

5.1.11. A HATÁRTALANUL! értékelő órán készült fényképek:
Csatoljon fényképeket az értékelő óra megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! Az
elnevezéseknek a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-070-budapest-iskola-ertekelo ora. A képek
sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a
beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254-

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
-

5.1.12. A HATÁRTALANUL! értékelő órán alkalmazott pedagógiai segédanyagok:
Amennyiben beszámolójához a HATÁRTALANUL! értékelő órán használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n megküldött
fájlok (pl. óravázlat, PowerPoint bemutató, elmélyítést szolgáló kérdőívek, tesztek, felmérések kérdései, adatlapja, értékelése stb.)
nevét a megadott formátumban (pl. HA-13-01-0123-ertekelo ora-oravazlat.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254-

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)
ertekelo ora
ertekelo ora
ertekelo ora

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. Az értékelő szakasz

-

5.2. Fakultatív tevékenység
Amennyiben pályázatában a projekt értékelő szakasza keretében vállalta fakultatív tevékenység megvalósítását, az alábbiakban
adja meg a kötelező HATÁRTALANUL! értékelő óra fölött vállalt és megvalósított tevékenység adatait (ld. Támogatási szerződés
3.1.).
5.2.1. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap megvalósítása:
Válassza ki a legördülő menüből, hogy a hazaérkezést követő 30 napon belül megvalósított-e 1 teljes tanítási nap időtartamban az
intézmény pedagógiai programjában és munkatervében megjelenő Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! c. témanapot.

5.2.2. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap időpontja:
Válassza ki a legördülő menüből a Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap időpontját (év, hónap, nap).
FIGYELEM! A fakultatív témanapot a hazaérkezést követő 30 napon belül, szorgalmi időben kell megtartani. A fakultatív témanap a
kötelező HATÁRTALANUL! értékelő órától elkülönül, azt nem lehet az értékelő órával azonos napon tartani.
év
hónap
nap
5.2.3. Az időpont eltérésének indoklása:
Amennyiben a témanapot nem a hazaérkezést követő 30 nap valamelyikén tartották, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés –
szóközzel – terjedelemben). FIGYELEM! Amennyiben több, támogatásban részesült pályázatában vállalta témanap megvalósítását,
úgy elegendő a témanapot egy alkalommal lebonyolítani, az időben először megvalósuló pályázata kapcsán, minden további
pályázatban a beszámolót és elszámolást a már megtartott témanap alapján lehet elkészíteni. Ebben az esetben írja be annak a
pályázatnak a számát, amelynek keretében a témanapot megtartották.

5.2.4. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap időtartama:
Válassza ki a legördülő menüből, hogy a lezajlott Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap hány óra időtartamot
vett igénybe. FIGYELEM! A témanapot 1 teljes tanítási nap (legalább 3 foglalkozási óra) időtartamban kell megtartani.
óra
5.2.5. Az időtartam eltérésének indoklása:
Amennyiben a témanapot kevesebb, mint 1 teljes tanítási nap (legalább3 foglalkozási óra) időtartamban tartották meg, indokolja
az eltérést (legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).

5.2.6. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapon részt vett diákok száma:
Írja be, hogy a lezajlott Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapon hány diák vett részt. FIGYELEM! A rendezvény
valamennyi résztvevőjével – ne csak az utazáson részt vevőkkel – számoljon.
a témanapon részt vett, az intézményben tanuló diák
5.2.7. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap menete:
Mutassa be a fakultatívan megvalósított témanap menetét, a tevékenységek ívét. Foglalja össze a legfontosabb információkat,
gondolatokat, amelyek a témanap során a diákok számára átadásra kerültek. Ismertesse a megvalósított feladatokat, valamint
térjen ki azok összefüggéseire, céljaira és az elért eredményeire (legfeljebb 1000 leütés – szóközzel – terjedelemben).
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5.2.8. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap kapcsán benyújtott pedagógiai program:
Felhívjuk figyelmét, hogy a lezajlott Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapnak az intézmény pedagógiai
programjában is szerepelnie kell. Mellékelten küldje be az intézmény pedagógiai programjának hitelesített másolatát.

