
„Négy-öt magyar összehajol”- a 
természeti értékekről és  

a kultúráról gondolkodni! 

HAT-14-01-0370 pályázati azonosító  

A pályázat rövid összefoglalása: 

A legnagyobb eredmény az volt, hogy az öt nap alatt a két iskola diákjai összebarátkoztak, azóta is 

tartják a kapcsolatot és naponta keresik a pályázat író tanárt, hogy ne feledkezzen meg a Tompa 

Mihály Alapiskola diákjairól és róluk: keressen újabb pályázatot, mert szeretnének még egyszer 

eljutni ebbe az iskolába és megismerni további magyar értékeket a Felvidéken, de csak együtt! 

CSODÁLATOS VOLT, AZ IDŐ KEGYEIBE FOGADOTT BENNÜNKET, JÓL SIKERÜLTEK A SZEREPLÉSEK, ÉS 

ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNYEKBEN RÉSZESÜLTÜNK: TOPORCON AZ 500 ÉVES FÁNÁL, A GÖRGEY 

SÍROKNÁL, A MADÁCH-HÁZBAN.  A KEDVES, SEGÍTŐKÉSZ RIMASZOMBATI DIÁKOKKAL, TANÁROKKAL, 

AZ OTT ÉLŐ MAGYAROKKAL, SZEBBNÉL SZEBB TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEKET, A LŐCSEI VILÁGÖRÖKSÉG 

RÉSZÉT KÉPEZŐ SZENT JAKAB TEMPLOM OLTÁRAIT TEKINTETTÜK MEG. Előkészítésen beszéltünk a 

határon túl élő magyarokról ppt bemutatóval. Kovács B. István rimaszombati történész 

városbemutatója. Értékeltük az utazást. Jó vélemény alakult ki kis csoportban és nagyobb közösség 

előtt is. 

A tanulmányi kirándulás meghatározó élménye: 

Diákok többségének az  jelentette az életre szóló élményt, amikor TOPOLCON eljutottunk a Görgey 

család sírjaihoz, falu végén lévő ötszáz éves fa látványa, az azt gondozó fiatal férfi megdöbbenése, 

hogy mi tudtunk erről a több száz éves fáról és öröme, hogy eljutottunk oda és még vele is 

találkoztunk.  

A Szent Jakab templomban - a kiírások ellenére - is készítethettünk közös fotót. Csodálatos templom 

oltáraival, hangulatával lenyűgöző volt. Rimaszombat minden szegletét:épületeit, tereit, szobrait 

megismerhettük b. Kovács István történész által, aki rögtönzött számunkra egy ámulatba ejtő, 

valóban felejthetetlen idegenvezetést. Szavaira, érdekes történeteire sokáig emlékezni fogunk! 

Köszönjük neki! 

Javaslat:  

KLIK-es iskolákkal külön számlát nyitassanak a pénz odakerüljön, ne vesszen el az útvesztőkben s 

utána a pályázók kerüljenek kellemetlen helyzetbe nem tudnak elszámolni a támogatással  minden 

iskola legalább az indulás előtt 14 nappal korábban megkapja támogatást, hogy tudja a számlákat 

rendezni. E pályázat kezelői értesítsék az iskolákat átutalásra került a támogatás, időpontjáról ezzel 

KLIK felé fordulhatnak 

egy főre jutó támogatási összeget legalább 10%-kal megemelni (árfolyam változás!) 



A tanulmányi kirándulás témája:

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

terjedelemben).

4.1. A célország:

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

Szlovákia

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

03. 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.

07.

4

A tanulmányi kirándulás napjainak száma:

részt vett kísérőtanár

32 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.
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1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

délelőtt

006

012HAT-14-01-0370-

Kép sorszáma

009

Az indulás izgalmasan sikerült, mert a busz elromlott, ezért másfél órával később indultunk Rimaszombatba, utazás 

közben átléptük a trianoni határt. Már annyira jelentéktelen, hogy észre sem vettük, hogy megérkeztünk a 

Felvidékre. Közel egy órás utazás után értünk a Tompa Mihály Alapiskolába, ahol már nagyon vártak bennünket, 

rövid kézfogás és ismerkedés után buszba ültünk és indultunk a közel két órás útra, hogy meglássuk Murány várát. 

