
a Határtalanul! előkészítő óráról

bizonylatok

hitelesített másolat

a támogatás terhére elszámolt költségek bizonylatairól

elektronikus példány CD/DVD-n

pedagógiai program ÉS munkaterv

a fakultatív bemutató előadásról (a Támogatási szerződésnek megfelelően)

a fakultatív Nemzeti összetartozás – Határtalanul! c. témanapról (a Támogatási szerződésnek megfelelően)

a Határtalanul! előkészítő óráról

a Határtalanul! értékelő óráról

a tanulmányi kirándulásról

HAT-14-01 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!

Benyújtandó dokumentumok jegyzéke

a Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata c. dokumentum

jelenléti ív

eredeti példány

a fakultatív előkészítő tevékenységről (a Támogatási szerződésnek megfelelően)

és a Támogatott pecsétje

A Támogatott törvényes képviselőjének aláírása

Törvényes képviselő neve:

Helyszín, dátum

tankerület vezető

Tvordy Beáta

Sopron, 2014.11.25.

Törvényes képviselő beosztása:

fotódokumentáció

a fakultatív bemutató előadásról (a Támogatási szerződésnek megfelelően)

a tanulmányi kirándulásról

a Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel fájl

a fakultatív előkészítő tevékenységről (a Támogatási szerződésnek megfelelően)

a Határtalanul! értékelő óráról

394 418

Elszámolásra benyújtott összeg:

A Támogatott települése:

Sopron

A Támogatott neve:

Tóth Antal EGyMI

HAT-14-01-0593

Pályázati szám:

a fakultatív Nemzeti összetartozás – Határtalanul! c. témanapról (a Támogatási szerződés 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 kommunikációs tevékenységről (a Támogatási szerződésnek megfelelően)

videódokumentáció

a teljes projektről

Alulírott, a támogatott szervezet hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
■ jogosult vagyok a fent megnevezett intézmény törvényes képviseletére és az alábbi aláírás tőlem származik; 
■ az elszámolás részeként elektronikusan (CD/DVD-n) benyújtott Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel fájl tartalmát ismerem, az abban
foglaltak valóságtartalmáért felelősséget vállalok, a benyújtott tartalmi és pénzügyi beszámolóban kizárólag valós adatok szerepelnek;
■ a fenti pályázati számmal rendelkező pályázat során elnyert, jelen elszámolásban szereplő támogatási összeget a szerződéses
követelmények betartásával és teljes egészében a pályázatban vállalt célok és a Támogatási szerződésben rögzített feladatok megvalósítása
érdekében használtuk fel;
■ minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátottam, az alapbizonylatok a Támogatott elkülönített könyvviteli nyilvántartásában
megtalálhatóak és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra és elfogadásra. Igazolom, hogy a bizonylatok csatolt
fénymásolata az eredeti példányokkal megegyező. Jelen elszámolásban szereplő bizonylatokat kizárólag a Támogató felé nyújtottuk be
elszámolás céljából.

■ a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes

kifizetés előtt, ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.
■ a programban részt vevő valamennyi diák az utazás időpontjában 7. évfolyamon (vagy hat- és/vagy nyolcosztályos gimnázium megfelelő
évfolyamán) aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezett a Támogatottként megjelölt intézményben, valamint hogy a részt vevő kísérők az
utazás megvalósítása során tanárként a Támogatott intézmény alkalmazásában álltak.

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



-

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. HAT-14-01-0123-video.avi). FIGYELEM! A CD-n/DVD-

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

Pályázati szám

HAT-14-01-0593- video-mp4

Elnevezés–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

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

Pályázati szám:

2.1.4.

0593

A Támogatott neve:

Tóth Antal EGyMI

HAT-14-01

HAT-14-01 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

Iskolánknak hallássérült és beszédfogyatékos gyermekek oktatása a profilja. Célunk az volt, hogy egy határon túli hasonlóan speciális 

iskolával vegyük fel a kapcsolatot. Kolozsváron a Kozmutza Flóra iskola nyitottnak mutatkozott a kapcsolatra. A kirándulás ideje alatt 

az intézmény biztosította számunkra a szállást. Úticélunk Kolozsvár és környéke volt. Az előkészítő szakaszban a gyermekek 

megismerkedtek az utazás helyszíneivel, erdélyi kerámiákkal, népviselettel és népzenével. A tanulók így ráhangolódtak az utazásra. A 

készülést segítette a közös ajándék készítés és a népdal tanulása jelnyelven is. A kirándulásunk során megismerkedhettünk a 

vendéglátó intézmény életével, közös tanórákon vettek részt a diákok. Úgy láttuk, hogy a hallássérült fiatalok számára nagyon fontos 

volt ez a találkozás, rögtön barátságok is szövődtek. Megismerkedhettek a tanulók Kolozsvárral és környékével. Az értékelő 

szakaszban fontos volt a látottak összegzése valamint a diáktársaknak szóló beszámoló is.