5.2.9. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap kapcsán benyújtott munkaterv:
Felhívjuk figyelmét, hogy a lezajlott Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapnak az intézmény munkatervében is
szerepelnie kell. Mellékelten küldje be az intézmény munkatervének hitelesített másolatát.
5.2.10. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapon készült fényképek:
Csatoljon fényképeket a témanap megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! Az
elnevezéseknek a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-075-budapest-iskola-temanap. A képek
sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a
beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254-

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
-

5.2.11. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapon alkalmazott pedagógiai segédanyagok:
Amennyiben beszámolójához a témanap során használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n megküldött fájlok (pl.
PowerPoint bemutató, feladatlap és megoldókulcs, tesztek, felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban
(pl. HA-13-01-0123-temanap-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell
egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254-

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)
temanap
temanap
temanap
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-

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
6. Kommunikációs tevékenységek
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

6.1. Kötelező kommunikációs tevékenységek
Felhívjuk figyelmét, hogy kötelező kommunikációs tevékenységként:
■ a programot népszerűsítő bannert el kell helyeznie a Támogatott intézmény honlapjának nyitóoldalán a szerződéskötést követő
15. napon úgy, hogy az legalább 2014. december 31-ig elérhető legyen;
■ az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolót el kell helyeznie a Támogatott intézmény honlapjának
nyitóoldalán a hazaérkezést követő 15. napon úgy, hogy az legalább 2014. december 31-ig elérhető legyen.

6.2. Fakultatív tevékenység: bemutató előadás
Amennyiben pályázatában vállalta fakultatív kommunikációs tevékenységek megvalósítását, az alábbiakban adja meg a bemutató
előadásra vonatkozó adatokat (ld. Támogatási szerződés 3.1.).
6.2.1. Bemutató előadás megvalósítása:
Válassza ki a legördülő menüből, hogy a hazaérkezést követően a kiutazó diákcsoport és kísérőik tartottak-e a közoktatási
intézmény az utazáson részt nem vett diákjai (legalább 20 fő) számára bemutató előadást.
igen, megvalósítottunk fakultatív bemutató előadást
6.2.2. A bemutató előadás időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A bemutató
előadást a hazaérkezést követő 15 napon belül, szorgalmi időben kell megtartani. A bemutató előadás a kötelező HATÁRTALANUL!
értékelő órától elkülönül, azt nem lehet az értékelő órával azonos napon tartani.
2014.
június
10.

év
hónap
nap

6.2.3. Az időpont eltérésének indoklása:
Amennyiben a bemutató előadást nem a hazaérkezést követő 15 nap valamelyikén tartották, indokolja az eltérést (legfeljebb 350
leütés – szóközzel – terjedelemben).

6.2.4. A bemutató előadás időtartama:
Válassza ki a legördülő menüből, hogy a bemutató előadást hány óra időtartamban tartották meg.
óra
6.2.5. A bemutató előadáson részt vett (utazó) diákok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A bemutató
előadást a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákok és kísérőtanáraik részvételével kell megtartani.
30

részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák

6.2.6. A diáklétszám eltérésének indoklása:
Amennyiben az értékelő órán kevesebb diák vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés
– szóközzel – terjedelemben).