A rimaszombati diákok közül sem voltak még ennél a várnál, így mindenki nagyon várta a várlátogatást. Közben 

gyönyörködtünk a szép felvidéki tájban, ismerkedtek a diákok, megbeszéltük és Angyal László elmondta a táj 

történetéhez kapcsolódó gondolatait

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Település (pl. Szováta):

1. nap

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Pályázati szám

009-szikszo-meg mindig pakokolunk

012-rimaszomat-talalkozas3

010

008-szikszo-pakolunk

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-14-01-0370-

007

008

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Rimaszombat

010-rimaszombat-talalkozas

Tompa Mihály Alapiskola, 

Időpont

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

006-a - szikszó-várjuk a buszt

007-szikszo-varakozas

HAT-14-01-0370- 011 011-rimaszombat-talalkozas2

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

2014.10.03

Választott témához kapcsolódás:

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

délután

HAT-14-01-0370-

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Murány

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

014 murany-erkezes a var ala

Választott témához kapcsolódás:

015 murany-erkezes

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

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

013

HAT-14-01-0370-

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

murányi vár

Helyszín (pl. Medve-tó):

Délben érkeztünk meg a Murányba, ahol egy közölték velünk engedélyt kell kérni a polgármesteri hivatalból, 

elmentünk oda a rimaszombati tanárokkal, hiszen itt már nem beszélnek magyarul. A diákok közben rácsodálkoztak 

a magasban álló várra. Kiderült nem kell engedélyt kérni, de csak gyalog mehetünk fel a 748m magas várhoz. Ez a 

murányi természetvédelmi terület, ahová csak meghatározott időben lehet busszal felmenni. Így több órás gyaloglás 

következett a gyalogösvényen, több, mint két órát jelentett. Mivel csodálatos napsütés volt a vár tetejéről a környék 

hegyeivel, szépségeivel is megismerkedtek a diákok. Látták, hol járt Petőfi és Tompa Mihály. Visszafelé is több, mint 

két órás volt az út.

murány-kilátás a várból

Kép sorszáma

HAT-14-01-0370- 018 murany-csipet-csapat

HAT-14-01-0370-

017 murany-itt  vagyunk

murany-tura ösvény bejáratánál

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HAT-14-01-0370-

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

murány-várkapunálHAT-14-01-0370-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.

Település (pl. Szováta):

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

016

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.

019

HAT-14-01-0370-

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

HATÁRTALANUL! program
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1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

este

25

Helyszín (pl. Medve-tó):

HAT-14-01-0370-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

Rimaszombat

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

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-14-01-0370-

Rimaszombat-étteremben

HAT-14-01-0370-

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

Várnál, utazás, Kollégium

Pályázati szám

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.

HAT-14-01-0370-

20 murány-várfalak között

21 murány-lefelé pihenés

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

Késő délután, este indultunk vissza a Murányi vártól, ahol jól elfáradt a csoport, de annál nagyobb élményekben volt 

része a diákoknak, hiszen egyetlen diák sem volt még korábban ebben a várban. A kilátás csodálatos volt, a két 

csoport jól összerázódott, így a buszon beszélgetve indultunk el, mindenki gyönyörködött a lemenő nap fényében és 

a Murányi fennsík, a környező hegyek, az őszi erdők szépségében. A rimaszombati diákokat az iskolánál letettük, mi 

pedig mentünk a kollégiumba, ahol lepakoltunk, majd elfoglaltuk a szobáinkat, vacsora után egyéni naplóírás 

következett, vidám verseny a hallottakról, látottakról, telefonálás haza, majd élménybeszámolók írására került 

sor.Majd aludni tértünk.