A tanulmányi kirándulás meghatározó eseménye, élménye, története:

Törvényes képviselő neve:

2.1.2.

Írja be a támogatott intézmény hivatalos nevét.

Tanulóink számára óriási élményt jelentett, hogy a fogadó iskola diákjai mutatták be Kolozsvárt egy belvárost ábrázoló térkép 

segítségével felnőtt jelenléte nélkül. Végigjárták a város nevezetességeit és a látnivalókhoz kapcsolódó feladatokat kellett 

megoldaniuk. Ez segített abban is, hogy kapcsolatok, barátságok jöjjenek létre a két iskola diákjai között. Nagy meglepetésünkre 

önállóan megoldották a feladatokat.

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.

Sopron

2.2.1. A projekt rövid értékelése:

2.2.2.

A Támogatott törvényes képviselőjének adatai:

Adja meg a támogatott intézmény törvényes képviselőjének adatait.

Tvordy Beáta

tankerület vezető

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



A pályázattal kapcsolatos közlendőit, javaslatait ide írhatja be (legfeljebb 500 leütés – szóközzel – terjedelemben). Javaslatait

köszönjük! A MEZŐ KITÖLTÉSE NEM KÖTELEZŐ!

2.2.4. Javaslatok:

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 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).

HAT-14-01 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.

nap02.

hónapoktóber

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.

12

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.

4

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.

2

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-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz



-

-

-

-

-

-

A kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyek száma összesen: 2

elokeszito ora

3.1.10. A HATÁRTALANUL! előkészítő óra menete:

Az előkészító órák egyikén Erdély történelmével, kutúrájával és földrajzával ismerkedtek meg a tanulók. Segédanyagként térképeket, 

könyveket kaptak, amelyek alapján csoportokban dolgoztak, az elsajátított információkat pedig megosztották a többiekkel. Fontos 

volt, hogy megismerkedjenek Erdély népművészetével is: erdélyi kerámiákat, népviseletet, kézimunkákat láthattak, valamint 

hallhattak erdélyi népzenét is. Az utolsó tanórán az utazás során meglátogatott településekről hallhattak információkat és láthattak 

képeket. 

HAT-14-01-0593-

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)

magyar nyelv és irodalom tanár

HAT-14-01-0593-

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

Völker Aglája az intézmény oktatója

Születési 

éve

Szakterülete/foglalkozása/

kompetenciaterülete

(pl. történelemtanár, idegenvezető, 

művészettörténész, matematikus, 

néptáncos stb.)

Magyarország, Sopron 1962 gyógypedagógus, nyelvtanár

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-14-01-0123-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)

sopron-iskola-elokeszito ora

HAT-14-01-0593- elokeszito ora

sopron-iskola-elokeszito ora

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

HAT-14-01-0593- powerpoint-bemutato

Szála Renáta

sopron-iskola-elokeszito oraHAT-14-01-0593-

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, Sopron 1974

3.1.9. A HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyek adatai:

Neve

Pedagógiai módszerek: diavetítés, beszélgetés, kérdezz-felelet, csoportmunka, önálló ismeretfeldolgozás. A behozott tárgyak 

segítségével testközelben találkozhattak erdélyi népviselettel, kerámiával, kézműves kelmékkel. A vetítés - power point feldolgozás 

segített számukra jobban megsimerni Erdélyt. Ezek fontos módszerek a hallássérült és beszédfogyatékos gyermekek oktatásában.

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-14-01-0123-001-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.

HAT-14-01-0593-

Pályázati szám

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz



-

-

-

Pályázati szám

Tevékenység helyszíne Iskolán kívüli tevékenység helyszíne

006 sopron-iskola-jelnyelv

megvalósítottunk fakultatív előkészítő tevékenységet

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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.

12 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.

Természetes anyagokból készítettek a diákok különböző ajándékokat: például termés virágokat, 

levelező lapot. Tanári segítségadással, önállóan végezték a tevékenységet. Fontosnak tartottuk, 

hogy megtanuljanak egy magyar népdalt is jelnyelven, hiszen erdélyi hallássérült diákokhoz 

készültünk. Ez a találkozás arra is alkalmat adott, hogy a diákok kicserélték egymás jeleit, így 

erősítve a még jobb megértést.

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.

ajándék készítés és magyar 

népdal tanulása jelnyelven

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

október hónap

03.

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:

HAT-14-01-0593-

004 sopron-iskola-ajandekkeszites

005 sopron-iskola-ajandekkeszites

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:

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

formátumban. FIGYELEM! Az elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: HAT-14-01-0123-004-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)

3.2.2.

