
a támogatás terhére elszámolt költségek bizonylatairól

elektronikus példány CD/DVD-n

pedagógiai program ÉS munkaterv

a Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel fájl

a fakultatív előkészítő tevékenységről (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)

a Határtalanul! előkészítő óráról

a fakultatív Nemzeti összetartozás – Határtalanul! c. témanapról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)

a tanulmányi kirándulásról

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

FIGYELEM! Csak a sárga mezőket töltse ki. Az alábbi leírás szerint járjon el:

1. A Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata

1.) Töltse ki a 2. sz. munkalapon a Támogatott adataira vonatkozó mezőket (a 2.1. pontban). A lap alján, a narancssárga fülekre kattintva válthat a munkalapok között. A sárga

mezőkbe felvitt adatok automatikusan kitöltődnek az adatlap szürke mezőiben is. 

2.) Töltse ki a Jelenléti ív c. munkalap adatmezőit, nyomtassa ki a jelenléti ívet és írassa alá a résztvevőkkel, majd a jelenléti ív minden oldalát a megfelelő helyen lássa el a

Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával, pecsétjével és a dátummal. 

3.) Töltse ki a Tartalmi és pénzügyi beszámoló 2-8. sz. munkalapjain  található sárga adatmezőket a kérdések sorrendjét követve.

4.) A 2-8. sz munkalapok adatmezőinek kitöltését követően nyomtassa ki az 1 sz. munkalapot , azaz a Tartalmi és pénzügyi beszámoló első oldalát (A Támogatott törvényes

képviselőjének nyilatkozata), majd lássa el a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával, pecsétjével és a dátummal. FIGYELEM! A Tartalmi és pénzügyi beszámoló 2-8. sz.

munkalapjait nem kell kinyomtatnia!

5.) Utolsó lépésként írja ki egy CD/DVD-re ezt a kitöltött Excel-fájlt  *.xls vagy *.xlsx formátumban.

FIGYELEM! Az egyes munkalapokon lévő adatmezők egymástól függnek, ezért csak akkor nyomtassa ki a Tartalmi és pénzügyi beszámoló első oldalát (A Támogatott törvényes

képviselőjének nyilatkozata), ha a kitöltést minden munkalapon befejezte!

a tanulmányi kirándulásról

fotódokumentáció

a fakultatív bemutató előadásról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)

a Határtalanul! értékelő óráról

projektnapló (amennyiben a Támogatott a papír-alapú változatot választja)

a Határtalanul! értékelő óráról

bizonylatok

hitelesített másolat

Benyújtandó dokumentumok jegyzéke

a Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata c. dokumentum

jelenléti ív

eredeti példány

a fakultatív előkészítő tevékenységről (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)

a Határtalanul! előkészítő óráról

és a Támogatott pecsétje

A Támogatott törvényes képviselőjének aláírása

Törvényes képviselő neve:

Helyszín, dátum

tankerületi igazgató, intézményvezető

Szutorisz-Szügyi Csongor, Földi Edina Sára

Martfű, 2104.április 29.

Törvényes képviselő beosztása:

1 765 150

Elszámolásra benyújtott összeg:

A Támogatott települése:

Martfű

A Támogatott neve:

Martfűi József Attila Általános Iskola

HA-13-01-192

Pályázati szám:

a fakultatív Nemzeti összetartozás – Határtalanul! c. témanapról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)

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.).

eredeti újságcikk szkennelt változata ÉS/VAGY televíziós/rádiós híradás rögzített változata

a fakultatív bemutató előadásról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)

videódokumentáció

a teljes projektről

a fakultatív kommunikációs tevékenységről (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően)

Alulírott, a támogatott szervezet hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  

■ jogosult vagyok a fent megnevezett intézmény törvényes képviseletére és az alábbi aláírás tőlem származik;  

■ az elszámolás részeként elektronikusan (CD/DVD-n) benyújtott Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel fájl tartalmát ismerem, az abban 
foglaltak valóságtartalmáért felelősséget vállalok, a benyújtott tartalmi és pénzügyi beszámolóban kizárólag valós adatok szerepelnek;  

■ a fenti pályázati számmal rendelkező pályázat során elnyert, jelen elszámolásban szereplő támogatási összeget a szerződéses 

követelmények betartásával és teljes egészében a pályázatban vállalt célok és a Támogatási szerződés 3. pontjában rögzített feladatok 

megvalósítása érdekében használtuk fel; 
■ minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátottam, az alapbizonylatok a Támogatott elkülönített könyvviteli nyilvántartásában 

megtalálhatóak és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra és elfogadásra. Igazolom, hogy a bizonylatok csatolt 

fénymásolata az eredeti példányokkal megegyező. Jelen elszámolásban szereplő bizonylatokat kizárólag a Támogató felé nyújtottuk be 

elszámolás céljából.  
■ a programban részt vevő valamennyi diák az utazás időpontjában 7. évfolyamon (vagy hat- és/vagy nyolcosztályos gimnázium megfelelő 

évfolyamán) aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezett a Támogatottként megjelölt intézményben, valamint hogy a részt vevő kísérők az utazás 
megvalósítása során tanárként a Támogatott intézmény alkalmazásában álltak. 

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 1. A Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata



-

A blogra vezető link:

2.2.

2.2.3. A kötelezően benyújtandó videódokumentáció:

A beszámolóhoz kötelezően csatolnia kell videódokumentációt. Írja be a CD-n/DVD-n .avi vagy .wmv formátumban megküldött,

legfeljebb_2:00_perc hosszúságú videó fájlnevét a megadott formátumban (pl. HA-13-01-0123-video.avi). FIGYELEM! A CD-n/DVD-

n megküldött videó fájlnevének meg kell egyeznie a beszámolóban szereplő fájlnévvel.

Felhivjuk figyelmét, hogy kötelező projektnaplót benyújtania. Amennyiben az elektronikus változatot (blogot) választja, az alábbi

mezőben adja meg a blogra vezető linket. Amennyiben a papír-alapú változatot választja, azt az elszámolással egyidőben papír-

alapon küldje be. FIGYELEM! Ha a projektnaplót papír-alapon küldi be, az alábbi mezőt hagyja üresen.

Pályázati szám

HA-13-01-192-

Elnevezés–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

2.2.4. A kötelezően benyújtandó projektnapló:

Írja be az értesítő levélben kapott pályázati szám utolsó négy számjegyét.

Pályázati szám:

2.1.4.

192

A Támogatott neve:

Martfűi József Attila Általános Iskola

HA-13-01

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

2. A Támogatott adatai és a projekt összefoglalása

2.1. A Támogatott adatai

2.1.1.

FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

Törvényes képviselő beosztása:

Foglalja össze a projekt (előkészítő szakasz, tanulmányi kirándulás, értékelő szakasz) legfontosabb eredményeit, tapasztalatait

(legfeljebb 1000 leütés – szóközzel – terjedelemben).

A projekt összefoglalása

A projekt rövid értékelése:a project célja , a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, az európai integráció 

bővítése volt. Céljaink között szerepelt, hogy minél több magyarlakta települést megismerhessünk az ott élők nézőpontjából, 

lehetőséget kívántunk nyújtani diákjaink számára, hogy megismerjék a Kárpát-medence más régióinak kultúráját és életét. 

Betekintést nyerhettek, személyesen tapasztalhatták meg Erdély mindennapjait, történelmi, irodalmi ismereteik kézzelfoghatóvá 

váltak. Számos történelmi személyiség, író, költő került közelebb hozzájuk a látottak, hallottak alapján. Megismerhették az ottani 

szokásokat, emberi kapcsolatok , barátságok szövődtek a három napos tanulmányi kirándulás alatt. Legfontosabb eredményként a 

nemzeti összetartozás megtapasztalását, elmélyítését  látjuk.

A tanulmányi kirándulás meghatározó eseménye, élménye, története:

Törvényes képviselő neve:

2.1.2.

Írja be a támogatott intézmény hivatalos nevét.

A tanulmányi kirándulás meghatározó eseménye, élménye, története: legmeghatározóbb élményünk a határon túli emberekkel, 

gyerekekkel való közös ünneplések, beszélgetések voltak. Szállásadóink, az Ady Endre Általános Iskola tanulói és pedagógusai, a 

Kallos Zoltán Alapítvány gyermekei és elhivatott nevelői, mind életreszóló emlékekkel adományoztak meg minket. Az ünnep 

előkészületei, március 15-e emlékei közös gondolkodásra, elmélkedésre biztattak minket. A nemzeti összetartozás érzései, emociói 

kézzelfoghatóvá váltak ezekben a pillanatokban, a hetedik évfolyam átérezte e pillanatok fontosságát.