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:

Murány, Rimaszombat

Település (pl. Szováta):

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

19 murány-visszatekintés a várfalra

22 murány- védett szalamandra

23 utazás- elhagytuk Murányt

24 Rimaszombat -este a kollégiumban

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-14-01-0370-

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

30 toporc-Görgei család sírjai

2. nap

Rimaszombat

Helyszín (pl. Medve-tó):

Kollégium, utazás Toporcra, Toporc

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

HAT-14-01-0370- 32 toporc-500eves fanál1

Időpont Település (pl. Szováta):

délelőtt

rimaszombat-van-e térerő

HAT-14-01-0370- 27 rimaszombat-használjuk a mobilt

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Ezen a napon Toporcra mentünk, fel a hegyek közé. Reggel még a diákok befejezték a beszámoló írását, telefonáltak 

haza, majd felvettük Rimaszombatba a diákokat és együtt indultunk a több órás útra Toporcra. Nem gondoltuk, hogy 

ilyen kanyargós az út, néhányan rosszul lettek, így többször megálltunk, lassabban haladtunk. Hangos vivát volt, 

amikor megérkeztünk a Görgei sasfészekbe. Először a temetőbe mentünk és ott kerestük meg a családi sírhelyet, 

ahol koszorúztunk, elénekeltük a himnuszt, majd a több évszázados hársfát keresük meg a falu szélén, ott is 

elidőztünk. Találkoztunk a fát védő lőcsei férfivel, aki meglepődött azon hogy a számára ismeretelen nevű magyar 

településről is érkeztünk ide

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:

26

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-14-01-0370- 28 toporc-bejárat

HAT-14-01-0370- 29

HAT-14-01-0370- 31 toporc-koszorúzás

toporc-indulás a temetőhöz

HAT-14-01-0370-
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A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Település (pl. Szováta):

Toporc - Lőcse

Helyszín (pl. Medve-tó):

500 éves fánál, utazás, Fő tér

HAT-14-01-0370- 35

 Lőcse-csoportkép

HAT-14-01-0370- Toporc-500eves fanál234

HAT-14-01-0370-

délután

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Hosszú utazás után elidőztünk a Görgey család sasfészkében. Tetszett az öreg, hatalmas hársfa, többször is 

körbejártuk, majd indultunk tovább Toporc érintésével Lőcsére, a Görgey család kastélyait csak a buszból láttuk, 

mert újítják fel. Megismerkedve a Szepességgel elértünk Lőcsére. Sajnos arra nem jutott időnk, hogy Késmárkra is 

benézzünk. A lőcsei hatalmas városfalak lenyűgözőek voltak, megelevenedett a történelem, a belváros főtere idézte 

a XVII-XVIII. századot. A buszról leszállva rohantunk a katedrálishoz, rövid várakozás, a templom külsejével való 

ismerkedés után jutottunk a csodálatos templomba, a tiltások ellenére még fotót is készíthettünk. A főoltárat 

felújítják. GYÖNYÖRŰ TEMPLOM.

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

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-14-01-0370- 33 toporc-csoportkép

Lőcse-bejárat a városba

HAT-14-01-0370- 37

HAT-14-01-0370-

Locse-amit másnak nem nekünk szabad

36

locse-Főtéren

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-14-01-0370- 38 locse-Fő tér felé
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HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

este

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

szepesivar-vár falak között

Település (pl. Szováta):

Lőcse, Szepesi vár

Szent Jakab székesegyházban órákat tölthettünk volna, de időnk korlátozott volt. Még körbe jártuk e bonyolult 

templomot, megnéztük a Városházát, a Szégyenketrecet, körbejártuk a teret. Fotózkodás után indultunk tovább 