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz



-

-

-

elokeszito tevekenyseg

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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-14-01-0123-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-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz



A tanulmányi kirándulás témája:

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

terjedelemben).

"Kincses Kolozsvár" történelme, hagyományai és természeti kincsei.

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

HAT-14-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

09. nap

4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

október

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

Az utazás kezdő időpontja:4.2.

5

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

október

4.4.

13.

2

A tanulmányi kirándulás napjainak száma:

részt vett kísérőtanár

12 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-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



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 kiírásban megfogalmazott szempontoknak.
FIGYELEM! Amennyiben a legördülő menüből kiválasztotta, hogy a tevékenység adott szempontnak megfelel, A részt vevő
diákok tevékenységének bemutatása c. mezőben mutassa be, hogy a tevékenység során az adott szempont hogyan érvényesül.

Fényképek csatolása: napszakonként legfeljebb 7 fényképet csatolhat a tevékenységek megtörténtének igazolására.
Amennyiben a legördülő menüből kiválasztotta, hogy a tevékenység a pályázati kiírásban megfogalmazott valamely szempontnak
megfelel, mindenképp csatoljon azt/azokat igazoló fényképet is. A megfelelő mezőbe írja be a CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevét. FIGYELEM! Az elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: HAT-14-01-0123-kép sorszáma-földrajzi
név/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.: HAT-14-01-0123-001-budapest-iskola-elokeszito ora).

Amennyiben beszámolójához a tanulmányi kirándulás során használt segédanyagokat csatol, a munkalap alján, a napszakokra
vonatkozó táblázat alatt, a 4.9. pontban írja be a CD-n/DVD-n megküldött fájlok (pl. feladatlap és megoldókulcs, tesztek,
felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban (pl. HAT-14-01-0123-tanulmanyi kirandulas-feladatlap es
megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel.

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

délelőtt

007

HAT-14-01-0593-

Kép sorszáma

010

Az utazás a reggeli órákban kezdődött a kb. 600 km-re lévő Kolozsvárig. Az utazás során a diákok Magyarország 

több táját is megfigyelhették. A fővároson kerezstülhaladva láthatták a Dunát, a Parlamentet a Budai várat és a 

Szabadság szobrot. 

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

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

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Pályázati szám

utazas

011

utazas

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: HAT-14-01-0123-010-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.

HAT-14-01-0593-

008

009

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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 NEM kapcsolódik a választott témához

Sopron-Kolozsvár

utazas

Utazás-autóbusz

Időpont

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

utazas

utazas

HAT-14-01-0593-

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

2014.10.09

Választott témához kapcsolódás:

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

délután

HAT-14-01-0593-

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Sopron-Kolozsvár

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

013 nagyvarad

Választott témához kapcsolódás:

014 nagyvarad

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

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

012

HAT-14-01-0593-

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Utazás-autóbusz

Helyszín (pl. Medve-tó):

Az alföldi táj megfigyelése. A határon való átlépés után Nagyvárad megtekintése, Ady Endre költészetének 

felidézése. A földrajzi ismeretek felidézése.

nagyvarad

Kép sorszáma

HAT-14-01-0593- 017 nagyvarad

HAT-14-01-0593-

016 nagyvarad

nagyvarad

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HAT-14-01-0593-

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

artand-hataratlepesHAT-14-01-0593-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.

Település (pl. Szováta):

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

015

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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.

018

HAT-14-01-0593-

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

este

Helyszín (pl. Medve-tó):

HAT-14-01-0593-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

Kolozsvár

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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: HAT-14-01-0123-010-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.

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Utazás-autóbusz

Pályázati szám

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.

HAT-14-01-0593-

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Az esti órákban átkelés a Királyhágón. Kolozsváresti fényinek megtekintése. A késői esti órákban érkeztünk meg a 

szálláshelyünkre, így a diákokkal való találkozás nem valósulhatott meg.

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:

Sopron-Kolozsvár

Település (pl. Szováta):

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

019 kolozsvar-este-kollegium
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HAT-14-01-0593-

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

024 kolozsvar-iskola-vetelkedo

2. nap

Kolozsvár

Helyszín (pl. Medve-tó):

Kozmutza Flóra Hallássérültek Iskolája Kolozsvár

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

HAT-14-01-0593- 026 kolozsvar-iskola-baratkozas

Időpont Település (pl. Szováta):

délelőtt

kolozsvar-iskola-ismerkedes

HAT-14-01-0593- 021 kolozsvar-iskola-ajandek atadas

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

A diákok megismerkedhettek a kolozsvári iskolával és tanulóival. Átadták a saját készítésű ajándékokat. Részt vettek 

közös tanórákon is, majd játékos vetélkedőn adtak számot erdélyről való ismereteikről.