Mutasson be egy szubjektív élményt/történetet/eseményt, amely a HATÁRTALANUL! tanulmányi kiránduláshoz kapcsolódik

(legfeljebb 700 leütés – szóközzel – terjedelemben).

2.1.3. A Támogatott települése:

Írja be a támogatott intézmény településének nevét.

Martfű

2.2.1. A projekt rövid értékelése:

2.2.2.

A Támogatott törvényes képviselőjének adatai:

Adja meg a támogatott intézmény törvényes képviselőjének adatait.

Szutorisz-Szügyi Csongor, Földi Edina Sára

tankerületi igazgató, intézményvezető

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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A pályázattal kapcsolatos közlendőit, javaslatait ide írhatja be (legfeljebb 500 leütés – szóközzel – terjedelemben). Javaslatait

köszönjük! A MEZŐ KITÖLTÉSE NEM KÖTELEZŐ!

2.2.5. Javaslatok:

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 2. A Támogatott adatai és a projekt összefoglalása



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).

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

3.1.3.

3. Az előkészítő szakasz

Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra3.1.

FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

év2014.

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.

A HATÁRTALANUL! előkészítő óra időpontja:

Az alábbiakban adja meg a megvalósított kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő órára vonatkozó adatokat.

A HATÁRTALANUL! előkészítő óra időtartama:

3.1.1.

nap06.

hónapmárcius

A HATÁRTALANUL! előkészítő órán részt vett diákok száma:

óra

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.

68

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.

3

részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák

3.1.6.

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).

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.

7

Válassza ki a legördülő menüből, hogy a HATÁRTALANUL! előkészítő órát hány óra időtartamban tartották meg. FIGYELEM! A

kötelezően előírt időtartam legalább 3 óra.

részt vett kísérőtanár

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz
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-

-

-

-

-

A kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyek száma összesen: 4

elokeszito ora

3.1.10. A HATÁRTALANUL! előkészítő óra menete:

Interaktív tananyagokkal mutattuk be Erdély történelmét, földrajzát, nemzetiségeit,nemzetiségi ellentéteit és az itt élő magyarok 

helyzetét. Bemutattuk a magyarság elhelyezkedését a Kárpát-medencében az I.világháború előtt, frontális magyarázat során, a Teleki-

féle térképek segítségével.Elemeztük a trianoni békediktátum hatását, különös tekintettel a magyarság sorsára és a határon túl élő 

magyarok elhelyezkedésére, létszámára. Az előkészítő órákon használt powerpointos bemutatók : A trianoni békediktátum hatásai, 

Transylvania, A magyarság elhelyezkedése a Kárpát-medencében címet viselték.

HA-13-01-192-

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).

Kép sorszáma

001

002

003

Az intézmény oktatója 

vagy külső szakértő

Lakhelye

(ország, település)

Történelemtanár

Történelemtanár

Vatai Zsigmondné az intézmény oktatója Magyarország, Martfű 1968 Történelemtanár

Köntés Anikó az intézmény oktatója Magyarország, Martfű 1973

HA-13-01-192-

Sorolja fel a HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyeket és adja meg adataikat.

Donkó Ágnes az intézmény oktatója

Születési 

éve

Szakterülete/foglalkozása/

kompetenciaterülete

(pl. történelemtanár, idegenvezető, 

művészettörténész, matematikus, 

néptáncos stb.)

Magyarország, Martfű 1980 Történelemtanár

elokeszito ora

Amennyiben beszámolójához a HATÁRTALANUL! előkészítő órán használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n megküldött

fájlok (pl. óravázlat, PowerPoint bemutató, elmélyítést szolgáló kérdőívek, tesztek, felmérések kérdései, adatlapja, értékelése stb.)

nevét a megadott formátumban (pl. HAT-13-01-0123-elokeszito ora-oravazlat.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok

fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

martfu-iskola-elokeszito ora

HA-13-01-192- elokeszito ora

martfu-iskola-elokeszito ora

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

Melis Pálné

martfu-iskola-elokeszito oraHA-13-01-192-

3.1.13. A HATÁRTALANUL! előkészítő órán alkalmazott pedagógiai segédanyagok:

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).

az intézmény oktatója Magyarország, Martfű 1969

3.1.9. A HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyek adatai:

Neve

Pedagógiai módszereink összeállításánál a tanulók előzetes tudására, történelmi ismereteire alapoztunk. A tanári magyarázatok során, 

a bemutatók végén feladatlapokat használtunk a megértés ellenőrzésére. Az órákon nagy figyelmet fordítottunk a visszacsatolásra, a 

tanulók aktivitására. Az előkészítő foglalkozásokon fokozottan alkalmaztuk a szemléltetést. Igyekeztünk több tantárgyi ismeretet  ( 

rajz, történelem, magyar, földrajz) átadni az elmélyítés során. 

3.1.12. A HATÁRTALANUL! előkészítő órán készült fényképek:

Csatoljon fényképeket az előkészítő óra megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! Az

elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: HAT-13-01-0123-001-budapest-iskola-elokeszito ora. A képek sorszámozása

folyamatos a teljes beszámoló során, az első kép sorszáma 001. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük

a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

HA-13-01-192-

Pályázati szám
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Tevékenység helyszíne Iskolán kívüli tevékenység helyszíne

megvalósítottunk fakultatív előkészítő tevékenységet

A diáklétszám eltérésének indoklása:

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.

68 részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák

Amennyiben a fakultatív előkészítő tevékenységben kevesebb diák vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést

(legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).

2014.

A 7.évfolyamos tanulók közreműködésével iskolai vetélkedőt szerveztünk. A téma az előkészítő órán 

elhangzott történelmi események és művészettörténeti nevezetességek voltak. A gyerekek 

feladatlapon dolgoztak. Az interaktív táblán fotók voltak láthatóak, ezekhez a fényképekhez 

totószerű megoldások tartoztak. A gyerekeknek ki kellett találni, hogy mi látható a képen. A 

feladatok az előkészítő órán tanultakra épültek, célként határoztuk meg, hogy a gyerekek élőben is 

fel tudják ismerni a nevezetességeket, történelmi helyszíneket. A vetélkedő biztos alapot nyújtott a 

kirándulás előkészítéséhez, az ismeretek elmélyítéséhez. A vetélkedő végén közösen javítottuk ki a 

feladatlapot.

Tevékenység leírása

Amennyiben pályázatában a projekt előkészítő szakasza keretében vállalta fakultatív tevékenység megvalósítását, az alábbiakban adja

meg a kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő óra fölött vállalt és megvalósított előkészítő tevékenység adatait (ld. Támogatási

szerződés 3.1.).

Iskolai vetélkedő

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.

iskolában

nap

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.

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). 

Fakultatív tevékenység

március hónap

10.

év

Válassza ki a legördülő menüből, hogy az utazást megelőző 30 napon belül megvalósított-e fakultatív előkészítő tevékenységet.

3.2.1. Fakultatív előkészítő tevékenység megvalósítása:

3.2.3. Az időpont eltérésének indoklása:

Amennyiben a fakultatív előkészítő tevékenységet nem a tanulmányi kirándulást megelőző 30 nap valamelyikén tartották, indokolja az

eltérést (legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).

3.2.9.

3.2.8.

3.2.6.

3.2.5.

3.2.7.

3.2.

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

Tevékenység típusa

A fakultatív előkészítő tevékenység során készült fényképek:

3.2.2.

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz



-

-

-

Pályázati szám

006 martfu-iskola-elokeszito tevekenyseg

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

004 martfu-iskola-elokeszito tevekenyseg

005 martfu-iskola-elokeszito tevekenyseg

Csatoljon fényképeket a fakultatív előkészítő tevékenység megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott

formátumban. FIGYELEM! Az elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: HAT-13-01-0123-004-budapest-neprajzi

muzeum-elokeszito tevekenyseg. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek

fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz



-

-

-

elokeszito tevekenyseg

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

elokeszito tevekenyseg

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

elokeszito tevekenyseg

3.2.10. A fakultatív előkészítő tevékenység során alkalmazott pedagógiai segédanyagok:

Amennyiben beszámolójához a fakultatív előkészítő tevékenység során használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n

megküldött fájlok (pl. PowerPoint bemutató, feladatlap és megoldókulcs, tesztek, felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a

megadott formátumban (pl. HAT-13-01-0123-elokeszito tevekenyseg-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött

segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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A tanulmányi kirándulás témája:

Amennyiben a tanulmányi kirándulás egy téma köré szerveződött, nevezze meg a témát (legfeljebb 100 leütés – szóközzel –

terjedelemben).