6.2.7. A bemutató előadáson részt vett kísérőtanárok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A bemutató
előadást a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákok és kísérőtanáraik részvételével kell megtartani.
3

részt vett kísérőtanár

6.2.8. A kísérőtanár-létszám eltérésének indoklása:
Amennyiben a bemutató előadáson kevesebb kísérőtanár vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést
(legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).
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6.2.9. A bemutató előadáson részt vett (az utazáson részt nem vett) diákok száma:
Írja be, hogy a bemutató előadást a kiutazó csoport hány diák számára tartotta. FIGYELEM! A bemutató előadást a tanulmányi
kiránduláson részt vett diákoknak és kísérőtanáraiknak a támogatott intézmény diákjai (legalább 20 fő, az utazáson részt nem vett
diák) számára kell megtartaniuk.
a bemutató előadáson részt vett, a Támogatott intézményben tanuló diák
6.2.10. A résztvevői létszám eltérésének indoklása:
Amennyiben a bemutató előadáson az előírt 20 diáknál kevesebben vettek részt, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés –
szóközzel – terjedelemben).

6.2.11. A bemutató előadáson készült fényképek:
Csatoljon fényképeket a bemutató előadás megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM!
Az elnevezéseknek a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-080-budapest-iskola-bemutato eloadas. A képek
sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a
beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
HA-13-01-0254HA-13-01-0254HA-13-01-0254-

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
-
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6.3. Fakultatív tevékenység: sajtómegjelenések
Amennyiben pályázatában vállalta fakultatív kommunikációs tevékenységek megvalósítását, az alábbiakban adja meg a
sajtómegjelenés(ek)re vonatkozó adatokat (ld. Támogatási szerződés 3.1.).
6.3.1. Teljesített sajtómegjelenések:
A teljesített sajtómegjelenéseket soronként tüntesse fel a táblázatban. Amennyiben egy sajtótermékben több alkalommal jelent
meg ugyanaz a hír, kérjük, minden alkalmat külön sorban jelöljön. FIGYELEM! A sajtómegjelenés(eke)t az utazást megelőző 30.
nap és a hazaérkezést követő 30. nap közötti időszakban kell megvalósítani. Amennyiben pályázatában nem vállalt
sajtómegjelenést, hagyja üresen az alábbi táblázatot.

Megjelenés helye

Megjelenés
időpontja
(év.hónap.nap)

Megjelenés típusa
(interjú, hír, stb.)

Sajtómegjelenések száma összesen:

Mellékelt
dokumentum
elnevezése
(a CD-n/DVD-n
megküldött fájl neve
vagy eredeti újság)

0

6.3.2. A sajtómegjelenés(ek) megjelenési időpont-eltérésének indoklása:
Amennyiben a teljesített sajtómegjelenések bármelyike nem az utazást megelőző 30 nap és a hazaérkezést követő 30 nap közötti
időszakban történt, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).
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HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
7. Pénzügyi beszámoló
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!
Pályázati szám: HA-13-01-0254
A Támogatott neve: Bugyi Községi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

1. Utazás:
autóbusz/mikrobusz

Elszámolásra
benyújtott
támogatás összege

Elszámolásra benyújtott támogatás egységre

Megnevezés

Számla száma

Számla kelte

Kifizetés típusa

Kifizetést igazoló
bizonylat
azonosítószáma

Menetlevél
azonosítószáma

FIGYELEM! Az elszámolni kívánt összeget adja meg. Autóbusz/mikrobusz költsége
kapcsán a távolság nem lehet magasabb, mint a menetlevélen szereplő km, és a km
egységár nem lehet magasabb, mint a számlán szereplő km egységár.

Távolság

0 Ft

Egységár

1.1. autóbusz/mikrobusz

km

Ft

0 Ft

1.2. autóbusz/mikrobusz

km

Ft

0 Ft

1.3. autóbusz/mikrobusz

km

Ft

0 Ft

1.4. autóbusz/mikrobusz

km

Ft

0 Ft

1.5. autóbusz/mikrobusz

km

Ft

0 Ft

0

2. Utazás: vonat

Számla száma

Számla kelte

Kifizetés típusa

Kifizetést igazoló
bizonylat
azonosítószáma

Menetjegy
azonosítószáma

0

FIGYELEM! Az elszámolni kívánt összeget adja meg. Vonatjegy(ek) költsége kapcsán a
személyek száma és az egységár nem lehet magasabb, mint a menetjegyen/számlán
szereplő személyek száma és egységár.