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: HAT-14-01-0123-010-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:

020

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 NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

HAT-14-01-0593- 022 kolozsvar-iskola-kozos tanora

HAT-14-01-0593- 023

HAT-14-01-0593- 025 kolozsvar-iskola-vetelkedo

kolozsvar-iskola-kozos tanora

HAT-14-01-0593-
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A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Település (pl. Szováta):

Kolozsvár

Helyszín (pl. Medve-tó):

Kolozsvár

HAT-14-01-0593- 029

kolozsvar-varosnezes-terkep

HAT-14-01-0593- kolozsvar-varosnezes028

HAT-14-01-0593-

délután

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Városnéző útunkon velünk tartottak a kolozsvári iskola diákjai. Az ottani gyerekek és egy térkép segítségével 

önállóan fedezték fel Kolozsvár nevezetességeit. Megnézték Mátyás király és Bocskai István szülőházát, a Szent 

Mihály templomot, Mátyás király szobrát. 

Városi sétánk során ellátogattunk a Farkas utcai református templomhoz, megtekintettük az előtte található 

Sárkányölő Szent György szobrot és a Babes - Bolyai Egyetem épületét. Kolozsvári 

tartózkodásunk utolsó helyszíne a Házsongárdi temető volt. Itt meglátogattuk Reményik 

Sándor, Brassay Sámuel, Dsida Jenő, Kós Károly síremlékét, és közösen megkoszorúztuk Apáczai Csere János sírját.

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)

HAT-14-01-0593- 027 kolozsvar-varosnezes

kolozsvar-varosnezes

HAT-14-01-0593- 031

HAT-14-01-0593-

kolozsvar-hazsongard

030

kolozsvar-varosnezes

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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

HAT-14-01-0593- 032 kolozsvar-hazsongard
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HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

este

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Település (pl. Szováta):

Kolozsvár

Este játékos vetélkedőt tartottunk a kollégiumban lakó diákokkal közösen. Naplót kezdtünk írni az eddigi 

élményekről.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Kozmutza Flóra Hallássérültek Iskolája Kolozsvár

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

035 kolozsvar-kollegium-vetelkedo

036

Kolozsvár

HAT-14-01-0593-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

034 kolozsvar-kollegium-ismerkedes

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: HAT-14-01-0123-010-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.

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Pályázati szám

Választott témához kapcsolódás:

HAT-14-01-0593-

kolozsvar-kollegium-vetelkedo

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:
a tevékenység NEM kapcsolódik közvetlenül 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)
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039

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

3. nap

Időpont

délelőtt

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

HAT-14-01-0593- 040 torocko-seta

Torockó

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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.

Az utazás során megnéztük a legendás hírű torockószentgyörgyi várromot. Sétát tettünk az Európa Nostra-díjas 

Torockón, amely az egykori Aranyos vármegye kis magyar etnikai szigete. Felidéztük a régi mesterségeket, 

ismerkedtünk a helyi lakosokkal.Torockón megnéztük a falu jellegzetes épületeit, majd a Néprajzi Múzeum 

gyűjteményét látogattuk meg. Ezt követően átutaztunk Nagyenyedre és megtekintettük a várat és a Bethlen Gábor 

Kollégiumot.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Kolozsvár-Torockó

Helyszín (pl. Medve-tó):

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM 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):

HAT-14-01-0593- 042 torocko-seta

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593- 037 torocko-seta

HAT-14-01-0593- 038 torocko-seta

HAT-14-01-0593- torocko-seta

043 nagyenyed

HAT-14-01-0593- 041 torocko-seta
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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: HAT-14-01-0123-010-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

HAT-14-01-0593- 050

délután

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

gyulafehervar-koszoruzas

HAT-14-01-0593- 048

vajdahunyad-varlatogatas

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Választott témához kapcsolódás:

Gyulafehérvár- Vajdahunyad

Helyszín (pl. Medve-tó):

Gyulafehérvár- Vajdahunyad

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

HAT-14-01-0593- 046 gyulafehervar-seta

HAT-14-01-0593- 044 gyulafehervar-seta

HAT-14-01-0593-

gyulafehervar-seta

Település (pl. Szováta):

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Gyulafehérvárra indultunk tovább. Megnéztük a várat, a székesegyházat, a vár területén lévő 

életképszerű szobrokat. A székesegyházban a magyar történelem több jeles alakját is eltemették. A híres történelmi 

személyiségek sírjaira nemzeti színű szalagot tettünk.                                                                 Továbbutaztunk 

Vajdahunyadra, ahol megnéztük a várat, melynek híres lakói voltak: Fráter György (Corvin János idejében itt volt 

kukta), Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János, Török Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén, Thököly Imre.