Kalotaszeg gyöngyszemei

4.1. A célország:

Válassza ki a legördülő menüből a célországot, ahol a tanulmányi kirándulás megvalósult.

Románia

4.5. A tanulmányi kiránduláson részt vett diákok száma:

Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.

4.7.

év

A visszaérkezés időpontja:

2014.

hónap

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

13. nap

4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

március

Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.

Az utazás kezdő időpontja:4.2.

3

nap

4.6. A tanulmányi kiránduláson részt vett kísérőtanárok száma:

Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A 20 fős vagy

annál kisebb létszámú diákcsoportok esetén 2 kísérőtanár utazik. A 20 fő fölötti csoportok esetében a kötelezően részt vevő

kísérőtanárok száma a diákok száma alapján kerül kiszámításra: minden 10 diákkal egy kísérőtanár utazik, a kerekítés felfelé

történik.

2014.

FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

4.3.

hónap

Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.

nap

év

március

4.4.

15.

7

A tanulmányi kirándulás napjainak száma:

részt vett kísérőtanár

68 részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák

Ne írjon be semmit! A tanulmányi kirándulás napjainak száma automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c.

munkalapon az utazás időpontjára vonatkozó mezőket. FIGYELEM! A tanulmányi kirándulásnak legalább 2 naposnak kell lennie.

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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A tanulmányi kirándulás alatt megvalósított tevékenységek:4.8.

Töltse ki az alábbi táblázatot a tanulmányi kirándulás ideje alatt sorra került tevékenységekkel az utazás kezdő időpontjától a 

hazaérkezésig számítva. A táblázatba legfeljebb 10 nap tevékenységeit lehet beírni. Amennyiben az Önök által megvalósított 

tanulmányi kirándulás 10 napnál rövidebb, csak a megfelelő napokat töltse ki, a táblázat többi részét hagyja üresen. Az első 
oszlopban a dátumok automatikusan kitöltődnek a Jelenléti ív c. munkalapon az utazás kezdő időpontjának kitöltését követően. 

 
A második oszlopban adja meg a település nevét és a tevékenység pontos helyszínét (a településen belül) a Település/Helyszín 
c. mezőkben. Ha a tevékenységek között utazás is szerepel, akkor a Település c. mezőbe az indulási és az érkezési pontot írja be 

(pl. Budapest – Kolozsvár). Amennyiben a tevékenység több településen/helyszínen zajlik, minden olyan település/helyszín nevét 
adja meg, ahol valamilyen tevékenység történik. Minden nap végén, a fényképek felsorolása utáni, A szálláshely települése c. 
mezőben adja meg  a szálláshely településének nevét is.  

 

Mutassa be a napszakhoz tartozó tevékenység tartalmát A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása c. mezőben. A 
legördülő menüből válassza ki, hogy az adott tevékenység megfelel-e a pályázati útmutató 6.2.2. pontjában megfogalmazott 

szempontoknak. FIGYELEM! Amennyiben a legördülő menüből kiválasztotta, hogy a tevékenység adott szempontnak megfelel, A 
részt vevő diákok tevékenységének bemutatása c. mezőben mutassa be, hogy a tevékenység során az adott szempont hogyan 
érvényesül. 
 
Fényképek csatolása: napszakonként legfeljebb 7 fényképet csatolhat a tevékenységek megtörténtének igazolására. 

Amennyiben a legördülő menüből kiválasztotta, hogy a tevékenység a pályázati útmutató  6.2.2. pontjában megfogalmazott 

valamely szempontnak megfelel, mindenképp csatoljon azt/azokat igazoló fényképet is. A megfelelő mezőbe írja be a CD-n/DVD-n 
megküldött fényképek fájlnevét. FIGYELEM! Az elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: HA-13-01-0123-kép 
sorszáma-földrajzi név/helyszín-tevékenység (ékezetek nélkül). A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során, az 
első kép sorszáma 001 (az előkészítő szakasz tevékenységéhez csatolva). A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg 
kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel (könnyítésül a Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel-fájl kitölti a fájlnevek 
első részét, a CD-n/DVD-n beküldött fényképek elnevezése a teljes fájlnév, pl.: HA-13-01-0123-001-budapest-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. HA-13-01-0123-tanulmanyi kirandulas-feladatlap es 
megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő 

fájlnevekkel. 
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1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

délelőtt

007

013HA-13-01-192-

Kép sorszáma

010

Első állomásunk Nagyvárad volt.Történelem óra keretében idéztük fel a múltat. Nagyváradon a Partium 

központjában megnéztük a Székesegyházat, a Püspöki palotát , a Kanonok sort, Szigligeti Színházat és Szigligeti 

Ede szobrát, majd  iskolánk névadójának József Attilának a szobrát, valamint a Sas Palotát. Ezt követően 

Nagysándor József aradi vértanú emléktáblájánál emlékeztünk a történelmi eseményekre. ( történelem 7.o, Rajz 6-

7.o)Tovább indultunk a Király-hágóra.

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Település (pl. Szováta):

1. nap

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Pályázati szám

nagyvarad-szigligeti ede

nagyvarad-sas palota

011

nagyvarad-jozsef attila

Helyszín (pl. Medve-tó):

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

HA-13-01-192-

008

009

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Martfű-Nagyvárad

nagyvarad-szinhaz

Nagyvárad belváros

Időpont

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

nagyvarad-kanonok sor elott

nagyvarad-szekesegyhaz

HA-13-01-192- 012 nagyvarad-nagy sandor jozsef

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

2014.03.13

Választott témához kapcsolódás:

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

délután

HA-13-01-192-

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Király-hágó-Bánffyhunyad

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

015 kiraly hago

Választott témához kapcsolódás:

016 banffyhunyad

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

Pályázati szám Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

014

HA-13-01-192-

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Református templom

Helyszín (pl. Medve-tó):

A Király - hágóra érkezve kiselőadásokat hallgattunk meg kísérő történelem tanárainktól a székely magyarság 

helyzetéről. Tovább utaztunk Bánffyhunyadra, Kalotaszeg fővárosába, ahol megtekintettük a 13.századi festett 

kazettás mennyezetű gótikus református templomot és a kertjében található Magyar Hősök emlékkövét.

banffyhunyad-magyar hosok emlekkove

Kép sorszáma

HA-13-01-192- 019 banffyhunyad-reformatus templom

HA-13-01-192-

018 banffyhunyad-reformatus templom

banffyhunyad-reformatus templom

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HA-13-01-192-

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

kiraly hagoHA-13-01-192-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.

Település (pl. Szováta):

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

017

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

020

HA-13-01-192-

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

HATÁRTALANUL! program
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este

Helyszín (pl. Medve-tó):

HA-13-01-192-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

Kalotaszentkiraly

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

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: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Református templom

Pályázati szám

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.

HA-13-01-192-

022 kalotaszentkiraly-reformatus templom

023 kalotaszentkiraly

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Kalotaszentkirályra érkezve először a református templomot tekintettuk meg.Itt művészettörténeti előadást 

hallgattunk meg az építészeti stílusok jellemzőiről. ( rajz és vizuális kultúra 6-7.osztály)Ezt követően 

megismekedtünk szállásadóinkkal, akikkel elbeszélgettünk a magyarság helyzetéről.

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Kalotaszentkirály

Település (pl. Szováta):

Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

021 kalotaszentkiraly-reformatus templom

024 kalotaszentkiraly

025 kalotaszentkiraly
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HA-13-01-192-

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

030 kalotaszentkiraly-kozos unneplés

2. nap

Kalotaszentkirály

Helyszín (pl. Medve-tó):

iskola

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

HA-13-01-192- 032 kalotaszentkiraly-kozos unneplés

Időpont Település (pl. Szováta):

délelőtt

kalotaszentkiraly-ady endre emlekmu

HA-13-01-192- 027 kalotaszentkiraly-ady endre emlekmu-koszoruzas

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Reggeli után felkerestük az Ady Endre emlékművet, a Kalota partján az óvoda mellett, ahol Ady Endre verseiből 

szemezgettünk és megkoszorúztuk nagy költőnk emlékhelyét. Ezután találkoztunk partneriskolánk diákjaival, 

akikkel egyeztetett forgatókönyv alapján közös ünneplésbe kezdtünk, nemzeti ünnepünk alkalmából, hogy ezáltal is 

elmélyítsük a nemzeti összetartozást. Az ünnepség zárásaként elénekeltük a Himnuszt. ( ének-zene 6-7.o) Az 

ünnepség után egyeztettük az esti találkozót,majd útnak indultunk Válaszút felé.

