HAT-15-05 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.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.
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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:
HAT-15-05-0500
A Támogatott neve:
Szentenendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
A Támogatott települése:
Szentendre
Elszámolásra benyújtott összeg:
1 601 000
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 szerződésben 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 feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés
előtt, ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.
■ 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:
Szentendre, 2016. 06.06.
HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 1. A Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata

Fodor Gábor
megyei tankerületi igazgató

Helyszín, dátum

A Támogatott törvényes képviselőjének aláírása
és a Támogatott pecsétje

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 1. A Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata

HAT-15-05 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.
HAT-15-05

- 0500

2.1.2. A Támogatott neve:
Írja be a támogatott intézmény hivatalos nevét.
Szentenendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

2.1.3. A Támogatott települése:
Írja be a támogatott intézmény településének nevét.
Szentendre
2.1.4. A Támogatott törvényes képviselőjének adatai:
Adja meg a támogatott intézmény törvényes képviselőjének adatait.(KLIK intézmények esetén tankerületi igazgató; NGM fenntartása
alá tartozó intézmények esetén Szakképzési centrum vezetője)
Törvényes képviselő neve:

Fodor Gábor

Törvényes képviselő beosztása:

megyei tankerületi igazgató

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).
A projekt előkészítő szakszában csoportmunkában dolgozták fel a diákok Erdély történelmét, jeles személyiségeit, népművészeti
hagyományait és szokásait, jellegzetes ételeit. Felkészítő órán, bemutató órán és a témanapon is eredeti népviseletbe öltöztek a
gyerekek. Erről a gyűjtőmunkáról tablót készítettek, amely tanévzárásig volt megtekinthető. Ezután az utunk során meglátogatandó
helyszineket dolgozták fel. A tervezett programot a szálláshelyek foglaltsága miatt fordított sorrendben, de teljes tartalommal
valósítottuk meg. A kirándulás nagyon jó hangulatban telt, mindenki szívesen túrázott. Nagy élmény volt a találkozás a kolozsvári
diákokkal. Az értékelő szakaszban tartalmas beszámolók hangzottak el, diákjaink személyes élményeiket megosztották azokkal, akik
nem lehettek velük.

2.2.2. 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. HAT-15-05-0123-video.avi). FIGYELEM! A CD-n/DVDn megküldött videó fájlnevének meg kell egyeznie a beszámolóban szereplő fájlnévvel.

Pályázati szám
HAT-15-05-0500

Elnevezés–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)
HAT-15-05-0500-video.wmv

HATÁRTALANUL! program
HAT-15-05 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 2. A Támogatott adatai és a projekt összefoglalása

HAT-15-05 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.
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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).
Iskolánk korábbi tapasztalatai alapján célszerűnek tartjuk egy hossazbb felkészülési idő megvalósulását, annak érdekében, hogy
minél több információ szerzésre és kutató munkára tudjunk lehetőséget biztosítani.

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.
6

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.
49

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.
5

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).

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz

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.)

Faragóné Rostás
Ildikó

az intézmény oktatója

2016 Leányfalu, Móricz Zs.
u. 205.

1963

magyar-történelem szakos tanár

Hollóné Szomorú Olga

az intézmény oktatója

1033 Budapest, Apát u. 20.

1967

történelem-ének-zene szakos tanár

Nagy Erzsébet

az intézmény oktatója

2000 Szentendre,
Bükköspart 70.

1963

magyar-történelem szakos tanár

Vitályos Ida

az intézmény oktatója

2013 Budakalász, Pomázi u.
14.

1962

könyvtárostanár

A kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyek száma összesen:

4

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).

Diákjaink, kis csoportokban dolgoztak, kutatómunkával feldolgozták erdélyi utunkkal kapcsolatos témaköröket. A gyűjtőmunka
eredményét tablón jelenítették meg, bemutatták diáktársaiknak. A projektben előző években részt vevő pedagógusok
élménybeszámolót tartottak kötetlen beszélgetés keretében, majd nagy élmény volt a kalotaszegi népviseletbe való beöltözés.

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).
A HATÁRTALANUL! előkészítő órán alkalmazott pedagógiai módszerek: tanári előadás, számítógépes bemutatóval támogatott
kiselőadás, egyéni és csoportos feladatmegoldás egyaránt érvényre jutott.

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-15-05-0123-001-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

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HAT-15-05-0500

001

- iskola-elokeszito ora

HAT-15-05-0500

002

- iskola-elokeszito ora

HAT-15-05-0500

003

- iskola-elokeszito ora
###

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-15-05-0123-elokeszito ora-oravazlat.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

HAT-15-05-0500-

elokeszito ora

-

HAT-15-05-0500-

elokeszito ora

-

HAT-15-05-0500-

elokeszito ora

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz

###

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz

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.

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.

2016.
február
16.

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).
A Filmklub megvalósítását egyéb iskolai programokhoz is igazítanunk kellett, ezért került korábban megrendezésre. Így már korábban
kezdődhetett a diákok érdeklődésének fekeltése az utazás iránt.

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.
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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

Iskolán kívüli tevékenység helyszíne

iskolában
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

Filmklub

Tevékenység leírása

Diákjaink és kisérő tanáraik megnézték Tamási Áron Ábel a rengetegben c. filmet. Utána az iskola
könyvtárostanára vezetésével, megbeszélték a látottakat, ezzel is közelebb vive a gyerekeket az
erdélyi élet valóságához.

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-15-05-0123-004-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

Kép sorszáma

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HAT-15-05-0500-

004

- iskola-fakultativ-elokeszito tevekenyseg

HAT-15-05-0500-

005

- iskola-fakultativ-elokeszito tevekenyseg

HAT-15-05-0500-

006

- iskola-fakultativ-elokeszito tevekenyseg

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz

###
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-15-05-0123-elokeszito tevekenyseg-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött
segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

HAT-15-05-0500-

elokeszito tevekenyseg

-

HAT-15-05-0500-

elokeszito tevekenyseg

-

HAT-15-05-0500-

elokeszito tevekenyseg

###

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz

HAT-15-05 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.
2016.