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:

HAT-14-01-0593- 045

gyulafehervar-dom

HAT-14-01-0593- 049 gyulafehervar-seta
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Település (pl. Szováta):

Kolozsvár

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: HAT-14-01-0123-010-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

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Kép sorszáma

Kozmutza Flóra Hallássérültek Iskolája Kolozsvár

HAT-14-01-0593-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

HAT-14-01-0593-

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Kolozsvár 

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

Az esti órákban érkeztünk szálláshelyünkre, ahol a gyerekek a kolozsvári fiataloknak eljelelték a népdalt. Ezt közös 

szurkolás követte a magyar-román labdarúgó mérkőzést tekintették meg. A nap naplóírással zárult. 

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

kolozsvar-kollegium-szurkolas

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

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

módszert tartalmaz

HAT-14-01-0593-

Pályázati szám

051

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

053 kolozsvar-kollegium-beszelgetes

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

052 kolozsvar-kollegium-szurkolas
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HAT-14-01-0593- 054

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

délelőtt

HAT-14-01-0593- 055 torda-sobanya

HAT-14-01-0593- 056 torda-sobanya

torda-sobanya

HAT-14-01-0593- 058 torda-sobanya

torda-sobanya

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593- 057

torda-sobanya

HAT-14-01-0593- 059

Választott témához kapcsolódás:

A tordai sóbánya érdekes turisztikai látványosság és gyógyhely. Itt a só kitermelése már 1075-ben is volt. A tanulók 

megtekinthették a hatalmas sóaknákat. 

Torda-sóbánya

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Torda

Helyszín (pl. Medve-tó):

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

módszert tartalmaz

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

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: HAT-14-01-0123-010-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: a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

torda-sobanya

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

2014.10.12

4. nap

Időpont Település (pl. Szováta):

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HAT-14-01-0593- 061

délután

HAT-14-01-0593- 063 tordai-hasadek-seta

HAT-14-01-0593-

065

HAT-14-01-0593-

tordai-hasadek-seta

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Gyalogtúrán vettek részt tanlóink a Tordai-hasadékban. A különleges szépségű hegygerincen tanulmányozták a 

vulkáni kőzeteket (kőzetvizsgálat), a növény - és állatvilágot (faj meghatározás). Itt idéztük fel Szent László 

legendáját. 

Helyszín (pl. Medve-tó):

Tordai-hasadék

Település (pl. Szováta):

Torda

tordai-hasadek-seta

HAT-14-01-0593- 062 tordai-hasadek-seta

tordai-hasadek-seta

HAT-14-01-0593- 066

067 tordai-hasadek-seta

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

módszert tartalmaz

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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: a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

HAT-14-01-0593-

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

064 tordai-hasadek-seta

Pályázati szám Kép sorszáma

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

este

HAT-14-01-0593-

Kozmutza Flóra Hallássérültek Iskolája Kolozsvár

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

HAT-14-01-0593-

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

módszert tartalmaz

HAT-14-01-0593-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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

HAT-14-01-0593-

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

Este búcsúestet tartottunk az iskolában. Sor került a két országban meglévő hallássérültek jelnyelvének 

összehasonlítására. Beszélgetések az élményekről (jelnyelven is). Megerősítettük a két iskola közötti kapcsolatot.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

HAT-14-01-0593-

068

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

kolozsvar-kollegium-bucsuzkodas

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

HAT-14-01-0593-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

Kolozsvár

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

HAT-14-01-0593-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

Település (pl. Szováta):

Kolozsvár

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HAT-14-01-0593-

délelőtt

HAT-14-01-0593-

Időpont Település (pl. Szováta):

Kolozsvár-Sopron

070

5. nap

utazás-autóbusz

Helyszín (pl. Medve-tó):

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

A hazafele tartó útunk során megálltunk a Királyhágón (az odafelé tartó úton már sötét volt). A gyerekek 

gyönyörködtek a tájban, felidéztük történelmi, földrajzi ismereteinket.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

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

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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.

hazautazas-kiralyhago

069 hazautazas-kiralyhago

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593- 071 hazautazas-kiralyhago

Pályázati szám

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

módszert tartalmaz

hazautazas-kiralyhago

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HAT-14-01-0593- 072

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Kép sorszáma

2014.10.13

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 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: HAT-14-01-0123-010-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 tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

HAT-14-01-0593-

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

HAT-14-01-0593-

délután

HAT-14-01-0593-

Választott témához kapcsolódás:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

073

Település (pl. Szováta):

Kolozsvár-Sopron

Helyszín (pl. Medve-tó):

utazás-autóbusz

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Utazás - autóbusszal hazafelé. Az hazánk különböző tájainak megfigyelése.