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám Kép sorszáma

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

026

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

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

HA-13-01-192- 028 kalotaszentkiraly-kozos unneplés

HA-13-01-192- 029

HA-13-01-192- 031 kalotaszentkiraly-kozos unneplés

kalotaszentkiraly-kozos unneplés

HA-13-01-192-
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A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Település (pl. Szováta):

Válaszút-Méra-Kolozsvár

Helyszín (pl. Medve-tó):

Néprajzi Múzeum

HA-13-01-192- 035

mera-bivalymuzeum

HA-13-01-192- valaszut-kallos zoltan alapitvany-iskola034

HA-13-01-192-

délután

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Válaszúton megtekintettük a Kallos Zoltán alapított néprajzi múzeumot és beszélgettünk Zoli bácsival. 

Megismerkedtünk és beszélgettünk a Kallos Zoltán Alapítvány diákjaival és elhivatott nevelőivel.Itt áll a Bánffy 

család kastélya, amit szintén megtekintettünk. Mérán ellátogattunk a Bivalymúzeumba.(biologia, földrajz 7-8.o) 

Következő állomásunkon Kolozsváron látogatást tettünk a Házsongárdi temetőnél, ahol 48-49-es katonasírok előtt 

tisztelegtünk. ( történelem 7.o)Ezt követően a Báthory István elméleti líceumhoz mentünk és beszélgettünk a 

diákokkal az erdélyi magyarság helyzetéről.

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192- 033 valaszut-kallos zoltan neprajzi muzeum

valaszut-banffy csalad kastelya

HA-13-01-192- 037

HA-13-01-192-

kolozsvar-hazsongardi temeto

036

kolozsvar-bathori istvan elmeleti liceum

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: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám Kép sorszáma

HA-13-01-192- 038 kolozsvar-bathori istvan elmeleti liceum

039
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HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

este

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

kalotaszentkiraly-neptanc

Település (pl. Szováta):

Kolozsvár-Körösfő-Kalotaszentkirály

A belvárosban rövid sétát tettünk , majd a Mátyás lovas szoborhoz indultunk. A főtéren vetélkedőt szerveztünk és 

vitafórumot tartottunk a trianoni békediktátum magyarságra gyakorolt kedvezőtlen hatásairól. Megtekintettük 

Mátyás szülőházát és rendhagyó történelem órát tartottunk és felelevenítettük a tanultakat. ( történelem 6-7.o). 

Már teljesen besötétedett,így Körösfőn csak rövid időt tudtunk tölteni a közelgő éjszaka miatt.Kalotaszentkirályra 

indultunk, ahol késő este ismét találkoztunk az Ady Endre általános iskola diákjaival, akikkel beszélgettünk a 

magyarság helyzetéről. Lehetőségünk volt a helyi népviselet megnézésére is.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Koloszvár főtere

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

041 kolozsvar-matyas szulohaza-tortenelem ora

042

Kalotaszentkirály

HA-13-01-192-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

045 kalotaszentkiraly-talalkozo

046

korosfo

043 kolozsvar-matyas szobor-vitaforum

044

040 kolozsvar-matyas szulohaza

Helyszín (pl. Medve-tó):

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Pályázati szám

Választott témához kapcsolódás:

HA-13-01-192-

kolozsvar-matyas szobor-vetelkedo

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Kép sorszáma

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HATÁRTALANUL! program
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049

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

3. nap

Időpont

délelőtt

Pályázati szám Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192- 050 zilah

Belváros

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Reggeli után útnak indulunk Zilah felé. Zilahra érkeztünk ahol a régi városközpontban sétáltunk és megnéztük a 

Wesselényi kollégiumot. A főtéren felkerestük Wesselényi Miklós szobrát, ahol reformkori országgyűlésekről 

beszélgettünk és megkoszorúztuk az árvízi hajós báró emlékművét.A szózat közös szavalásával emlékeztünk. 

Tovább utaztunk következő állomásunkra Nagykárolyba.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

Kalotaszentkirály-Zilah-Nagykároly

Helyszín (pl. Medve-tó):

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Település (pl. Szováta):

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192- 047 zilah-koszorúzás

HA-13-01-192- 048 zilah-koszorúzás

HA-13-01-192-
zilah-wesselenyi szobor-beszelgetes a reformkori 

orszaggyulesekrol

HA-13-01-192- 051 zilah-wesselenyi szobor

2014.03.15
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Kép sorszáma

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám

HA-13-01-192- 058

délután

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

nagykaroly-karolyi kastely-balterem

HA-13-01-192- 056

nagykaroly-petofi szobor

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Választott témához kapcsolódás:

Nagykároly

Helyszín (pl. Medve-tó):

Károlyi kastély

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

HA-13-01-192- 054 nagykaroly-karolyi kastely-kiallitas

HA-13-01-192- 052 nagykaroly-karolyi kastely-elokeszuletek

HA-13-01-192-

nagykaroly-karolyi kastely-eloadas

Település (pl. Szováta):

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Megérkeztünk Nagykárolyba, ahol először belvárosi sétát tettünk melynek első állomása a Károlyi kastély volt. A 

kastélyban nemzeti ünnepünk előkészületeit követhettük nyomom, majd előadást hallgattunk meg a kastély 

történetéről.Megnéztük a helytörténeti gyűjteményt, a múzeumi kiállításokat, valamint a történelmi enteriőröket is. 

Petőfi Sándor szobrához indultunk, ahol verseiből idéztünk és sétáltunk a nyárfák alatt,majd az egykori Arany 

Szarvas fogadót néztük meg.( 1846-ban ennek ablakából látta meg Petőfi a parkban sétálgató Szendrey 

Júliát)irodalom 6.oszt

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

HA-13-01-192- 053

nagykaroly-karolyi kastely-kiallitas

HA-13-01-192- 057 nagykaroly-seta
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Település (pl. Szováta):

Nagykároly

Helyszín (pl. Medve-tó):

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

este

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Kép sorszáma

Római katólikus templom

HA-13-01-192-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

064

HA-13-01-192-

063 nagykaroly-emlekezes ady emlektablajanal

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

nagykaroly-varoshaza

065 nagykaroly-emlekezes Kolcsey Ferencre

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Kiselőadással emlékeztünk meg a Biblia első teljes magyar fordítójának munkásságáról ( melynek másolatát 

tekintettük meg a Károlyi kastélyban), majd a római katolikus templomhoz látogattunk. Felkerestük Ady Endre 

iskoláját , ahol nagy költőnkre emlékeztünk. Innen a városházára vezetett utunk. Az egykori vármegye házban 

jegyzősködött Kölcsey Ferenc (irodalom 7.osztály). A Himnusz közös éneklésével emlékeztünk nagy költőnkre és 

egyúttal sajnos búcsuztunk a felejthetetlen kirándulástól ( ének-zene 7.o)

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

nagykaroly-bibliamasolat

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

nagykaroly-ady endre egykori iskolaja

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

HA-13-01-192-

Pályázati szám

059

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

061 nagykaroly-katolikus templom

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

060 nagykaroly-katolikus templom

062

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HA-13-01-192-

délelőtt

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Választott témához kapcsolódás:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

-

4. nap

Időpont Település (pl. Szováta):

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HA-13-01-192-

délután

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

Település (pl. Szováta):

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

HA-13-01-192-

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Pályázati szám Kép sorszáma

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

este

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

HA-13-01-192-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám

HA-13-01-192-

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

HA-13-01-192-

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HA-13-01-192-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

Település (pl. Szováta):

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HA-13-01-192-

délelőtt

HA-13-01-192-

Időpont Település (pl. Szováta):

5. nap

Helyszín (pl. Medve-tó):

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Pályázati szám

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Kép sorszáma

-

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

délután

HA-13-01-192-

Választott témához kapcsolódás:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Település (pl. Szováta):

Helyszín (pl. Medve-tó):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

este

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

HA-13-01-192-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Pályázati szám Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Helyszín (pl. Medve-tó):