év

május

hónap

17.

nap
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Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
f
é
2016.
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4.4. A tanulmányi kirándulás napjainak száma:
t
á
Ne írjon be semmit! A tanulmányi kirándulás napjainak száma automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. rt
munkalapon az utazás időpontjára vonatkozó mezőket. FIGYELEM! A tanulmányi kirándulásnak legalább 2 naposnak kell lennie.
l
é
t
5
nap
s
z
4.5. A tanulmányi kiránduláson részt vett diákok száma:
á
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
m
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e
l
4.6. A tanulmányi kiránduláson részt vett kísérőtanárok száma:
t
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A 20 fős vagy é
annál kisebb létszámú diákcsoportok esetén 2 kísérőtanár utazik. A 20 fő fölötti csoportok esetében a kötelezően részt vevő r
kísérőtanárok száma a diákok száma alapján kerül kiszámításra: minden 10 diákkal egy kísérőtanár utazik, a kerekítés felfelé é
s
történik.
e
5
részt vett kísérőtanár
4.3. A visszaérkezés időpontja:

4.7. A tanulmányi kirándulás témája:
Amennyiben a tanulmányi kirándulás egy téma köré szerveződött, nevezze meg a témát (legfeljebb 100 leütés – szóközzel –
terjedelemben).
Fejedelmek nyomában-Délerdély, Kalotaszeg, Bihar történelmi tanulmányút

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

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 kiírásban 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 kiírásban megfogalmazott valamely szempontnak megfelel,
mindenképp csatoljon azt/azokat igazoló fényképet is. A megfelelő mezőbe írja be a CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevét.
FIGYELEM! Az elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: HAT-14-01-0123-kép sorszáma-földrajzi név/helyszíntevékenység (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.: HAT-14-01-0123-001-budapest-iskola-elokeszito 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. HAT-14-01-0123-tanulmanyi kirandulas-feladatlap es
megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.

HATÁRTALANUL! program
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1. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Szentendre-Budapest-Nyírábrány

2016.05.17

Helyszín (pl. Medve-tó):
Buszon a határ felé
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
A szükséges dokumentumok begyűjtése utána kisérő tanárok vezetésével beszélgetések voltak kis csoportokban,
hogy diákjaink milyen ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek Erdéllyel kapcsolatosan. Beszélgettünk
fejedelmekről, megfejtettük a vajdaság, fejedelemség közötti különbségeket.

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

délelőtt

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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. 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

1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-0500-

007

3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

009

008

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- szentendre-indulas
- autopalya-buszon
- autopalya-benzinkut-piheno
-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-
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-

Település (pl. Szováta):
Érsemjén, Bihar, Nagyvárad
Helyszín (pl. Medve-tó):
Kazinczi szobor, bihari dukátus földvára, érseki palota és székesegyház, Szent László szobra
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
Érsemjénen csatlakozott hozzánk Tamás bácsi, a csoportvezetőnk, aki a Kazinczy szobornál beszélt a nyelvújításról
és az általuk javasolt, de meg nem honosodott szavakról. A bihari földvárnál beszélgettünk a dukátusról. Diákjaink 56 fős csoportokat alkottak, átvették kis munkafüzetüket, melyben megjelölték Nagyvárad központjának fontosabb
műemlékeit.Meghalgattuk Szent László szobrának történetét, megtekintettük az érseki palotát és székesegyházat.

délután

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
A
napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
ünnepségen való részvételt
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
- ersemjen-kazinczy szobornal
1. HAT-15-05-0500010
- bihari dukátus foldvara
2. HAT-15-05-0500011
3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

012
013

- nagyvarad-varosnezes
- nagyvarad-varosnezes-szekesegyhaz

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

Település (pl. Szováta):
Vársonkolyos
Helyszín (pl. Medve-tó):
Sonkolyosi-szoros, Szelek-barlangja, Kék Gyöngy Panzió
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
Szálláshelyünk elfoglalása előtt még egy kis túra a Szelek-barlangjához.Szobabeosztás után elfoglaljuk
szállásunkat,felidézzük a nap eseményeit. Többen elmondják aznapi élményeiket, beszélgetünk a következő nap
feladatairól.

este

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
A
napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
ünnepségen való részvételt
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
- varsonkolyos-tura
1. HAT-15-05-0500014
- varsonkolyos-szallas
2. HAT-15-05-0500015
3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

016

- varsonkolyos-szallas
-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

2. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Vársonkolyos-Királyhágó-Kalotaszentkirály

2016.05.18

Helyszín (pl. Medve-tó):
Révi Zichi barlang
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Megismerkedtünk a barlangok kialakulásának folyamatával, cseppkőképződéssel. Ittunk a szerelem- forrás vizéből.
Megismerkedtünk a szorosok képződésének folyamatával. Erdély történelmi határairól hallgattuk Tamás bácsit a
Királyhágón.

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

délelőtt

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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. 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

1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-0500-

017

3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

019

018
020

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-05007. HAT-15-05-0500-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- revi zichy barlang-tajekoztato
- barlang-tura
- barlang-tura
- barlang-forras vizet ittunk
-

Település (pl. Szováta):
Kalotaszentkirály,Magyarvalkó, Kőrösfő
Helyszín (pl. Medve-tó):
Magyarvalkói református templom, Vasvári Pál kokpojafája, kalotaszegi népművészeti vásár
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Kalotaszentkirályi ebédünk után, kalotaszegi népviseletben gyönyörködhettünk, ahol diákjaink magukra ölthették a
helyi díszes ruhákat. Munkafüzetüket kitöltve kutakodtunk a magyarvalkói református templom rejtett titkait.
Kalotaszeg környékén zajlott1848-as eseményeket idéztük fel Vasvári Pál kopjafája mellett. A kőrösfői vásárban
mindenki megvásárolhatta szeretteinek szánt ajándékát.

délután

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
a tevékenység tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
A
napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
ünnepségen való részvételt
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
- kalotaszentkiraly-beoltozes
1. HAT-15-05-0500021
- magyarvalko-templom-tura
2. HAT-15-05-0500022
3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

023

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

025

024

7. HAT-15-05-0500-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

- magyarvalko-templom-bemutatasa
- korosfo-megemlekeeés
- korosfo-megemlekezes vasvari pal kopjafanal
-

Település (pl. Szováta):
Kolozsvár
Helyszín (pl. Medve-tó):
Házsongárdi temető, szállás a Bethlen Kata Diakóniai Központban
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Csoportokban megkerestük a munkafüzetben térképen megadott helyeket, elfoglaltuk szálláshelyünket,
adminisztráltunk, s felidéztük a nap eseményeit.

este

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
A
napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
ünnepségen való részvételt
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
- kolozsvar-hazsongardi temeto-sihelyek felkutatasa
1. HAT-15-05-0500026
- kolozsvar-hazsongardi temeto-sihelyek felkutatasa
2. HAT-15-05-0500027
3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

028

- kolozsvar-szallas
-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

3. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Kolozsvár

2016.05.19
Belváros
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Reggeli után találkoztunk a kolozsvári liceum hetedikes dákjaival. Együtt fedeztük fel Kolozsvár nevezetes
helyszíneit, megoldva munkafüzet feladatait.