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

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

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

utazas

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 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.

HAT-14-01-0593-

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: HAT-14-01-0123-010-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.

074 soron-iskola-megerkezes

Helyszín (pl. Medve-tó):

Sopron

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Sopron

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

Érkezés a késő esti órákban Sopronba.

Település (pl. Szováta):

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -HAT-14-01-0593-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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)

HAT-14-01-0593-

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:

HAT-14-01-0593-

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

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

-

Időpont

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 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: HAT-14-01-0123-010-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)

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Település (pl. Szováta):

HAT-14-01-0593-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HAT-14-01-0593-

Választott témához kapcsolódás:

HAT-14-01-0593-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HAT-14-01-0593-

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 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:

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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: HAT-14-01-0123-010-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.

HAT-14-01-0593-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

délelőtt

HAT-14-01-0593-

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):

HAT-14-01-0593-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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)

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Helyszín (pl. Medve-tó):

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

-

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HAT-14-01-0593-

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):

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

délután

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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: HAT-14-01-0123-010-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-14-01 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

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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: HAT-14-01-0123-010-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:

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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:

HAT-14-01-0593-

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -HAT-14-01-0593-

délelőtt

Választott témához kapcsolódás:

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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:

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

8. nap

Időpont Település (pl. Szováta):

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

HAT-14-01-0593-

- Helyszín (pl. Medve-tó):

HAT-14-01-0593-

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-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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: HAT-14-01-0123-010-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)

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Település (pl. Szováta):

délután

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

Helyszín (pl. Medve-tó):

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

este

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

HAT-14-01-0593-

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Pályázati szám

HAT-14-01-0593-

Választott témához kapcsolódás:

Település (pl. Szováta):

HAT-14-01-0593-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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.

HAT-14-01-0593-

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)

HAT-14-01-0593-

Kép sorszáma

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HAT-14-01-0593-

délelőtt

Helyszín (pl. Medve-tó):-

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

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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:

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

HAT-14-01-0593-

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

délután

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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: HAT-14-01-0123-010-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.

HAT-14-01-0593-

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:

HAT-14-01-0593-

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Pályázati szám Kép sorszáma

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 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: HAT-14-01-0123-010-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:

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

este

HAT-14-01-0593-

Település (pl. Szováta):

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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)

HAT-14-01-0593-

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

-

délelőtt

HAT-14-01-0593-

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)

HAT-14-01-0593-

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: HAT-14-01-0123-010-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.

HAT-14-01-0593-

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

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:

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Helyszín (pl. Medve-tó):

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

HAT-14-01-0593-

A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve:

Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A

fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-010-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-14-01 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: HAT-14-01-0123-010-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

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

HAT-14-01-0593-

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):

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

este

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

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

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.9. A tanulmányi kiránduláson alkalmazott pedagógiai segédanyagok:

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

(pl. feladatlap és megoldókulcs, tesztek, felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban (pl. HAT-14-01-0123-

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

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

tanulmanyi kirandulas

HAT-14-01-0593- tanulmanyi kirandulas

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

tanulmanyi kirandulas

tanulmanyi kirandulas

tanulmanyi kirandulas

tanulmanyi kirandulas

HAT-14-01-0593-

tanulmanyi kirandulas

tanulmanyi kirandulas

tanulmanyi kirandulas

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593-

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 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

HAT-14-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

5.1.3. A HATÁRTALANUL! értékelő óra időtartama:

15. 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.

2

október 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.

2 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.

12 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-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. Az értékelő szakasz



-

-

-

-

-
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A HATÁRTALANUL! értékelő óra menete:

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

Az utazáson részt vevő tanulók előzetesen feladatot kaptak: gondolják végig, hogy melyik helyszín, cselekvés volt számukra a 

legélvezetesebb, és ezt néhány mondattal indokolják is. Így jött létre a tanóra elején egy kis élménybeszámoló. A tanórán felidéztük 

a készített fényképek segítségével az utazást. Vázlatban rögzítettük a látottakat, a felkeresett helyszínekről való tudnivalókat, híres 

történelmi személyeket, néprajzi- földrajzi ismereteket.

sopron-iskola-ertekelo ora

sopron-iskola-ertekelo ora

ertekelo ora

HAT-14-01-0593-

076 sopron-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. HAT-14-01-0123-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)

HAT-14-01-0593-

075

HAT-14-01-0593-

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

HAT-14-01-0593- powerpoint bemutato

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: HAT-14-01-0123-070-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.