Személyek száma

0 Ft

Egységár

2.1. vonatjegyek

fő

Ft

0 Ft

2.2. vonatjegyek

fő

Ft

0 Ft

2.3. vonatjegyek

fő

Ft

0 Ft

2.4. vonatjegyek

fő

Ft

0 Ft

2.5. vonatjegyek

fő

Ft

0 Ft

0

3. Szállás

Számla száma

Számla kelte

Kifizetés típusa

Kifizetést igazoló
bizonylat
azonosítószáma

0

FIGYELEM! Az elszámolni kívánt összeget adja meg. Szállásköltség kapcsán a
személyek száma nem lehet magasabb, mint a jelenléti ív alapján igazolt résztvevői
létszám, az éjszakák száma és az egységár nem lehet magasabb, mint a számlán
szereplő éjszakák száma és egységár.

Személyek száma

Éjszakák száma

0 Ft

Egységár

3.1. szállás

fő

éj

Ft

0 Ft

3.2. szállás

fő

éj

Ft

0 Ft

3.3. szállás

fő

éj

Ft

0 Ft

3.4. szállás

fő

éj

Ft

0 Ft

3.5. szállás

fő

éj

Ft

0 Ft

0

0

0

Elszámolásra benyújtott utazási költség összesen
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0 Ft

Elszámolásra benyújtott szállásköltség összesen

0 Ft

Elszámolásra benyújtott támogatás összesen

0 Ft

Eltérés a támogatási szerződés fősoraiban meghatározott összegektől:
Amennyiben az elszámolásra benyújtott utazási költség (autóbusz/mikrobusz költsége és vonatköltség összesen) vagy szállásköltség eltér a Támogatási szerződés 2.2. pontjában meghatározott összegektől, indokolja az eltérést
(legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben). FIGYELEM! A Támogatási szerződés 2.2. pontjában szereplő finanszírozási terv fősoraiban feltüntetett összegektől – az összköltséget nem érintve – 20%-os eltérés fogadható el.
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HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
8. Igénybe vett szolgáltatók és szolgáltatások
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

8.1. Az utazás megszervezése
Válassza ki a legördülő menüből, hogy a tanulmányi kirándulás tervezéséhez/megszervezéséhez utazásszervező (utazási iroda)
segítségét igénybe vette vagy nem.
igen, igénybe vettünk utazásszervezői szolgáltatást

8.2. Utazásszervezés
■ Amennyiben a projekt megvalósítása során igénybe vette utazásszervező szolgáltatását, kérem, adja meg a szolgáltató adatait,
majd a legördülő menüből kiválasztva értékelje a szolgáltatás minőségét egy tízfokú skálán (ahol 1=egyáltalán nem elégedett;
10=teljes mértékben elégedett).
■ Amennyiben nem vett igénybe utazásszervező szolgáltatást, kérem, hagyja üresen az alábbi mezőket.
Az utazásszervező szervezet/vállalkozás neve:
Az utazásszervező szervezet/vállalkozás települése:
Az utazásszervező szervezet/vállalkozás honlapjának címe:
Az utazásszervező szervezet/vállalkozás e-mail címe:
A kapott szolgáltatás minőségének értékelése:

8.3. Személyszállítás
■ Amennyiben a projekt megvalósítása során a személyszállításhoz szolgáltatást vett igénybe, kérem, adja meg a szolgáltató
adatait, majd a legördülő menüből kiválasztva értékelje a szolgáltatás minőségét egy tízfokú skálán (ahol 1=egyáltalán nem
elégedett; 10=teljes mértékben elégedett). Ha a projekt során több szolgáltatót is igénybe vett, mindegyiket külön adja meg.
■ Amennyiben a projekt megvalósítása során a személyszállításhoz nem vett igénybe szolgáltatást, kérem, hagyja üresen az
alábbi mezőket.
A
A
A
A
A

személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
kapott szolgáltatás minőségének értékelése:

neve:
települése:
honlapjának címe:
e-mail címe:

A
A
A
A
A

személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
kapott szolgáltatás minőségének értékelése:

neve:
települése:
honlapjának címe:
e-mail címe:

A
A
A
A
A

személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás
kapott szolgáltatás minőségének értékelése:

neve:
települése:
honlapjának címe:
e-mail címe:
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8.4. Szálláshely
Sorolja fel az utazás során igénybe vett szálláshelyek adatait. A legördülő menüből kiválasztva adja meg a szálláshely típusát, az
adott helyen töltött éjszakák számát, és értékelje a megoldás/szolgáltatás minőségét egy tízfokú skálán (ahol 1=egyáltalán nem
elégedett; 10=teljes mértékben elégedett). Ha a projekt során több szálláshelyet/szolgáltatót is igénybe vett, mindegyiket külön
adja meg.
A
A
A
A
A
A
A

szálláshely típusa:
szálláshely neve:
szálláshely települése (magyarul):
szálláshely honlapjának címe:
szálláshely e-mail címe:
szálláshelyen töltött éjszakák száma:
szálláshely értékelése:

A
A
A
A
A
A
A

szálláshely típusa:
szálláshely neve:
szálláshely települése (magyarul):
szálláshely honlapjának címe:
szálláshely e-mail címe:
szálláshelyen töltött éjszakák száma:
szálláshely értékelése:

A
A
A
A
A
A
A

szálláshely típusa:
szálláshely neve:
szálláshely települése (magyarul):
szálláshely honlapjának címe:
szálláshely e-mail címe:
szálláshelyen töltött éjszakák száma:
szálláshely értékelése:

A
A
A
A
A
A
A

szálláshely típusa:
szálláshely neve:
szálláshely települése (magyarul):
szálláshely honlapjának címe:
szálláshely e-mail címe:
szálláshelyen töltött éjszakák száma:
szálláshely értékelése:

A
A
A
A
A
A
A

szálláshely típusa:
szálláshely neve:
szálláshely települése (magyarul):
szálláshely honlapjának címe:
szálláshely e-mail címe:
szálláshelyen töltött éjszakák száma:
szálláshely értékelése:

A
A
A
A
A
A
A

szálláshely típusa:
szálláshely neve:
szálláshely települése (magyarul):
szálláshely honlapjának címe:
szálláshely e-mail címe:
szálláshelyen töltött éjszakák száma:
szálláshely értékelése:

HATÁRTALANUL! program
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Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 8. Igénybe vett szolgáltatók és szolgáltatások

egyéb kereskedelmi szálláshely (panzió, szálloda stb.)
Derzs panzió
Barót

10 - teljes mértékben elégedett vagyok a szálláshellyel

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
9. A projekt jelenléti íve
A projekt jelenléti ívének kitöltése előtt töltse ki a 2. sz. munkalapon található adatmezőket (a Támogatott adatai). Elektronikusan töltse ki a jelenléti ív sárga mezőit: a projektesemények dátumát, a résztvevők nevét, jelölje részvételüket az egyes projekteseményekben. Ezt követően nyomtassa ki a jelenléti ívet és írassa alá a
résztvevőkkel. FIGYELEM! A papír-alapú (kinyomtatott) és az elektronikus (az alábbi táblázat) jelenléti íven szereplő adatoknak meg kell egyezniük. Kérjük, a fel nem használt sorokat hagyja üresen!

Pályázati szám:
A Támogatott neve:

HA-13-01-0254
Bugyi Községi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé. Amennyiben az egyes személyek e-mail címe is kitöltésre kerül, úgy az e-mail cím tulajdonosa beleegyezik abba, hogy a továbbiakban a Támogatáskezelő a megadott e-mail
címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.
A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.