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen
vesznek részt

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

délelőtt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
A
napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
ünnepségen való részvételt
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
- kolozsvar-varasnezes
1. HAT-15-05-0500029
- kolozsvar-munkafuzet kitoltese
2. HAT-15-05-0500030
3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

031

- kolozsvar-varosnezes
-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

Település (pl. Szováta):
Torda, Torockó
Helyszín (pl. Medve-tó):
Tordai hasadék, Gyermekotthon
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Ebéd után elkezdődötta tordai hasadék felfedezése. Nagy érdeklődéssel hallgattuk a tordai hasadék keletkezésének
legendáját. Szent László pénzét keresve megfigyeltük azokat a képződményeket és földtani sajátosságokat, amelyek
a hely jellegzetességei. Meglátogattuk a torockói Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonát, ahol átadtuk az
általunk vitt ajándékokat. Meghallgattuk a gyerekek mindennapjairól szóló beszámolót, megnéztük a konyhakertet és
a baromfiudvart. A múzeumban megtudtuk mi a vaskenyér, megcsodáltuk gazdag népviseletüket.

délután

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. 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. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-0500-

032

3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

034

- tordai hasadek-ebed
- tordai hasadek-tura
- tordai hasadek-tura

035

- torocko-gyermekotthon-latogatas

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

036

- torocko-latogatas
- torocko-ajandekatadas

033

037

7. HAT-15-05-0500-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

Település (pl. Szováta):
Torockó, Kolozsvár
Helyszín (pl. Medve-tó):
Torockói piactér, szállás a Bethlen Kata Diakóniai Központban
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Sétálva a piactéren, meghallgattuk a kétszer felkelő nap történetéta Székelykő csodálatos látványával, ittunk a vajor
friss vizéből. Szállásunkon felidéztük a nap eseményeit.

este

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. 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

1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-0500-

038

3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

040

039

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- torocko-nezelodes
- kolozsvar-pihenes
- kolozsvar-szallas
-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

4. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Torda,Felvinc, Marosújhely, Maros Décse

2016.05.20

Helyszín (pl. Medve-tó):
Sóbánya
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Erdély legértékesebb altalajkincse a sóbánya, képződése 18 millió évvel ezelőttre tehető. Megismertük a sóbányászat
történetét, a bányászat technikáját, eszközeit. Megfigyeltük a sórétegeket a föld mélyén.

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen
vesznek részt

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

délelőtt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
A
napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
ünnepségen való részvételt
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
- torda-sobanya-bejarat
1. HAT-15-05-0500041
- torda-sobanya-nezelodunk
2. HAT-15-05-0500042
3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

043

- torda-sobanya-felfedezunk
-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

Település (pl. Szováta):
Nagyenyed, Gyulafehérvár, Vajdahunyad
Helyszín (pl. Medve-tó):
Székesegyház, Vár
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Gyulafehérváron megnéztük a székesegyházat, felfedeztük a templomban azokat a síremlékeket, akiknek fontos
szerepe volt a történelemben, s amelyekről az előkészítő órán beszélgettünk: Fráter Györgytől, Bocskay Istvánon át,
Márton Áronig. Diákjaink munkafüzetükben dolgoztak. Elindultunk Vajdahunyad felé. Útközben meghallgattuk a
Kenyérmezei csata történetét, Kinizsi Pálról szóló legendákat. A várat önállóan fedezték fel, töltögetve munkafüzeteik
feladatait.

délután

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
A
napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
ünnepségen való részvételt
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
- gyulafehervar-utban a szekesegyhazhoz
1. HAT-15-05-0500044
- gyulafehervar-szekesegyhaz elott
2. HAT-15-05-0500045
3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

046

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

048

047
049

7. HAT-15-05-0500-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

- gyulafehervar-emlekkonyviras
- gyulafehervar-feladatmegoldas
- vajdahunyad-tura
- vajdahunyad-munkafuzet kitoltes
-

Település (pl. Szováta):
Algyógy
Helyszín (pl. Medve-tó):
Keresztyén Ifjúsági Központ
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Az algyógyi Keresztyén Ifjúsági Központ szép és tágas zöld kertje ideális helyszín volt diákcsoportunk
kikapcsolódására. Fociztunk, megnéztük az udvarban található XIV. sz. beli református templomot, beszélgettünk,
társasoztunk, zenét hallgattunk, jól éreztük magunkat.

este

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen:

a tevékenység tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
ünnepségen való részvételt

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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. 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

1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-0500-

050

3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

052

051

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- algyogy-szallas
- algyogy-vacsora
- algyogy-esti jokedv
-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

5. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Déva

2016.05.21

Helyszín (pl. Medve-tó):
Vár
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Déva felé menet a buszon meghallgattuk Kőműves Kelemen balladáját.Több kis csoportban mentünk fel siklóval Déva
várába. Fönt meghallgattuk a vár építésének történetét és szerepét a magyar történelemben.Megemlékeztünk a vár
lakóiról, azokról akik itt raboskodtak és itt haltak meg. Dávid Ferencet bebörtönöző Báthori Istvánról és Dobó Istvánt
ide záró Izabella királynőről.

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

délelőtt

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
A
napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
ünnepségen való részvételt
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
- deva-var-tura
1. HAT-15-05-0500053
- deva-var-tura
2. HAT-15-05-0500054
3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

055

- deva-var-tura
-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

Település (pl. Szováta):
Marosillye, Arad
Helyszín (pl. Medve-tó):
Bethlen Gábor szülőháza, Vértanuk szobra, Szabadságszobor
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Útban Arad felé megálltunk Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülőházánál.Aradra érkezve először a Vérmezőnél
álltunk meg, ahol 1849. okt 6-án végezték ki a szabdságharc vezéreit. Megemlékeztünk a szabadságharc hőseiről, az
osztályok nemzeti színű szalagot kötöttek az emlékműre. A városban megtekintettük a Szabadságszobrot. Beszéltünk
Zala Györgyről a mű alkotójáról, a szobrának allegórikus alakjairól.Az osztályok nevében itt is nemzeti színű szalagot
helyeztünk el. Ezután történt a feladatlapok értkelése, a győztes csapatok megajándékozása.

délután

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
A
napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
ünnepségen való részvételt
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
- marosillye-latogatas
1. HAT-15-05-0500056
- arad-szalagkotes
2. HAT-15-05-0500057
3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

058

- arad-ertekeles
-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

Település (pl. Szováta):
Nagylak-Budapest-Szentendre
Helyszín (pl. Medve-tó):
Buszon a határ felé
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Hazaúton összefoglaljuk a kirándulás során tanultakat, a diákok a busz mikrofonjánál felidézik legkedvesebb
élményeiket. Szentendre előtti utolsó pihenőben csoportképeket készítettünk.