HAT-14-01-0593-

077

A HATÁRTALANUL! értékelő órán alkalmazott pedagógiai módszerek:

Az értékelő órán beszélgettek a tanulók a naplóban leírt beszámolókról, megnézték a tanulmányi kirándulás során készített 

fényképeket, felidézték a kiránduláson látottakat, beszélgettek az élményeikről.                                                                                                                                                              

Alkalmazott pedagógiai módszerek: beszélgetés, kérdés-felelet, csoportmunka, önálló munkavégzés,

HAT-14-01-0593-

A HATÁRTALANUL! értékelő órán alkalmazott pedagógiai segédanyagok:

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. Az értékelő szakasz



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.

3

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.

Az őszi szünet miatt szerveztük későbbi időpontban a témanapunkat, melyre a sajtó képviselőit is meghívtuk.

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.

28

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

meg a kötelező HATÁRTALANUL! értékelő óra fölött vállalt és megvalósított tevékenység adatait.

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

5.2. Fakultatív tevékenység

12. 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:

Az utazáson készített fényképekből élménybeszámolót készítettek a pályázatban részt vevő tanulók. Felidézték az utazás helyszíneit 

időrendben, hogy az iskola felső tagozatosai közül minél többen ismerkedjenek meg az átélt élményekkel. Az intézményben tanuló 

diákok részt vehettek egy közös vetélkedőn is, ahol a csoportkialakítás úgy történt, hogy utazó diákok mellé nem utazó diákok is 

kerültek. A vetélkedő bizonyos feladatait a pályázatban nem résztvevő diákok is meg tudták oldani, voltak azonban olyan feladatok is, 

melyekhez kellettek azok az ismeretek, melyeket az utazók sajátítottak el Erdélyben. A program alkotással zárult: a tanulók erdélyi 

motívumokat gyűjtöttek a rendelkezésre álló néprajzi könyvekből, ezeket lerajzolták, majd festették is. Ez a közösen készítendő 

tablót díszítette.   

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).

november

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-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. Az értékelő szakasz
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Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)Pályázati szám

HAT-14-01-0593- temanap

HAT-14-01-0593- temanap vetelkedo-powerpoint bemutato

HAT-14-01-0593- temanap

sopron-iskola-temanap

HAT-14-01-0593-

HAT-14-01-0593- 080 sopron-iskola-temanap

079 sopron-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.

HAT-14-01-0123-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:

HAT-14-01-0593- 078

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

elnevezéseknek a következő példa formátumát kell követniük: HAT-14-01-0123-075-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-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. Az értékelő szakasz



11.

6.2.6.

6.2.7.

2

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

leütés – szóközzel – terjedelemben).

A hazautazást követően az őszi szünet miatt a bemutató előadást későbbre tettük.

A bemutató előadáson részt vett (utazó) diákok száma:

hónapnovember

6.2.1.

HAT-14-01 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 2015. 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 2015. december 31-ig elérhető legyen.

6.2.2. A bemutató előadás időpontja:

12 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.
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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

HAT-14-01-0593-

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.

HAT-14-01-0593- 083

082 sopron-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: HAT-14-01-0123-080-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)

sopron-iskola-bemutato eloadas

081 sopron-iskola-bemutato eloadas

HAT-14-01-0593-
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6.3.1.

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

sajtómegjelenés(ek)re vonatkozó adatokat.

HAT-14-01-0593-

napradio-tudositas

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

Pulzus TV Sopron

Helyi Téma

Mellékelt dokumentum 

elnevezése 

(a CD-n/DVD-n 

megküldött fájl neve 

vagy eredeti újság)

Teljesített sajtómegjelenések:

6.3. Fakultatív tevékenység: sajtómegjelenések

3

HAT-14-01-0593-

pulzustv-tudositas

legalább 30 másodperc hosszúságú híradás (interjú, hír) 

regionális (több megyére kiterjedő) sugárzású TV-ben 

és/vagy rádióban

2014.11.19

2014.11.12

legalább 600 karakter terjedelmű, a programlogót és/vagy 

fényképet tartalmazó PR cikk és/vagy interjú országos vagy 

regionális (több megyére kiterjedő) vagy megyei terjesztésű 

(nyomtatott formában megjelenő) hetilapban

Megjelenés 

időpontja 

(év.hónap.nap)

Az őszi szünet időtartama miatt, a szünet utáni időpontra terveztük a projektzáró témanapunkat. Ennek kapcsán hívtuk meg a sajtó 

képviselőit, akik erről az eseményről tudósítottak.

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:

HAT-14-01-0593-

helyitema-tudositas

2014.11.12

legalább 30 másodperc hosszúságú híradás (interjú, hír) 

regionális (több megyére kiterjedő) sugárzású TV-ben 

és/vagy rádióban

Megjelenés típusa

(interjú, hír, stb.)