Szepes várába kanyargós utakon. Felvidék gyöngyszemeként hirdetett vár már messziről lenyűgöző látványt 

nyújtott, mert a lebukó napfénye is megvilágította. Jól körbejártuk a várat, mire bejutottunk, de sikerült. Megvettük 

a jegyeket, az idegenvezetés helyett rossz magyarsággal megszólaló megnetofont kaptunk abból tájékozódtunk és a 

velünk lévő tanárok is segítettek. 3 Csoportban jártunk a hatalmas várban. Ledöbbenve láttuk a magyar nevet 

szlovák formáját, nehezen igazodtunk el.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Fő tér, várban

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

41 locse-jól sikerült-e

42

Rimaszombat

HAT-14-01-0370-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

45 szepesivar-barangolás

46

szepesivar-mit látunk

43 szepesivar-közösen együtt

44

40 locse-mindenki ott van

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-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

Pályázati szám

Választott témához kapcsolódás:

HAT-14-01-0370-

szepesivar- udvari kép

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

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

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Kép sorszáma

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

módszert tartalmaz

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

49

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

3. nap

Időpont

délelőtt

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

HAT-14-01-0370- 50 Rimaszombat-Tompa téren együtt

Fő tér 

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.

Madách kastényban 3 napos rendezvény volt, ezért az eredetileg tervezett programtól eltértünk. Délelőtt 

rimaszombat nevezetességeivel ismerkedtünk meg. Iskolától indultunk a központba, itt a XIX. Századi virágzó város 

szépségeit néztük meg a Gömöri Múzeum épületét, a Fő tér templomait, itt fedeztük fel az i. VILÁGHÁRÚ 

mártírjainak állított emlékművet, előtte csoportképet készítettünk, majd a Blaha Lujza szobához  Ferenczy István 

kriptájához mentünk mentünk itt a szerencs kegyeibe fogadott, mert B. Kovács István történész kalauzolt 

bennünket tovább. Nagyszerű előadóként megismertett bennünket a város, a gömöri történelem érdekességeivel 

bejutottunk a kriptájába, ahol elhelyeztük koszorúinkat.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

Rimaszombat

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-14-01-0370- 52 Rimaszombat-B Szabó István magyaráz

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370- 47 Rimaszombaton - I világháborús emlékmű előt

HAT-14-01-0370- 48 Rimaszombaton- Blaha Lujza szobárnál

HAT-14-01-0370- Rimaszombat-Tompa Mihály szobáránál

53 Rimaszombat-Jaj azok a kitelepítések

HAT-14-01-0370- 51 Rimaszombat-Mit is látunk a szobortól a városházát

2014.10.05
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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-14-01-0370- 60

délután

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Vályvölgye-kastély előtt

HAT-14-01-0370- 58

Vályvölgye-almajáték

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

Választott témához kapcsolódás:

Rimaszombat, Vály völgye

Helyszín (pl. Medve-tó):

Fő tér, Vály völgye

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

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-14-01-0370- 56 Vályvölgye-csodálatos táj

HAT-14-01-0370- 54 Rimaszombat-Fő téren

HAT-14-01-0370-

Rimaszombat-városnézés

Település (pl. Szováta):

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Kora délután kalauzolt bennünket Pista bácsi, akitől megtudtuk a Fő tér hét nevét, az itt lakókat ért '45 utáni 

szlovák kegyetlenkedéseket (kitelepítés, megalázások, magyarul nem lehetett beszélni), majd a magyarság 

újrakezdését. Ismét elmentünk a Tompa és a  Petőfi szobrokhoz, ahol a visszahelyezésük és Ferenczy István 

munkásságáról beszélt a helytörténész. Vidám beszélgetés, kérdés-felelet volt a vele töltött idő. Délután velünk 

tartottak a rimaszombatiak és egy csodálatos zsák tepülésű völgybe jutottunk el. Több apró, de magyarságukra 

büszke falvak lakóival ismerkedtünk meg, akik rendkívül segítőkészek és mindent megtesznek a vendégekért. XII. 