este

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös
tevékenység:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni
magyar közösség számára

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi
A
napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
ünnepségen való részvételt
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
- arad-indulunk haza
1. HAT-15-05-0500059
- utoso piheno
2. HAT-15-05-0500060
3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

061

- utoso piheno
-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

6. 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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. 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. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-0500-

-

3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 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:
délután

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-05003. HAT-15-05-0500-

-

4. HAT-15-05-05005. HAT-15-05-0500-

-

6. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 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:
este

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-05003. HAT-15-05-0500-

-

4. HAT-15-05-05005. HAT-15-05-0500-

-

6. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

7. 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
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-05003. HAT-15-05-0500-

-

4. HAT-15-05-05005. HAT-15-05-0500-

-

6. HAT-15-05-05007. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 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:
délután

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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. 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. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-0500-

-

3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 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:
este

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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. 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. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-0500-

-

3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 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
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-05003. HAT-15-05-0500-

-

4. HAT-15-05-05005. HAT-15-05-0500-

-

6. HAT-15-05-05007. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 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:
délután

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-05003. HAT-15-05-0500-

-

4. HAT-15-05-05005. HAT-15-05-0500-

-

6. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 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:
este

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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. 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. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-0500-

-

3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

-

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
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-05003. HAT-15-05-0500-

-

4. HAT-15-05-05005. HAT-15-05-0500-

-

6. HAT-15-05-05007. HAT-15-05-0500-

-
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-

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:
délután

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-05003. HAT-15-05-0500-

-

4. HAT-15-05-05005. HAT-15-05-0500-

-

6. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-
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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:
este

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-05003. HAT-15-05-0500-

-

4. HAT-15-05-05005. HAT-15-05-0500-

-

6. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-
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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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. 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. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-0500-

-

3. HAT-15-05-05004. HAT-15-05-0500-

-

5. HAT-15-05-05006. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-
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-

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:
délután

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-05003. HAT-15-05-0500-

-

4. HAT-15-05-05005. HAT-15-05-0500-

-

6. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 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:
este

Külhoni magyar közösség számára hasznos
tevékenység:
Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi
A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:
ünnepségen:
Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A
fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.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: HAT-15-05-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
Pályázati
szám
Kép
sorszáma szereplő fájlnevekkel.
Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
fájlnevének
meg kell
egyezniük a
beszámolóban
1. HAT-15-05-05002. HAT-15-05-05003. HAT-15-05-0500-

-

4. HAT-15-05-05005. HAT-15-05-0500-

-

6. HAT-15-05-0500-

-

7. HAT-15-05-0500-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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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. HAT-15-05-0123tanulmanyi kirandulas-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a
beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

HAT-15-05-0500-

tanulmanyi kirandulas

-

HAT-15-05-0500-

tanulmanyi kirandulas

-

HAT-15-05-0500-

tanulmanyi kirandulas

-

HAT-15-05-0500-

tanulmanyi kirandulas

-

HAT-15-05-0500-

tanulmanyi kirandulas

-

HAT-15-05-0500-

tanulmanyi kirandulas

-

HAT-15-05-0500-

tanulmanyi kirandulas

-

HAT-15-05-0500-

tanulmanyi kirandulas

-

HAT-15-05-0500-

tanulmanyi kirandulas

-

HAT-15-05-0500-

tanulmanyi kirandulas

###
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HAT-15-05 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.
2016.

év

május

hónap

28.

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.
2

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.
49

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.
5

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).

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. Az értékelő szakasz

5.1.9. A HATÁRTALANUL! értékelő óra menete:
Mutassa be a lezajlott HATÁRTALANUL! értékelő óra menetét (legfeljebb 700 leütés – szóközzel – terjedelemben).
Az értékelő óra elején diákjaink leírták a kirándulás számukra legkedvesebb élményét, megfogalmazták személyes véleményüket az
útról és a látottakról. Felidézték a legjobb és a legnezebb eseményeket. Ezekről a kísérőtanárokkal és egymással beszélgettek. Az
élményeket és a látottakat összekapcsolták a történelemi, az irodalomi, és a földrajz tantárgyi ismereteikkel.A másik részében a két
osztály felkészült arra a bemutató előadásra, melyet az iskola diákjainak adnak majd elő. Összefoglaltak, elrendeztek és összekötő
szöveggel látták el a fényképes bemutatót az élménybeszámolóhoz.

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).
Irányított beszégetéssel a hetedikes diákok az értékelő órán felidézték a kirándulás eseményeit. Csoportmunkában készítették a
bemutató előadás anyagait. Tanári ellenőrzéssel gyakorolták a közönség előtti önálló beszédet.

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: HAT-15-01-0123-070-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

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HAT-15-05-0500-

062

- iskolai-ertekelo ora

HAT-15-05-0500-

063

- iskolai-ertekelo ora

HAT-15-05-0500-

064

- iskolai-ertekelo ora

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. HAT-15-05-0123-ertekelo ora-oravazlat.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

HAT-15-05-0500-

ertekelo ora

-

HAT-15-05-0500-

ertekelo ora

-

HAT-15-05-0500-

ertekelo ora

-
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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.

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.
megvalósítottunk 1 teljes tanítási nap időtartamban 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.

2016.

év

június

hónap

3.

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.
5

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.
420

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).
A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap menete:A HATÁRTALANUL témanap a külhoni magyarság kultúráját,
életmódját, szellemi és tárgyi értékeit mutatta be diákjainknak. Erdély hangulatát, varázsát, ízeit próbáltuk idevarázsolni. Az iskola
termei ezen a napon átváltoztak erdélyi kis szigetekké. Intézményünk apraja-nagyja, alsó és felső tagozat egyaránt- forgószínpadszerűen különböző foglalkozásokon, bemutatókon vett részt, ahol a következő jellegzetességekkel ismerkedhettek meg: népzene,
népmese, néptánc, népművészeti tárgyak, hímzés, székelykapu, nyelvi kifejezések, tájjellegű ételek. Nagy sikere volt a körtűs
kalácsnak, amit diákjaink készítettek el. Az Erdélyt bemutató filmek jól kiegészítették a tudnivalókat, így a tanulók széleskörű
tájékoztatást kaptak Erdélyországról.