Nap Rádió

6.3.2.
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Pályázati szám:

A Támogatott neve:

Megnevezés

Távolság Egységár

1.1. autóbusz/mikrobusz 9207116 2014.10.17 banki 112003 D0046289- 

D0046293

1 835 km 215 Ft 394 418 Ft

1.2. autóbusz/mikrobusz km Ft 0 Ft

1.3. autóbusz/mikrobusz km Ft 0 Ft

1.4. autóbusz/mikrobusz km Ft 0 Ft

1.5. autóbusz/mikrobusz km Ft 0 Ft

1 835 215

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 fő éj Ft 0 Ft

3.2. szállás fő éj Ft 0 Ft

3.3. szállás fő éj Ft 0 Ft

3.4. szállás fő éj Ft 0 Ft

3.5. szállás fő éj Ft 0 Ft

0 0 0

394 418 Ft

0 Ft

394 418 Ft

Számla száma 394 418Számla 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

HAT-14-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló

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

HAT-14-01-0593

Menetjegy 

azonosítószáma

Tóth Antal EGyMI

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

0Számla 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 mellékletében meghatározott összegektől, indokolja az eltérést

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

Eltérés a támogatási szerződés fősoraiban meghatározott összegektől:
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HAT-14-01 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: Gyuraczbusz Kft.

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás települése:

A kapott szolgáltatás minőségének értékelése:

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás honlapjának címe:

Petőháza

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás honlapjának címe:

A személyszállítást biztosító szervezet/vállalkozás e-mail címe: gyuraczbuszkft@gmail.hu

8.2.

8.3.

Az utazásszervező szervezet/vállalkozás honlapjának címe:

Az utazásszervező szervezet/vállalkozás e-mail címe:

A kapott szolgáltatás minőségének értékelése: 8

A kapott szolgáltatás minőségének értékelése:

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.

nem vettünk igénybe 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:

Az utazásszervező szervezet/vállalkozás települése:
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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:

A szálláshelyen töltött éjszakák száma: 4

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: nonprofit szálláshely (pl. kollégium, gyermekotthon, 

A szálláshely neve: Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája

A szálláshely települése (magyarul): Kolozsvár

www.siketek.ro

8.4.
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Pályázati szám:

A Támogatott neve:

év hónap

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

október október október október október november

03. 02. 09. 13. 15. 11.

Völker Aglája
gyógypedagógus, 

nyelvtanár
Sopron 1962 1987 augusztus

7978924238

0
agli@gmail.hu részt vett részt vett részt vett részt vett

Szála Renáta
magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár
Sopron 1974 2002 szeptember

7296184351

2

szalarenata@gmail.co

m
részt vett részt vett részt vett részt vett

2 2 2 2

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

október október október október október november

03. 02. 09. 13. 15. 11.

Békési Lídia Sopron 2000
7587354969

6
részt vett részt vett részt vett részt vett

Gassner Shenan Sopron 2000
7253785754

0
részt vett részt vett részt vett részt vett

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 az Ember i Erőforrás 

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
Születési 

éve

fakultatív 

előkészítő 

tevékenység

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!

1

2

2

tanulmányi kirándulás

HAT-14-01-0593

Tóth Antal EGyMI

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 az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő a megadott e-mail címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.

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

A projektben részt vevő diákok névsora
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tanulmányi kirándulás

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 az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő a megadott e-mail címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.

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

A projektben részt vevő diákok névsora
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(település)
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száma
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AláírásaNeve

Göncz József Sopron 2000
7426002729

3
részt vett részt vett részt vett részt vett

Meszes Róbert Nagybajcs 1999
7525917542

8
részt vett részt vett részt vett részt vett

Nagy Dávid Sopron 2000
7617129371

7
részt vett részt vett részt vett részt vett

Pánczél Sándor Sopron 2001
7151836789

5
részt vett részt vett részt vett részt vett

Payrits Melánia Sopron 2000
7151836755

4
részt vett részt vett részt vett részt vett

Prém Szebasztián Sopron 2000
7448485338

1
részt vett részt vett részt vett részt vett

Szlatyinszki Henrietta Ravazd 1997
7807470958

2
részt vett részt vett részt vett részt vett

Takács Botond Sopron 2000
7146667742

8
részt vett részt vett részt vett részt vett

Várnagy Béla Győrság 1997
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9
részt vett részt vett részt vett részt vett
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03. 02. 09. 13. 15. 11.

tanulmányi kirándulás

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 az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő a megadott e-mail címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.

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

A projektben részt vevő diákok névsora
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tanulmányi kirándulás

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 az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő a megadott e-mail címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.

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

A projektben részt vevő diákok névsora
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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 az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő a megadott e-mail címet kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra felhasználja.

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

A projektben részt vevő diákok névsora
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