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

Település (pl. Szováta):

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -HA-13-01-192-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Választott témához kapcsolódás:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

6. nap

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HA-13-01-192-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

Település (pl. Szováta):

délelőtt

Pályázati szám Kép sorszáma

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

-

Időpont

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

délután

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Település (pl. Szováta):

HA-13-01-192-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HA-13-01-192-

Választott témához kapcsolódás:

HA-13-01-192-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HA-13-01-192-

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Kép sorszáma

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

este

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Választott témához kapcsolódás:

Település (pl. Szováta):

Helyszín (pl. Medve-tó):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Pályázati szám

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

HA-13-01-192-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

délelőtt

HA-13-01-192-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

7. nap

Időpont Település (pl. Szováta):

HA-13-01-192-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Helyszín (pl. Medve-tó):

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

-

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HA-13-01-192-

Település (pl. Szováta):

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Helyszín (pl. Medve-tó):

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

délután

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Pályázati szám

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

este

Helyszín (pl. Medve-tó):

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

Kép sorszáma

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Választott témához kapcsolódás:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Település (pl. Szováta):

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HA-13-01-192-

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -HA-13-01-192-

délelőtt

Választott témához kapcsolódás:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám Kép sorszáma

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

8. nap

Időpont Település (pl. Szováta):

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

HA-13-01-192-

- Helyszín (pl. Medve-tó):

HA-13-01-192-

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Település (pl. Szováta):

délután

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

Helyszín (pl. Medve-tó):

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

este

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

Kalotaszentkirály

HA-13-01-192-

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Pályázati szám

HA-13-01-192-

Választott témához kapcsolódás:

Település (pl. Szováta):

HA-13-01-192-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

HA-13-01-192-

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Helyszín (pl. Medve-tó):

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

Kép sorszáma

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HA-13-01-192-

délelőtt

Helyszín (pl. Medve-tó):-

Pályázati szám Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

9. nap

Időpont Település (pl. Szováta):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

HA-13-01-192-

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

délután

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

HA-13-01-192-

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

Település (pl. Szováta):

Helyszín (pl. Medve-tó):

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

HA-13-01-192-

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Pályázati szám Kép sorszáma

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

este

HA-13-01-192-

Település (pl. Szováta):

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Kép sorszáma

Helyszín (pl. Medve-tó):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

-

délelőtt

HA-13-01-192-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

10. nap

Pályázati szám Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

Időpont Település (pl. Szováta):

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

HA-13-01-192-

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Település (pl. Szováta):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:
délután

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Helyszín (pl. Medve-tó):

Pályázati szám Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban.

FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-

010-szovata-medve to-szemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-

n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

HA-13-01-192-

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Település (pl. Szováta):

Helyszín (pl. Medve-tó):

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

este

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)Kép sorszáma

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás
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4.9. A tanulmányi kiránduláson alkalmazott pedagógiai segédanyagok:

Amennyiben beszámolójához a tanulmányi kirándulás során használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n megküldött fájlok

(pl. feladatlap és megoldókulcs, tesztek, felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban (pl. HA-13-01-0123-

tanulmanyi kirandulas-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a

beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám

tanulmanyi kirandulas

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

tanulmanyi kirandulas

HA-13-01-192- tanulmanyi kirandulas

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

tanulmanyi kirandulas

tanulmanyi kirandulas

tanulmanyi kirandulas

tanulmanyi kirandulas

HA-13-01-192-

tanulmanyi kirandulas

tanulmanyi kirandulas

tanulmanyi kirandulas

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HA-13-01-192-

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



5.1.4. Az időtartam eltérésének indoklása:

2014. év

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).

FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

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).

részt vett kísérőtanár

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

5.1.3. A HATÁRTALANUL! értékelő óra időtartama:

28. nap

A HATÁRTALANUL! értékelő óra időpontja:

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.

7

március hónap

5. Az értékelő szakasz

Az alábbiakban adja meg a megvalósított kötelező HATÁRTALANUL! értékelő órára vonatkozó adatokat.

5.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! értékelő óra

Válassza ki a legördülő menüből, hogy a HATÁRTALANUL! értékelő órát hány óra időtartamban tartották meg. FIGYELEM! A

kötelezően előírt időtartam legalább 1 óra.

1 óra

5.1.6.

Amennyiben az értékelő órát kevesebb, mint 1 óra időtartamban tartották meg, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés –

szóközzel – terjedelemben).

5.1.5.

5.1.1.

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.

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.

68 részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák

A diáklétszám eltérésének indoklása:

Amennyiben az értékelő órán kevesebb diák vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés

– szóközzel – terjedelemben).

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. Az értékelő szakasz



-

-

-

-

-

-

A HATÁRTALANUL! értékelő óra menete:

Mutassa be a lezajlott HATÁRTALANUL! értékelő óra menetét (legfeljebb 700 leütés – szóközzel – terjedelemben).

A projectvezető tanár rövid értékelése után Polák Boglárka 7.b osztályos tanuló élménybeszámolójával mutattuk be röviden az út 

tapasztalatait. Ezt kooperatív csoportmunka követte: az egyes csoportok témája a következő volt: 1. Csoport : a magyarság 

helyzete Erdélyben, 2. Csoport: az út legmeghatározóbb tapasztalatai, 3. csoport: a nemzeti összetartozás érzésének erősítését 

szolgáló tényezők a tanulmányi kirándulás során. A csoportok és a kísérő tanárok a tablókat, csoportmunkákat bemutatták a 

többieknek, majd értékelték egymás munkáját, kérdéseket fogalmazhattak meg.

martfu-iskola-ertekelo ora

martfu-iskola-ertekelo ora

ertekelo ora

HA-13-01-192-

067 martfu-iskola-ertekelo ora

Amennyiben beszámolójához a HATÁRTALANUL! értékelő órán használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n megküldött

fájlok (pl. óravázlat, PowerPoint bemutató, elmélyítést szolgáló kérdőívek, tesztek, felmérések kérdései, adatlapja, értékelése stb.)

nevét a megadott formátumban (pl. HA-13-01-0123-ertekelo ora-oravazlat.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok

fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

HA-13-01-192-

066

HA-13-01-192-

Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Mutassa be a HATÁRTALANUL! értékelő óra során használt pedagógiai módszereket (legfeljebb 500 leütés – szóközzel –

terjedelemben).

ertekelo ora

HA-13-01-192-

ertekelo ora

5.1.11. A HATÁRTALANUL! értékelő órán készült fényképek:

Csatoljon fényképeket az értékelő óra megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! Az

elnevezéseknek a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-070-budapest-iskola-ertekelo ora. A képek

sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a

beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám

5.1.10.

5.1.9.

5.1.12.

HA-13-01-192-

068

A HATÁRTALANUL! értékelő órán alkalmazott pedagógiai módszerek:

Pedagógiai módszereinket az értékelő órán az interaktivitás, cselekedtetés köré csoportosítottuk. A csoportok nem osztályszinten, 

nem egy helyszínen, hanem véletlenszerűen egymás mellé rendelve dolgoztak. A közös munka, az élmények még inkább 

összekovácsolták a kis csapatokat. A bemutatók fejlesztették a kommunikációs készségüket, szókincsüket. A kísérő nevelők nem 

irányították, inkább kiegészítették a projectmunka során a csoportokat.

HA-13-01-192-

A HATÁRTALANUL! értékelő órán alkalmazott pedagógiai segédanyagok:

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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év

óra

5.2.7. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL!  című témanap menete:

5.2.6.

Az időtartam eltérésének indoklása:

megvalósítottunk 1 teljes tanítási nap időtartamban témanapot

Az időpont eltérésének indoklása:

hónap

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.

4

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.

2014.

A március 15-i kirándulás és és a szabad hétvégéket figyelembevéve állapítottuk meg még tanév elején a Nemzeti Összetartozás-

Témanap- időpontját. A március 15-hez adtuk hozzá a 30 napot, mert ez szombati napra esett.

5.2.5.

5.2.3.

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.

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.

300

Amennyiben pályázatában a projekt értékelő szakasza keretében vállalta fakultatív tevékenység megvalósítását, az alábbiakban adja

meg a kötelező HATÁRTALANUL! értékelő óra fölött vállalt és megvalósított tevékenység adatait (ld. Támogatási szerződés 3.1.).