HATÁRTALANUL! program
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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: HAT-15-05-0123-075-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

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HAT-15-05-0500-

065

- iskola-temanap-himzes

HAT-15-05-0500-

066

- iskola-temanap-sutes

HAT-15-05-0500-

067

- iskola-temanap-tanchaz

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.
HAT-15-05-0123-temanap-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell
egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

HAT-15-05-0500-

temanap

-

HAT-15-05-0500-

temanap

-

HAT-15-05-0500-

temanap

###
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HAT-15-05 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 2016. december 31-ig elérhető legyen;
■ az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolót el kell helyeznie a Támogatott intézmény honlapjának
nyitóoldalán a második utazást követő 15. napon úgy, hogy az legalább 2016. december 31-ig elérhető legyen.
Kérjük, adja meg a honlap címét, melyen a népszerűsítő bannert, illetve beszámolót szerepeltetni kívánja.
www.sziirfig.hu

6.2. Fakultatív tevékenység: bemutató előadás
Amennyiben pályázatában vállalta fakultatív kommunikációs tevékenységek megvalósítását, az alábbiakban adja meg a bemutató
előadásra vonatkozó adatokat.
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.
2016.

év

június

hónap

03.

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.
2

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.
78

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).
A bemutató előadáson az összes utazó diák (49 fő) részt vett, a rendszer azonban beleszámolta azokat a jelenlévőket is, akik nem
utaztak, de a bemutatón részt vettek, ezt azonban nem tudtuk módosítani.

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.
5

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).

HATÁRTALANUL! program
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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.
29

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: HAT-15-05-0123-080-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

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HAT-15-05-0500-

068

- iskola-bemutato

HAT-15-05-0500-

069

- iskola-bemutato

HAT-15-05-0500-

070

- iskola-bemutato
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6.3. Fakultatív tevékenység: sajtómegjelenések
Amennyiben pályázatában vállalta fakultatív
sajtómegjelenés(ek)re vonatkozó adatokat.

kommunikációs

tevékenységek

megvalósítását,

az

alábbiakban

adja

meg

a

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.)

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

Szentendre és Vidéke

2016.06.20

legalább 600 karakter terjedelmű, a programlogót és/vagy
fényképet tartalmazó PR cikk és/vagy interjú országos vagy
regionális (több megyére kiterjedő) vagy megyei terjesztésű
(nyomtatott formában megjelenő) hetilapban

sajtó megjelenés_újság

Szentendre TV

2016.06.06

legalább 30 másodperc hosszúságú híradás (interjú, hír)
regionális (több megyére kiterjedő) sugárzású TV-ben
és/vagy rádióban

TV_Szentendre_2016.06.
06.

49

Sajtómegjelenések száma összesen:

2

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).
A Szentendre és Vidéke az utazást követően legkorábban ebben a számban tudott lehetőséget adni a cikk megjelenésére. A
Szentendre TV a Határtalanul Témanapon forgatott iskolánkban, és ezt követően legkorábban június 6-án tudta műsorra tűzni az
anyagot.
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HAT-15-05 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
7. Pénzügyi beszámoló
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!
Pályázati szám: HAT-15-05-0500
A Támogatott neve: Szentenendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Megnevezés

Elszámolásra
benyújtott támogatás
összege

Elszámolásra benyújtott támogatás egységre

1. Személyszállítás: (kérjük,
válassza ki a legördülő listából a
személyszállítás típusát)

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
autóbusz

Egységár
410 Ft

656 000 Ft

km

Ft

0 Ft

km

Ft

0 Ft

km

Ft

0 Ft

km

Ft

0 Ft

410

osztó

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

945 000

Ft

Egységár

2.1. szállás

54 fő

4 éj

4 375 Ft

945 000 Ft

2.2. szállás

fő

éj

Ft

0 Ft

2.3. szállás

fő

éj

Ft

0 Ft

2.4. szállás

fő

éj

Ft

0 Ft

2.5. szállás

fő

éj

Ft

0 Ft

54

4

4 375

Elszámolásra benyújtott utazási költség összesen
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Ft

1 600 km

1 600

2. Szállás

656 000

656 000 Ft

Elszámolásra benyújtott szállásköltség összesen

945 000 Ft

Elszámolásra benyújtott támogatás összesen

1 601 000 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 mellékletében meghatározott összegektől, indokolja az eltérést (legfeljebb 350
leütés – szóközzel – terjedelemben). FIGYELEM! A
finanszírozási terv fősoraiban feltüntetett összegektől – az
összköltséget nem érintve – 20%-os eltérés fogadható el.

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 7. Pénzügyi beszámoló

HAT-15-05 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
8. Magyarság Háza-Mi, Magyarok Látogatóközpont kiállítás
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

8.1. Részt vett-e a Magyarság Háza-Mi, Magyarok Látogatóközpont kiállítása
Válassza ki a legördülő menüből, hogy az utazást megelőzően részt vett-e a Mi, Magyarok Látogatóközpont kiállításán
nem

8.1.1. A kiállításon való részvétel időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
0

év

0

hónap

0

nap

8.1.2. A Mi, Magyarok Látogatóközpont kiállításon részt vett diákok száma:
0

részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák

8.1.3. A kiállításon készült fényképek:
Csatoljon fényképeket az kiállításon való részvétel igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! Az
elnevezéseknek a következő példa formátumát kell követniük: HAT-15-05-0123-070-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

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HAT-15-05-0500-

-

HAT-15-05-0500-

-

HAT-15-05-0500-

###

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 8. Igénybe vett szolgáltatók és szolgáltatások

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:

HAT-15-05-0500

A Támogatott neve:

Szentenendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
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t

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé.
A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.

A projektben részt vevő kísérőtanárok névsora

Neve

Lakhelye
(település)

Születési
éve

Oktatási
azonosítószáma

fakultatív
kötelező
előkészítő
Határtalanul!
tevékenység előkészítő óra

tanulmányi kirándulás

kötelező
Határtalanul!
értékelő óra

fakultatív
bemutató
előadás

Mi, Magyarok
Látogatóközp
ont kiállítása

Aláírás

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.

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

február

április

május

május

május

június

17.

16.

10.

28.

03.

1

Hollóné Szomorú Olga

1033 Budapest, Apát u.
20.

1967

79120196841

részt vett

részt vett

részt vett

21.

részt vett

részt vett

nem vett részt

2

György Károly Zoltánné
Csurja Edit

2000 Szentendre,
Cseresznyés u. 6.

1964

77690900008

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

3

Péntek Sándorné
Marozsi Irma

Szentendre, Deli A. u.
23.

1961

77649557413

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

4

Szádeczky-Kardos
Caaba

2000 Szentendre,
Möller. u.5.

1987

72606283877

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

5

Tar Bertalan

2000 Szentendre,
Kovács L. u. 51/a.

1978

74900819944

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

5

5

5

5

5

0

fakultatív
bemutató
előadás

Mi, Magyarok
Látogatóközp
ont kiállítása

6
7
8
A projektben részt vevő kísérőtanárok száma:

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé.
A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.

A projektben részt vevő diákok névsora
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előkészítő
Határtalanul!
tevékenység előkészítő óra
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értékelő óra

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

0

február

április

május

május

május

június

0

16.