A projektben részt vevő kísérőtanárok névsora
Neve

Munkaköre
(pl. földrajz szakos
tanár)

Lakhelye
(település)

Születési
éve

Mióta áll a támogatott
intézmény
alkalmazásában?
év

hónap

Oktatási
azonosítószáma

E-mail címe

fakultatív
kötelező
előkészítő
Határtalanul!
tevékenység előkészítő óra

tanulmányi kirándulás

kötelező
Határtalanul!
értékelő óra

fakultatív
bemutató
előadás

Aláírása

Válassza ki a legördülő menükből a tanulmányi kirándulás kezdő és befejező időpontját, valamint az előkészítő és értékelő
szakasz során megvalósított kötelező és fakultatív tevékenységek időpontjait (év, hónap, nap). Az események ütemezésénél
vegye figyelembe a támogatási szerződésben rögzített időpontokat és a pályázati felhívásban meghatározott időkorlátokat.

1

Huber Erika

Történelem, Rajz

Bugyi

1963

1988

2014.
május
19.

2014.
május
21.

2014.
június
01.

2014.
június
07.

2014.
június
10.

2014.
június
10.

augusztus

79446950348

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

3

3

3

3

3

tot.kristof@gmail.com

2

Bálintné Balogh Mária

Biológia, Testnevelés

Bugyi

1960

1981

augusztus

balintnebmaria@freema
75098385484
il.hu

3

Balassáné Havady
Katalin

Matematika, Technika
Fizika

Bugyi

1962

1998

augusztus

75402286137

havady@gmail.com

4
5
6
7
8
A projektben részt vevő kísérőtanárok száma:

3

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé. Amennyiben az egyes személyek e-mail címe is kitöltésre kerül, úgy az e-mail cím tulajdonosa beleegyezik abba, hogy a továbbiakban a Támogatáskezelő a megadott e-mail
címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.
A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.

A projektben részt vevő diákok névsora
Neve

Lakhelye
(település)

Születési
éve

Oktatási
azonosítószáma

E-mail címe

fakultatív
kötelező
előkészítő
Határtalanul!
tevékenység előkészítő óra
2014.
május
19.

2014.
május
21.

tanulmányi kirándulás
2014.
június
01.

2014.
június
07.

kötelező
Határtalanul!
értékelő óra

fakultatív
bemutató
előadás

2014.
június
10.

2014.
június
10.

1

Árpási Emese

Bugyi

2000

75664922116

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

2

Borostyánkői Boglárka

Bugyi

2000

72834384456

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

HATÁRTALANUL! program
HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: Jelenléti ív

52/56

Aláírása

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé. Amennyiben az egyes személyek e-mail címe is kitöltésre kerül, úgy az e-mail cím tulajdonosa beleegyezik abba, hogy a továbbiakban a Támogatáskezelő a megadott e-mail
címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.
A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.

A projektben részt vevő diákok névsora
Neve

3

Farkas László

Lakhelye
(település)

Bugyi

Születési
éve

2000

Oktatási
azonosítószáma

75857220567

E-mail címe

fakultatív
kötelező
előkészítő
Határtalanul!
tevékenység előkészítő óra

tanulmányi kirándulás
2014.
június
01.

2014.
június
07.

kötelező
Határtalanul!
értékelő óra

fakultatív
bemutató
előadás

2014.
június
10.

2014.
június
10.

2014.
május
19.

2014.
május
21.