5.2.1. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap megvalósítása:

5.2. Fakultatív tevékenység

15. nap

Amennyiben a témanapot kevesebb, mint 1 teljes tanítási nap (legalább3 foglalkozási óra) időtartamban tartották meg, indokolja az

eltérést (legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).

A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL!  című témanapon részt vett diákok száma:

A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap menete: A témanap céljául tűztük ki, hogy iskolánk majdnem minden 

tanulója ( negyedik évfolyamos és felső tagozatos diákok) megismerje az utazás részleteit, átérezze a határon túli magyarokkal való 

kapcsolattartás fontosságát, a nemzeti összetartozás erősítését. Menete: iskolai megemlékezés az irodalmi színpad és énekkar 

műsora által ( erdélyi népdalok, népi játékok, erdélyi írók-költők művei ), kiselőadás iskolánk tanulói számára Erdély nagyjairól Kiss 

Dáriusz 7.c osztályos tanuló előadásában, fényképes tablókészítés, kiállítás és elhelyezésük iskolánk folyosóján, Kalotaszegi táncház 

és dramatikus játékok tanulása, Mit tudtunk meg Erdélyről? c. vetélkedő iskolánk tanulóinak, Nemzeti összetartozás-barátságlánc 

készítése az iskola "körbekerítése"

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).

április

a témanapon részt vett, az intézményben tanuló diák

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.

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)Pályázati szám

HA-13-01-192- temanap

HA-13-01-192- temanap

HA-13-01-192- temanap

martfu-iskola-temanap

HA-13-01-192-

HA-13-01-192- 071 martfu-iskola-temanap

070 martfu-iskola-temanap

Kép sorszáma

Amennyiben beszámolójához a témanap során használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n megküldött fájlok (pl.

PowerPoint bemutató, feladatlap és megoldókulcs, tesztek, felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban

(pl. HA-13-01-0123-temanap-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell

egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Pályázati szám Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

5.2.10. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapon készült fényképek:

HA-13-01-192- 069

Csatoljon fényképeket a témanap megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! Az

elnevezéseknek a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-075-budapest-iskola-temanap. A képek

sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a

beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

5.2.11. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL!  című témanapon alkalmazott pedagógiai segédanyagok:

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.

Felhívjuk figyelmét, hogy a lezajlott Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapnak az intézmény munkatervében is

szerepelnie kell. Mellékelten küldje be az intézmény munkatervének hitelesített másolatát.

5.2.8. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL!  című témanap kapcsán benyújtott pedagógiai program:

5.2.9. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL!  című témanap kapcsán benyújtott munkaterv:

HATÁRTALANUL! program

HAT-13-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. Az értékelő szakasz



27.

6.2.6.

6.2.7.

7

Amennyiben a bemutató előadást nem a hazaérkezést követő 15 nap valamelyikén tartották, indokolja az eltérést (legfeljebb 350

leütés – szóközzel – terjedelemben).

A bemutató előadáson részt vett (utazó) diákok száma:

hónapmárcius

6.2.1.

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

6. Kommunikációs tevékenységek

Bemutató előadás megvalósítása:

6.2. Fakultatív tevékenység: bemutató előadás

FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

6.1. Kötelező kommunikációs tevékenységek

Felhívjuk figyelmét, hogy kötelező kommunikációs tevékenységként:

■ a programot népszerűsítő bannert el kell helyeznie a Támogatott intézmény honlapjának nyitóoldalán a szerződéskötést követő 15.

napon úgy, hogy az legalább 2014. december 31-ig elérhető legyen; 

■ az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolót el kell helyeznie a Támogatott intézmény honlapjának

nyitóoldalán a hazaérkezést követő 15. napon úgy, hogy az legalább 2014. december 31-ig elérhető legyen.

6.2.2. A bemutató előadás időpontja:

68 részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák

6.2.4.

nap

A diáklétszám eltérésének indoklása:

Amennyiben az értékelő órán kevesebb diák vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés

– szóközzel – terjedelemben).

Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A bemutató

előadást a hazaérkezést követő 15 napon belül, szorgalmi időben kell megtartani. A bemutató előadás a kötelező HATÁRTALANUL!

értékelő órától elkülönül, azt nem lehet az értékelő órával azonos napon tartani.

2014.

6.2.5.

1

év

A bemutató előadás időtartama:

részt vett kísérőtanár

6.2.3. Az időpont eltérésének indoklása:

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).

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.

Válassza ki a legördülő menüből, hogy a bemutató előadást hány óra időtartamban tartották meg.

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.

A bemutató előadáson részt vett kísérőtanárok száma:

óra

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

Amennyiben pályázatában vállalta fakultatív kommunikációs tevékenységek megvalósítását, az alábbiakban adja meg a bemutató

előadásra vonatkozó adatokat (ld. Támogatási szerződés 3.1.).
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A bemutató előadáson készült fényképek:

A bemutató előadáson részt vett (az utazáson részt nem vett) diákok száma:

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).

20 a bemutató előadáson részt vett, a Támogatott intézményben tanuló diák

HA-13-01-192-

6.2.9.

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.

6.2.11.

HA-13-01-192- 074

073 martfu-iskola-bemutato eloadas

Pályázati szám Kép sorszáma

Csatoljon fényképeket a bemutató előadás megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM!

Az elnevezéseknek a következő példa formátumát kell követniük: HA-13-01-0123-080-budapest-iskola-bemutato eloadas. A képek

sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a

beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

martfu-iskola-bemutato eloadas

072 martfu-iskola-bemutato eloadas

HA-13-01-192-
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6.3.1.

Amennyiben pályázatában vállalta fakultatív kommunikációs tevékenységek megvalósítását, az alábbiakban adja meg a

sajtómegjelenés(ek)re vonatkozó adatokat (ld. Támogatási szerződés 3.1.).

Határtalanul

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

Martfűi Városi Televízió

Martfűi Városi Televízió

Mellékelt 

dokumentum 

elnevezése 

(a CD-n/DVD-n 

megküldött fájl neve 

vagy eredeti újság)

Teljesített sajtómegjelenések:

6.3. Fakultatív tevékenység: sajtómegjelenések

3

Határtalanul

legalább 30 másodperc hosszúságú híradás (interjú, hír) 

regionális (több megyére kiterjedő) sugárzású TV-ben 

és/vagy rádióban

2014.04.03

2014.04.09

legalább 30 másodperc hosszúságú híradás (interjú, hír) 

regionális (több megyére kiterjedő) sugárzású TV-ben 

és/vagy rádióban

Megjelenés 

időpontja 

(év.hónap.nap)

A sajtómegjelenés(ek) megjelenési időpont-eltérésének indoklása:a pályázati adatlap kommunikásciós tevékenységénél még így 

szerepelt a kiírás: legalább 30 másodperc hosszúságú híradás ( interjú, hír  HELYI VAGY regionális stb..Ennél a fülnél ez nem 

szerepel...a híradás a városi televízióban jelent meg.

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).

Sajtómegjelenések száma összesen:

Határtalanul

2014.03.26

legalább 30 másodperc hosszúságú híradás (interjú, hír) 

regionális (több megyére kiterjedő) sugárzású TV-ben 

és/vagy rádióban

Megjelenés típusa

(interjú, hír, stb.)

Martfűi Városi Televízió

6.3.2.
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Pályázati szám:

A Támogatott neve:

Megnevezés

Távolság Egységár

1.1. autóbusz/mikrobusz VB000376/13 2013.10.01 banki C 0909405 1 085 km 590 Ft 640 150 Ft

1.2. autóbusz/mikrobusz VB000489/14 2014.02.06 banki km Ft 0 Ft

1.3. autóbusz/mikrobusz km Ft 0 Ft

1.4. autóbusz/mikrobusz km Ft 0 Ft

1.5. autóbusz/mikrobusz km Ft 0 Ft

1 085 590

Személyek száma Egységár

2.1. vonatjegyek fő Ft 0 Ft

2.2. vonatjegyek fő Ft 0 Ft

2.3. vonatjegyek fő Ft 0 Ft

2.4. vonatjegyek fő Ft 0 Ft

2.5. vonatjegyek fő Ft 0 Ft

0 0

Személyek száma Éjszakák száma Egységár

3.1. szállás VB000376/13 2013.10.01 banki 75 fő 2 éj 7 500 Ft 1 125 000 Ft

3.2. szállás VB000489/14 2014.02.06 banki fő éj Ft 0 Ft

3.3. szállás fő éj Ft 0 Ft

3.4. szállás fő éj Ft 0 Ft

3.5. szállás fő éj Ft 0 Ft

75 2 7 500

640 150 Ft

1 125 000 Ft

1 765 150 Ft

Számla száma 640 150Számla kelte

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.
Ft

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

7. Pénzügyi beszámoló
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

HA-13-01-192

Menetjegy 

azonosítószáma

Martfűi József Attila Általános Iskola

Elszámolásra benyújtott támogatás egységre

Elszámolásra 

benyújtott támogatás 

összege

Ft

Menetlevél 

azonosítószáma

2. Utazás: vonat

Kifizetést igazoló 

bizonylat 

azonosítószáma

Számla száma Számla kelte Kifizetés típusa

1. Utazás: 

autóbusz/mikrobusz
Kifizetés típusa

Elszámolásra benyújtott utazási költség összesen

Elszámolásra benyújtott szállásköltség összesen

1 125 000Számla száma

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.