10.

17.

21.

28.

03.

0

71766519104

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Bondár Botond

2013 Pomáz,
Szentendrei út 2.

2002

71766520508

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Boros Botond Miklós

2000 Szentendre,
Szélkerék u. 1.

2002

71766521292

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Csarankó Fruzsina

2013 Pomáz, Susnyár
dűlő 9.

2002

72171720309

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

2

HATÁRTALANUL! program
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Tartalmi és pénzügyi beszámoló: Jelenléti ív

Oktatási
azonosítószáma

2002

Balogh Dorka Zsuzsanna

4

Születési
éve

2000 Szentendre,
Várkonyi Z. u.7.

1

3

Lakhelye
(település)
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A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé.
A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.

A projektben részt vevő diákok névsora

Neve

Lakhelye
(település)

Születési
éve
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fakultatív
kötelező
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Határtalanul!
tevékenység előkészítő óra

tanulmányi kirándulás

kötelező
Határtalanul!
értékelő óra

fakultatív
bemutató
előadás

Mi, Magyarok
Látogatóközp
ont kiállítása

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

0

február

április

május

május

május

június

0

16.

10.

17.

21.

28.

03.

0

5

Dankovics Evelin

2000 Szentendre, Nap
u. 2/c.

2002

71766521532

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

6

Fridrich Kitti

2013 Pomáz, Ady E. u.
36.

2003

72168164309

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

7

Csellik Dominika

2000 Szentendre, Deák
F. u.24.2/6.

2001

71610752934

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

8

Herceghalmi Kristóf

2000 Szentendre, Egres
u. 70/c.

2002

71766524300

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

9

Horváth Kamilla

2508 Pilisszentlélek,
Kossuth L. u. 17.

2003

72168151490

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

10

Kékesi Csenge

2013 Pomáz, Peklár u.
6.

2003

72171739356

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

11

Kispál Kevin

2000 Szentendre, Nyár
u. 9.

2002

71766535180

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Laklia Viktória

2000 Szentendre, Vitéz
u. 2/a.

2002

71766526109

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

13

Lápos Amanda

2000 Szentendre,
Rozmaring u.3.

2000

71610742867

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

14

Lehosik Luca

2000 Szentendre,
Bükkös part 55.

2002

72168570970

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Makkai Patrik

2000 Szentendre, Felhő
u. 1/a.

2002

71766526673

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Németh Anna

2000 Szentendre,
Barackos út 9.

2002

71766527652

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Schmikl Balázs

2000 Szentendre, Deli
a. u. 54/1.

2002

71759885465

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Szabó Benedek Péter

2000 Szentendre, Nap
u. 52/15.

2002

71766528210

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

19

Szabó Csenge Boglárka

2000 Szentendre,
Kondor B. u. 30.

2002

71766519104

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

20

Torzsás Ádám

2000 Szentendre,
Sztaravodai út 19.

2002

71766529906

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Tomkó Benita

2000 Szentendre, Napos
sétány 51.

2002

71632232888

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Tóth Dominik

2000 Szentendre,
Pomázi köz 1/a.

2002

71766530175

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Tuscher Dóra

2000 Szentendre,
Hegyalja u. 1/b.

2002

71766530380

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Valentin Dominik

2000 Szentendre,
Dunakanyar körút 48/b.

2002

71766531083

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

25

Vikidál Vanda

2000 Szentendre, Egresi
út. 95.

2001

71610743120

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

26

Bajkai Bálint

2000 Szentendre,
Őrtorony u. 4/2.

2002

71766531842

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Barakonyi Brunó

2000 Szentendre,
Kovács L. u. 46.

2002

71766532400

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Bukovics Vivien

2000 Szentendre,
Kossuth L. u.30.1.a.

2002

71766532572

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

12
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A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé.
A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.

A projektben részt vevő diákok névsora
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17.
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29

Dávid Samu Bence

2000 Szentendre,
Pannónia u. 14.

2002

72173848636

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

30

Ditchen Dániel

2013 Pomáz, Liliom u.
76.

2003

72168165692

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

31

Felker Orsolya

2000 Szentendre,
Kálvária út 1/a.

2002

71766533515

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

32

Fórizs Bence

2013 Pomáz, Vróci
u.9736.

2002

72168163624

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

33

Hajdú Nóra Eszter

2000 Szentendre,
Csabagyöngye u.14.

2002

71761956223

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Hercegh Rebeka

2000 Szentendre,
Klapka u. 5.

2003

72148810579

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Herman Kristóf

2000 Szentendre,
Kucsera F. u. 4.

2002

71766533909

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Horváth Ádám Balázs

1038 Budapest,
Pusztadombi u.13. I/3.

2002

71766523848

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

37

Kertai Tamás György

2000 Szentendre,
Muskotály u. 3.

2002

71766525513

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

38

Koller Henriett

2000 Szentendre, Dózs
Gy. Út 21.

2002

71766536203

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Kondás Darinka Szonja

2000 Szentendre,
Bogdányi u. 27.

2002

71766536455

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Mátyás Krisztián

2000 Szentendre, Tegez
u.2.

2001

71651398260

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Mikula Flóra Abigél

2000 Szentendre, Dózs
Gy. Út 61.

2002

71766538576

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Molnár Márton

2024 Kisoroszi, Szérű u.
31/2

2001

71610751089

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

43

Osoha Gyula György

2000 Szentendre,
Móricz Zs. U. 26

2002

71766539439

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

44

Rábaközi Jácinta Anna

2000 Szentendre, Őz u.
22.

2002

71766539967

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

2003

71759885222

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

2002

72159337321

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

2003

72171726213

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

2003

72171734117

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

részt vett

részt vett

34
35
36

39
40
41
42

45

Sárközi Janka

46

Várkonyi Vince

47

Vit Lili

48
49

Vit Vince

2000 Szentendre,
Bükköspart 74.
2000
Szentendre,Vasvári P.
u.12.
2013 Pomáz, Egres
u.15.
2013 Pomáz, Egres
u.15.

2000 Szentendre, Jósika
Vrhovina Dominik János
u. 2/b.

50
51
52
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2002

71768544643

részt vett

részt vett

részt vett

nem vett részt

Ács Margaréta Judit

2000 Szentendre,
Mimóza u. 2.

2003

72355476627 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Baksa Nándor

2000 Szentendre,
Törökvölgyi út 9.

2003

72355477212 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Barna Kristóf Tamás

2013 Pomáz, Beniczky
u. 51.

2003

72355477446 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

55/66

Aláírás

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé.
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A projektben részt vevő diákok névsora

Neve

Lakhelye
(település)

Születési
éve

Oktatási
azonosítószáma

fakultatív
kötelező
előkészítő
Határtalanul!
tevékenység előkészítő óra

tanulmányi kirándulás

kötelező
Határtalanul!
értékelő óra

fakultatív
bemutató
előadás

Mi, Magyarok
Látogatóközp
ont kiállítása

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

0

február

április

május

május

május

június

0

16.