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

4

Izsák Laura

Bugyi

2000

71534639733

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

5

Józs Dániel

Bugyi

2000

74933751181

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

6

Judák Anikó

Bugyi

2000

75637990754

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

7

Judák Regina

Bugyi

2000

78270007184

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

8

Kálomista Levente

Bugyi

2000

73043112230

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

9

Kiss László

Bugyi

1998

77537064442

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

10

Lacházi Nikolet

Bugyi

2000

72517118618

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

11

Macsek Tamás

Bugyi

2000

72191833669

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

12

Majsai Ákos

Bugyi

2000

71913915835

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

13

Makrányi Fanni Zsófia

Bugyi

2000

74323051209

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

14

Mártha Gábor

Bugyi

1999

79514770155

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

15

Talabér Csenge

Bugyi

2000

75835432061

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

16

Bálint Gyula

Bugyi

2001

76785841776

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

17

Beke Dávid

Bugyi

2000

74256646141

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

18

Czigler Martin

Bugyi

2000

71359182642

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

19

Fazekas Erika

Bugyi

2000

78096925627

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

20

Gál Norbert

Bugyi

2000

72168945094

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

21

Kálmán Hanna

Bugyi

2001

74896661686

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

22

Kovács Krisztián

Bugyi

1998

74141582949

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

23

Kránicz Regina

Bugyi

2000

77070073979

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

24

Mészáros Györgyi

HATÁRTALANUL! program
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Bugyi

2000

72847503385
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részt vett

Aláírása

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé. Amennyiben az egyes személyek e-mail címe is kitöltésre kerül, úgy az e-mail cím tulajdonosa beleegyezik abba, hogy a továbbiakban a Támogatáskezelő a megadott e-mail
címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.
A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.

A projektben részt vevő diákok névsora
Neve

25

Nagy László Soma

Lakhelye
(település)

Bugyi

Születési
éve

2000

Oktatási
azonosítószáma

79401479261

E-mail címe

fakultatív
kötelező
előkészítő
Határtalanul!
tevékenység előkészítő óra

tanulmányi kirándulás
2014.
június
01.

2014.
június
07.

kötelező
Határtalanul!
értékelő óra

fakultatív
bemutató
előadás

2014.
június
10.

2014.
június
10.

2014.
május
19.

2014.
május
21.

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

26

Purczl Cintia

Bugyi

2000

76880368638

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

27

Tóth Máté

Bugyi

2000

77372621408

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

28

Tóth Viktória

Bugyi

2000

75725169443

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

29

Pap Gyula

Bugyi

2000

79694243967

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

30

Csík László

Bugyi

2001

75424322795

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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Aláírása

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé. Amennyiben az egyes személyek e-mail címe is kitöltésre kerül, úgy az e-mail cím tulajdonosa beleegyezik abba, hogy a továbbiakban a Támogatáskezelő a megadott e-mail
címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.
A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.

A projektben részt vevő diákok névsora
Neve

Lakhelye
(település)

Születési
éve

Oktatási
azonosítószáma

E-mail címe

fakultatív
kötelező
előkészítő
Határtalanul!
tevékenység előkészítő óra
2014.
május
19.

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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2014.
május
21.

tanulmányi kirándulás
2014.
június
01.

2014.
június
07.

kötelező
Határtalanul!
értékelő óra

fakultatív
bemutató
előadás

2014.
június
10.

2014.
június
10.

Aláírása

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé. Amennyiben az egyes személyek e-mail címe is kitöltésre kerül, úgy az e-mail cím tulajdonosa beleegyezik abba, hogy a továbbiakban a Támogatáskezelő a megadott e-mail
címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.
A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.

A projektben részt vevő diákok névsora
Neve

Lakhelye
(település)

Születési
éve

Oktatási
azonosítószáma

E-mail címe

fakultatív
kötelező
előkészítő
Határtalanul!
tevékenység előkészítő óra
2014.
május
19.

2014.
május
21.

30

30

tanulmányi kirándulás
2014.
június
01.

2014.
június
07.

kötelező
Határtalanul!
értékelő óra

fakultatív
bemutató
előadás

2014.
június
10.

2014.
június
10.

30

30

Aláírása

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
A projektben részt vevő diákok száma:
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30

30