0

FtKifizetés típusa

Kifizetést igazoló 

bizonylat 

azonosítószáma

3. Szállás

Elszámolásra benyújtott támogatás összesen

Számla kelte

FIGYELEM! Az elszámolni kívánt összeget adja meg. Vonatjegy(ek) költsége kapcsán a 

személyek száma és az egységár nem lehet magasabb, mint a menetjegyen/számlán 

szereplő személyek száma és egységár.
Kifizetést igazoló 

bizonylat 

azonosítószáma
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Amennyiben az elszámolásra benyújtott utazási költség (autóbusz/mikrobusz költsége és vonatköltség összesen) vagy szállásköltség eltér a Támogatási szerződés 2.2. pontjában meghatározott összegektől, indokolja az eltérést

(legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben). FIGYELEM! A Támogatási szerződés 2.2. pontjában szereplő finanszírozási terv fősoraiban feltüntetett összegektől – az összköltséget nem érintve – 20%-os eltérés fogadható el.

Eltérés a támogatási szerződés fősoraiban meghatározott összegektől:
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HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

8. Igénybe vett szolgáltatók és szolgáltatások
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás e-mail címe:

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás neve:

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás települése:

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás neve:

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás települése:

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás honlapjának címe:

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás e-mail címe:

A kapott szolgáltatás minőségének értékelése:

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás neve: Talabor 2007 Kft.

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás települése:

A kapott szolgáltatás minőségének értékelése:

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás honlapjának címe:

Budapest

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás honlapjának címe: http://talabor.hu

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás e-mail címe: info@talabor.hu

8.2.

8.3.

Az utazásszervező szervezet/vállalkozás honlapjának címe: http://talabor.hu

Az utazásszervező szervezet/vállalkozás e-mail címe: info@talabor.hu

A kapott szolgáltatás minőségének értékelése: 10 - teljes mértékben elégedett vagyok a kapott 

szolgáltatással

A kapott szolgáltatás minőségének értékelése: 10 - teljes mértékben elégedett vagyok a kapott 

szolgáltatással

Személyszállítás

■ Amennyiben a projekt megvalósítása során a személyszállításhoz szolgáltatást vett igénybe, kérem, adja meg a szolgáltató

adatait, majd a legördülő menüből kiválasztva értékelje a szolgáltatás minőségét egy tízfokú skálán (ahol 1=egyáltalán nem

elégedett; 10=teljes mértékben elégedett). Ha a projekt során több szolgáltatót is igénybe vett, mindegyiket külön adja meg.

■ Amennyiben a projekt megvalósítása során a személyszállításhoz nem vett igénybe szolgáltatást, kérem, hagyja üresen az alábbi

mezőket.

Az utazás megszervezése

Válassza ki a legördülő menüből, hogy a tanulmányi kirándulás tervezéséhez/megszervezéséhez utazásszervező (utazási iroda)

segítségét igénybe vette vagy nem.

8.1.

Igen, igénybe vettünk utazásszervezői szolgáltatást

Utazásszervezés

■ Amennyiben a projekt megvalósítása során igénybe vette utazásszervező szolgáltatását, kérem, adja meg a szolgáltató adatait,

majd a legördülő menüből kiválasztva értékelje a szolgáltatás minőségét egy tízfokú skálán (ahol 1=egyáltalán nem elégedett;

10=teljes mértékben elégedett).

■ Amennyiben nem vett igénybe utazásszervező szolgáltatást, kérem, hagyja üresen az alábbi mezőket.

Az utazásszervező szervezet/vállalkozás neve: Talabor 2007 Kft.

Az utazásszervező szervezet/vállalkozás települése: Budapest
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A szálláshelyen töltött éjszakák száma:

A szálláshely honlapjának címe:

A szálláshelyen töltött éjszakák száma:

A szálláshely értékelése:

A szálláshely értékelése:

A szálláshely típusa:

A szálláshely neve:

A szálláshely e-mail címe:

A szálláshely települése (magyarul):

A szálláshely honlapjának címe:

A szálláshely települése (magyarul):

A szálláshely honlapjának címe:

A szálláshely e-mail címe:

A szálláshely e-mail címe:

A szálláshely értékelése:

A szálláshely típusa:

A szálláshely neve:

A szálláshely típusa:

A szálláshely neve:

A szálláshely települése (magyarul):

A szálláshely e-mail címe:

A szálláshelyen töltött éjszakák száma:

A szálláshely értékelése:

A szálláshelyen töltött éjszakák száma:

A szálláshely e-mail címe: davincze@clicknet.ro

A szálláshelyen töltött éjszakák száma: 2

A szálláshely honlapjának címe:

A szálláshelyen töltött éjszakák száma:

A szálláshely értékelése:

A szálláshely típusa:

A szálláshely neve:

A szálláshely települése (magyarul):

A szálláshely e-mail címe:

A szálláshely értékelése: 10 - teljes mértékben elégedett vagyok a szálláshellyel

A szálláshely típusa:

A szálláshely neve:

A szálláshely települése (magyarul):

A szálláshely honlapjának címe:

A szálláshely honlapjának címe:

Szálláshely

Sorolja fel az utazás során igénybe vett szálláshelyek adatait. A legördülő menüből kiválasztva adja meg a szálláshely típusát, az

adott helyen töltött éjszakák számát, és értékelje a megoldás/szolgáltatás minőségét egy tízfokú skálán (ahol 1=egyáltalán nem

elégedett; 10=teljes mértékben elégedett). Ha a projekt során több szálláshelyet/szolgáltatót is igénybe vett, mindegyiket külön

adja meg.

A szálláshely típusa: fizetővendéglátó-szálláshely (falusi turizmus)

A szálláshely neve: Davincze Tours

A szálláshely települése (magyarul): Kalotaszentkirály

http://www.davincze.ro/kalotaszentkiraly

8.4.
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Pályázati szám:

A Támogatott neve:

év hónap

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

március március március március március március

10. 06. 13. 15. 28. 27.

Bérczi Jánosné
matematika-fizika 

szakos tanár
Martfű 1964 1988 augusztus 74770369330 berczine@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Boros Krisztina igazgató helyettes Martfű 1976 2000 augusztus 77152932960 kiki@suli.martfu.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Donkó Ágnes Zsanett

magyar nyelv és 

irodalom, történelem 

szakos tanár

Martfű 1980 2011 augusztus 79774313379
agnesdonko21@gmail.c

om
részt vett részt vett részt vett részt vett

Kovácsné Szántó Mária
történelem-angol 

szakos tanár
Martfű 1966 1986 augusztus 78800001412

szantomary@gmail.co

m
részt vett részt vett részt vett részt vett

Szakál Eleonóra
matematika-technika 

szakos tanár
Martfű 1955 1990 augusztus 79641862097

szakal.nora@freemail.h

u
részt vett részt vett részt vett részt vett

Szakál Ferenc igazgató helyettes Martfű 1954 1990 augusztus 74997924532 szakal54@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Vatai Zsigmondné

magyar nyelv és 

irodalom, történelem 

szakos tanár

Martfű 1968 1988 szeptember 72460509383 erika.vatai@gmail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

7 7 7 7

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

március március március március március március

10. 06. 13. 15. 28. 27.