10.

17.

21.

28.

03.

0

53

Csőge Ádám Dávid

2000 Szentendre,
Gomba u. 15.

2003

72355479164 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

54

Czifrik Tünde

2000 Szentendre,
Cseresznyés út 28.

2004

72355478111 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

55

Czotter Julia

2000 Szentendre, Saru
köz 3.

2003

72355478739 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

56

Durmann Lili

2000 Szentendre,
Bolgár u. 8.

2003

72355480218 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

57

Duschák Petra barbara

2000 Szentendre,
Íbogdányi út 15.

2004

72355480737 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Farksa Erik

2000 Szentendre,
Cseresznyés út 69.

2003

72355481046 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Fehér Patrik

2000 Szentendre,
Stromfeld A. u. 26C.

2003

72355481322 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Gaál Dániel Alex

2000 Szentendre,
Véecse u. 1.

2002

72155644932 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

61

Imre Zsófia

2000 Szentendre, Vasúti
villasor 25.

2003

72355482419 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

62

Izinger Bodza

2000 Szentendre, Festő
u. 9.

2003

72355482660 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

63

Jalsovszky Lilla Zsófia

1031 Budapest,
Lőpormalom u.7.

2003

72355482938 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

64

Kacsovszki Hhanna

2013 pomáz, Fűzfa u. 8.

2004

72344251520 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Krehó Márton

2000 Szentendre, Árok
u. 12.

2003

72355483069 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Kun Eszter

2000 Szentendre,
Galamb u. 9.

2003

72324170828 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

67

Merényi Panka

2000 Szentendre,
Puskin u.18.

2003

72355484502 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

68

Minya Nóra

2000 Szentendre, Lehel
u. 9.

2003

72324172742 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Murányi Lili

8600 Siófok, Evező u.
18.

2003

72355626680 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Nagy Zoltán

2000 Szentendre,
Vörösmarty u. 2.

2003

72355478587 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Németh Levente

2000 Szentendre,
Batthyány u. 4.

2004

72355488000 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Németrh Zsombor

2000 Szentendre, Eper
köz 1.

2003

72355488305 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

73

Scheffler Luca

2000 Szentendre, Duna
korzó 19.

2003

72355489492 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

74

Simonyi Barbara

2000 Szentendre,
Szatmári u. 40.

2003

72355490161 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Stircula Nóra

2000 Szentendre,
Orgona u. 7/a.

2003

72355490789 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

Szadeczky Szintia Vivien

2000 Szentendre,
Dunakorzó u. 20.

2003

72355491113 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt
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Aláírás

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé.
A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.
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Vajda Zoltán Miklós

2000 Szentendre, Pinty
u. 9.

2003

72355491801 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

78

Bán Fanni

2017 Szigetmonostor,
Rezeda u. 17.

2003

72376246511 nem vett részt nem vett részt

nem vett részt

nem vett részt

részt vett

nem vett részt

49

49

78

0

79
80
A projektben részt vevő diákok száma:
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Aláírás

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
Elfogadott programelemek és vállalások
Pályázat száma:

BGA-13-HA-01

Iktatószám:

0500 /2013/HAT!

A Támogatott neve:

Szentenendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Adatok
Célország

Románia

Egy diákra eső összeg

Előkészítő szakasz
Fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység:

-

1. nap

délelőtt

délután

este

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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:

-

-

2. nap

délelőtt

délután

este

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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:

-

HATÁRTALANUL! program
BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Elfogadott programelemek és vállalások

-

3. nap

délelőtt

délután

este

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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:

-

-

4. nap

délelőtt

délután

este

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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:

-

-

5. nap

délelőtt

délután

este

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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:

-
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-

6. nap

délelőtt

délután

este

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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:

-

-

7. nap

délelőtt

délután

este

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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:

-

-

8. nap

délelőtt

délután

este

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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:

-
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-

9. nap

délelőtt

délután

este

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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:

-

-

10. nap

délelőtt

délután

este

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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 részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Választott témához kapcsolódás:

-

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:

-

-

Összesítés: az utazáshoz kapcsolódó elfogadott tevékenységek
Elfogadott programelemek száma:

0

Tematikus elfogadott programelemek száma:

0

Elfogadott közös tevékenységek száma:

0

Elfogadott hasznos tevékenységek száma:

0

Tananyaghoz kapcsolódó elfogadott programelemek száma:

0

Elfogadott elmélyítést segítő módszerek száma:

0

Elfogadott, ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek száma:

0

Értékelő szakasz
Fakultatívan vállalt témanap:

-

Kommunikáció
Fakultatívan vállalt bemutató előadás:

-

Fakultatívan vállalt sajtómegjelenések száma:

0

HATÁRTALANUL! program
BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Elfogadott programelemek és vállalások

A CD-n/DVD-n és elektronikusan megküldött dokumentumok összefoglaló
listája
Pályázati szám: HAT-15-05-0500
A Támogatott neve: Szentenendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

2016.04.10

2016.02.16

HATÁRTALANUL! előkészítő óra

0

1 HAT-15-05-0500001-iskola-elokeszito ora

0

2 HAT-15-05-0500002-iskola-elokeszito ora

0

3 HAT-15-05-0500003-iskola-elokeszito ora

0

Fakultatív előkészítő tevékenység

0

1 HAT-15-05-0500-004-iskola-fakultativ-elokeszito tevekenyseg

0

2 HAT-15-05-0500-005-iskola-fakultativ-elokeszito tevekenyseg

0

3 HAT-15-05-0500-006-iskola-fakultativ-elokeszito tevekenyseg

HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

délelőtt

2016.05.17

délután

este

délelőtt

2016.05.18

délután

este

0
55

1 HAT-15-05-0500-007-szentendre-indulas

1

2 HAT-15-05-0500-008-autopalya-buszon

1

3 HAT-15-05-0500-009-autopalya-benzinkut-piheno

1

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-010-ersemjen-kazinczy szobornal

1

2 HAT-15-05-0500-011-bihari dukátus foldvara

1

3 HAT-15-05-0500-012-nagyvarad-varosnezes

1

4 HAT-15-05-0500-013-nagyvarad-varosnezes-szekesegyhaz

1

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-014-varsonkolyos-tura

1

2 HAT-15-05-0500-015-varsonkolyos-szallas

1

3 HAT-15-05-0500-016-varsonkolyos-szallas

1

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-017-revi zichy barlang-tajekoztato

1

2 HAT-15-05-0500-018-barlang-tura

1

3 HAT-15-05-0500-019-barlang-tura

1

4 HAT-15-05-0500-020-barlang-forras vizet ittunk

1

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-021-kalotaszentkiraly-beoltozes

1

2 HAT-15-05-0500-022-magyarvalko-templom-tura

1

3 HAT-15-05-0500-023-magyarvalko-templom-bemutatasa

1

4 HAT-15-05-0500-024-korosfo-megemlekeeés

1

5 HAT-15-05-0500-025-korosfo-megemlekezes vasvari pal kopjafanal

1

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-026-kolozsvar-hazsongardi temeto-sihelyek felkutatasa

1

2 HAT-15-05-0500-027-kolozsvar-hazsongardi temeto-sihelyek felkutatasa

1

3 HAT-15-05-0500-028-kolozsvar-szallas

1

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

délelőtt

2016.05.19

délután

este

délelőtt

2016.05.20

délután

este

délelőtt

2016.05.21

délután

este

1 HAT-15-05-0500-029-kolozsvar-varasnezes

1

2 HAT-15-05-0500-030-kolozsvar-munkafuzet kitoltese

1

3 HAT-15-05-0500-031-kolozsvar-varosnezes

1

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-032-tordai hasadek-ebed

1

2 HAT-15-05-0500-033-tordai hasadek-tura

1

3 HAT-15-05-0500-034-tordai hasadek-tura

1

4 HAT-15-05-0500-035-torocko-gyermekotthon-latogatas

1

5 HAT-15-05-0500-036-torocko-latogatas

1

6 HAT-15-05-0500-037-torocko-ajandekatadas

1

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-038-torocko-nezelodes

1

2 HAT-15-05-0500-039-kolozsvar-pihenes

1

3 HAT-15-05-0500-040-kolozsvar-szallas

1

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-041-torda-sobanya-bejarat

1

2 HAT-15-05-0500-042-torda-sobanya-nezelodunk

1

3 HAT-15-05-0500-043-torda-sobanya-felfedezunk

1

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-044-gyulafehervar-utban a szekesegyhazhoz

1

2 HAT-15-05-0500-045-gyulafehervar-szekesegyhaz elott

1

3 HAT-15-05-0500-046-gyulafehervar-emlekkonyviras

1

4 HAT-15-05-0500-047-gyulafehervar-feladatmegoldas

1

5 HAT-15-05-0500-048-vajdahunyad-tura

1

6 HAT-15-05-0500-049-vajdahunyad-munkafuzet kitoltes

1

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-050-algyogy-szallas

1

2 HAT-15-05-0500-051-algyogy-vacsora

1

3 HAT-15-05-0500-052-algyogy-esti jokedv

1

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-053-deva-var-tura

1

2 HAT-15-05-0500-054-deva-var-tura

1

3 HAT-15-05-0500-055-deva-var-tura

1

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-056-marosillye-latogatas

1

2 HAT-15-05-0500-057-arad-szalagkotes

1

3 HAT-15-05-0500-058-arad-ertekeles

1

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500-059-arad-indulunk haza

1

2 HAT-15-05-0500-060-utoso piheno

1

3 HAT-15-05-0500-061-utoso piheno

1

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

délelőtt

-

délután

este

délelőtt

-

délután

este

délelőtt

-

délután

este

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

délelőtt

-

délután

este

délelőtt

-

délután

este

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

0

1 HAT-15-05-0500--

0

2 HAT-15-05-0500--

0

3 HAT-15-05-0500--

0

4 HAT-15-05-0500--

0

5 HAT-15-05-0500--

0

6 HAT-15-05-0500--

0

7 HAT-15-05-0500--

2016.05.28

HATÁRTALANUL! értékelő óra
1 HAT-15-05-0500-062-iskolai-ertekelo ora

1

2 HAT-15-05-0500-063-iskolai-ertekelo ora

1

3 HAT-15-05-0500-064-iskolai-ertekelo ora

1

Nemzeti összetartozás - HATÁRTALANUL! c. témanap
2016.06.03

3

1 HAT-15-05-0500-065-iskola-temanap-himzes

1

2 HAT-15-05-0500-066-iskola-temanap-sutes

1

3 HAT-15-05-0500-067-iskola-temanap-tanchaz

Bemutató előadás
2016.06.03

0
3

1
3

1 HAT-15-05-0500-068-iskola-bemutato

1

2 HAT-15-05-0500-069-iskola-bemutato

1

3 HAT-15-05-0500-070-iskola-bemutato

Videó
1 HAT-15-05-0500HAT-15-05-0500-video.wmv

1
1
1

Fakultatívan benyújtott dokumentumok - előkészítő óra

0

1 HAT-15-05-0500-elokeszito ora-

0

2 HAT-15-05-0500-elokeszito ora-

0
0

3 HAT-15-05-0500-elokeszito ora-

Fakultatívan benyújtott dokumentumok - fakultatív előkészítő tevékenység

0

1 HAT-15-05-0500-elokeszito tevekenyseg-

0

2 HAT-15-05-0500-elokeszito tevekenyseg-

0
0

3 HAT-15-05-0500-elokeszito tevekenyseg-

Fakultatívan benyújtott dokumentumok - tanulmányi kirándulás

0

1 HAT-15-05-0500-tanulmanyi kirandulas-

0

2 HAT-15-05-0500-tanulmanyi kirandulas-

0

3 HAT-15-05-0500-tanulmanyi kirandulas-

0

4 HAT-15-05-0500-tanulmanyi kirandulas-

0

5 HAT-15-05-0500-tanulmanyi kirandulas-

0

6 HAT-15-05-0500-tanulmanyi kirandulas-

0

7 HAT-15-05-0500-tanulmanyi kirandulas-

0

8 HAT-15-05-0500-tanulmanyi kirandulas-

0

9 HAT-15-05-0500-tanulmanyi kirandulas-

0

10 HAT-15-05-0500-tanulmanyi kirandulas-

0

Fakultatívan benyújtott dokumentumok - értékelő óra

0

1 HAT-15-05-0500-ertekelo ora-

0

2 HAT-15-05-0500-ertekelo ora-

0

3 HAT-15-05-0500-ertekelo ora-

0

Fakultatívan benyújtott dokumentumok - Nemzeti összetartozás - HATÁRTALANUL! c.
témanap

0

1 HAT-15-05-0500-temanap-

0

2 HAT-15-05-0500-temanap-

0

3 HAT-15-05-0500-temanap-

0
Fényképek összesen:

64

Videó összesen:

1

Fakultatívan benyújtott dokumentumok összesen:

0