Bagi Ádám Martfű 2001 74694646854 edembagi@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Balanescu Liliána Martfű 2000 72845326432
balanesculiliana00@gm

ail.com
részt vett részt vett részt vett részt vett

Barta Janka Boglárka Rákócziújfalu 2001 79201039652
barta.janka1@gmail.co

m
részt vett részt vett részt vett részt vett

Botka Anikó Martfű 2000 78197890396 anibotka@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Drávucz Renáta Kengyel 2000 71770692670
dravuczrenata2000@fr

eemail.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Juhász Balázs Tiszaföldvár 2000 79644950110
juhaszbalazs0405@free

mail.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Kardos Dorina Martfű 2000 76074602475
kardosdorina18@gmail.

com
részt vett részt vett részt vett részt vett

Kókai Zenina Martfű 2000 75567106058 kokaizeni@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Kómár János Martfű 2000 73006022642 gtavlove@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Kozma Kata Szilvia Szolnok 2000 78677431836 szilviakata@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Krakkai Dániel Martfű 2000 78269387017
krakkai010209@freema

il.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Makai Renáta Martfű 2000 75170599111
makairenata@freemail.

hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

HA-13-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

részt vett

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé. Amennyiben az egyes személyek e-mail címe is kitöltésre kerül, úgy az e-mail cím tulajdonosa beleegyezik abba, hogy a továbbiakban a Támogatáskezelő a megadott e-mail 

címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.

A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.

A projektben részt vevő kísérőtanárok névsora

Neve

Munkaköre

(pl. földrajz szakos 

tanár)

Lakhelye

(település)

kötelező 

Határtalanul! 

értékelő óra

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.

tanulmányi kirándulás
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éve
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kötelező 

Határtalanul! 

előkészítő 

óra

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!
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tanulmányi kirándulás

részt vett

HA-13-01-192

Martfűi József Attila Általános Iskola

részt vett

A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé. Amennyiben az egyes személyek e-mail címe is kitöltésre kerül, úgy az e-mail cím tulajdonosa beleegyezik abba, hogy a továbbiakban a Támogatáskezelő a megadott e-mail 

címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.

A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.
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A projektben részt vevő kísérőtanárok száma:
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A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé. Amennyiben az egyes személyek e-mail címe is kitöltésre kerül, úgy az e-mail cím tulajdonosa beleegyezik abba, hogy a továbbiakban a Támogatáskezelő a megadott e-mail 

címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.

A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.
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AláírásaNeve

Molnár Nóra Rákócziújfalu 2000 73115441703
molnarnora00@freemai

l.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Nagy Brigitta Rákóczifalva 2000 79692344076
brigitta000325@gmail.c

om
részt vett részt vett részt vett részt vett

Őze Ferenc Martfű 2000 76014187025
ozeferenc2000@gmail.c

om
részt vett részt vett részt vett részt vett

Pesti Attila Rákócziújfalu 2001 73056621397 pesti53@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Plesovszki Balázs Martfű 2000 74566353141 pbalazs1@citromail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Szabó Nikol Vanda Martfű 2001 78277491851 snikol37@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Szántó Regina Martfű 2000 77581555002 szgigi2000@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Szarvák András Kengyel 2000 71770682727 nincs email cime részt vett részt vett részt vett részt vett

Tóth Diána Róza Tiszaföldvár 2000 77250635736
diababa2000@freemail.

hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Almási Attila Tiszatenyő 2001 77903976711
ateszportuszolmisz@fre

email.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Bacsik Ágnes Martfű 2000 72154651763 agicagica@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Bogdán Luca Kengyel 2001 75786117425
b.luca20010109@gmail

.com
részt vett részt vett részt vett részt vett

Busi Lívia Martfű 2000 79283827107 busilivi@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Csillag Bence Martfű 2000 79692751958 csillag1099@gmail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Csillag Péter Martfű 2000 79343532127
csillag1008@freemail.h

u
részt vett részt vett részt vett részt vett

Dormán Szeverina 

Szilvia
Martfű 2000 76758922222 dszevi@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Gyalai Babett Rózsa Martfű 2001 79320140672
gyalaibabett@citromail.

hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Hajnal Csenge Luca Martfű 2001 78850665804
hajnalcsengi@gmail.co

m
részt vett részt vett részt vett részt vett

Hankó Tamás Kristóf Martfű 2000 77517511672 hankotomi@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Kézsmárki Laura 

Krisztina
Martfű 2000 72745002576 klcica9@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Kovács Levente Martfű 2000 73873973626
levi20000712@citromai

l.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Kovács Vivien Martfű 2000 74153625261 kovvi1@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Mátyás Vanda Martfű 2000 73091005300
matyasvanda@citromai

l.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Nagy István Marcell Martfű 2001 78191092012 kenykutya@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Németh Csaba Martfű 2000 75956339419 triatlon4@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Oravecz Máté Martfű 2001 79265577365 oraveczzs@t-online.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Pásztor Georgina Martfű 2000 74200784518
joipasztor03@freemail.

hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Polák Boglárka Martfű 2001 78057603893 polakbogi@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Stoica-Bodor Sára Martfű 2001 79523025633 sbsara@hotmail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Tóth Edmond Martfű 2001 71678792197 edy111211@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Tóth Roland Márk Martfű 2000 72017940922
rolandmark162@gmail.

com
részt vett részt vett részt vett részt vett

Tőkei Tamás Martfű 2000 76686166859
tokei.tomi13@gmail.co

m
részt vett részt vett részt vett részt vett

Básti Emma Martfű 2000 77165202307 bemma3@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett
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A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé. Amennyiben az egyes személyek e-mail címe is kitöltésre kerül, úgy az e-mail cím tulajdonosa beleegyezik abba, hogy a továbbiakban a Támogatáskezelő a megadott e-mail 

címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.

A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.
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AláírásaNeve

Bene Ferenc Martfű 2000 74581720960
mexmen.bene@gmail.c

om
részt vett részt vett részt vett részt vett

Borhy Zsombor Martfű 2000 71383628415
borhy2000@citromail.h

u
részt vett részt vett részt vett részt vett

Forrai Edina Mezőhék 2000 74381774634
forrai.edinka@gmail.co

m
részt vett részt vett részt vett részt vett

Habara Dorina Mezőhék 2000 75356371429
dorina20005@freemail.

hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Kacziba Henrietta Laura Martfű 2000 72632915359
henrietta.kacziba34@h

otmail.com
részt vett részt vett részt vett részt vett

Kenyeres Tibor Szolnok 2000 73163342277
pzl101gawron@gmail.c

om
részt vett részt vett részt vett részt vett

Kenyeres Viktória 

Katalin
Martfű 2000 71527172338

kenyeresviki@freemail.

hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett

részt vett
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A jelenléti íven megadott személyes adatok a programban való részvétel ellenőrzését teszik lehetővé. Amennyiben az egyes személyek e-mail címe is kitöltésre kerül, úgy az e-mail cím tulajdonosa beleegyezik abba, hogy a továbbiakban a Támogatáskezelő a megadott e-mail 

címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.

A jelenléti ív aláírásával kijelentem, hogy a megjelölt tevékenység(ek)ben részt vettem.
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AláírásaNeve

Kiss Dáriusz Martfű 2000 73669180723 dariusz18@citromail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Kollár Vanda Kengyel 2000 75825604921 nemedi74@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Kovács Anita Martfű 2001 77778769432
anitacska0112@freema

il.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Kovács Zsuszanna Mezőhék 2000 78617270205
kovacszsuzsi2000@free

mail.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Légrádi Gréta Martfű 2000 76168339986 lgreta@citromail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Lovász Anita Martfű 2000 78231925092 anita-56@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Molnár Eszter Martfű 2000 73314718159
molnareszterhugi@citro

mail.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Papp Benedek Martfű 2000 78448059163
papp_benedek@freema

il.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Pintér Vivien Maja Martfű 2000 75434007295
pintervivi27@freemail.h

u
részt vett részt vett részt vett részt vett

Polgár Krisztina Martfű 2001 73246940425 krp8@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Sándor Tamás Martfű 1999 78388055353
toncsika4400@freemail

.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Szabó Szabina Mezőhék 2000 74554687090
szaboszabina2000@gm

ail.com
részt vett részt vett részt vett részt vett

Székely Fruzsina 

Roxána
Mezőhék 2000 74578498230

szekelyfruzsi2000@free

mail.hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Szőke Ádám Martfű 2000 76475555209 bandita019@gmail.com részt vett részt vett részt vett részt vett

Torba Sándor Martfű 2000 75310081178
sandortorba@citromail.

hu
részt vett részt vett részt vett részt vett

Való István Márk Kengyel 1999 73986969570 valo.pisti@freemail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett
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