században épült erődtermplomba is bejutottunk

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

HAT-14-01-0370- 55

Vályvölgye-kastély parkban

HAT-14-01-0370- 59 Vályvölgye-erőd templomnál
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Település (pl. Szováta):

Vály völgye, Rimaszombat

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-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

Kép sorszáma

Vály völgye, Kollégium

HAT-14-01-0370-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

66

HAT-14-01-0370-

65 Rimaszombat-próba3

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Rimaszombat- próba4

67 Rimaszobat-Haynau civilben

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Rimaszombat

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Több órás várakozás után jutottunk be az erődtemplomba, mert a kulcsok nem voltak elérhető helyen. A kis 

templomban csoda fogadott bennünket, a felirata volt érdekes, ide írták az I. világháborúban elesettek és a 

kitelepítettek névsorát. Az éppen felújítás alatt lévő templomot a helyi közösség saját erőből újítja fel félve,hogy az 

itt található leletek illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Völgy zsák településeket foglam magába. Nagy szeretettel 

fogadtak bennünket, kiderült több közös ismerősünk van Szikszón. Kedvesen búcsúztunk el, kísérőink útközben a 

diákoknak több kérdést tettek fel, akik vidáman válaszoltak is ezekre. kollégiumban a másnapi műsorral próbáltunk, 

program szerint munkálkodtunk

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Vályvölgye-templomtoronyban

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

Rimaszombat- próba2

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

módszert tartalmaz

HAT-14-01-0370-

Pályázati szám

61

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

63 Rimaszombat- próba1

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

62 Vályvölgye-templomban

64

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

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



1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -74

HAT-14-01-0370- 68

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

délelőtt

HAT-14-01-0370- 69 Rimaszombat-játék2

HAT-14-01-0370- 70 Rimaszombat-musor1

Rimaszombat-musor11

HAT-14-01-0370- 72 Rimaszombat-musor12

Rimaszombat-musor21

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370- 71

Rimaszombat-musor23

HAT-14-01-0370- 73

Választott témához kapcsolódás:

Aradi vértanúk előtt tisztelegtünk ünnepi műsort készítettünk, dramatikus előadásban mutattuk be a tragédiához 

vezető utat. Minden diáknak jutott szerep.Nagy örömmel és lelkesen próbáltunk nap mint nap. A helyi iskolások 

nagy szeretettel fogadtak bennünket, véget nem érő tapssal köszönték meg e szép műsort,amelyet nagy izgalom és 

várakozás előzött meg.Tompások is készültek erre a napra, ők rádiós műsorral emlékeztek meg a katonai vezetők 

tragédiájáról. Annyira tetszett a műsorunk, hogy megkértek bennünket,hogy a másik épületben tanuló diákoknak is 

mutassuk be.Rövid gondolkodás után a diákok nagy örömmel vállalták a be nem tervezett előadást. Busszal 

mentünk a 2km távolságra lévő helyszínre. 

Tompa Mihály Alapiskola 

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Rimaszombat

Helyszín (pl. Medve-tó):

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

módszert tartalmaz

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

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

Rimaszombat-játék

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

2014.10.06

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-14-01-0370- 75

délután

HAT-14-01-0370- 77 Rimaszombat-musor26

HAT-14-01-0370-

79

HAT-14-01-0370-

Rimaszombat-iskolanézegetés

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Másik épülete a Tompa iskolának modern, de nincs nagy terme, gyors átszervezés után meghallgattuk ott is az Aradi 

Vértanúk tiszteletére készült rádiós műsort, majd bevonultak a diákok a könyvtárba és előadtuk a mi műsorunkat. 

Ezt a tanulók figyelmesen hallgatták. Átöltözés után találkoztunk azokkal a fiatalokkal, akikkel az előző napokban 

együtt néztük meg a Felvidék természeti, történelmi csodáit. Rövid beszélgetés követően megnéztük az iskola 

órákat. Jártunk testnevelés, szlovák, angol magyar órán különböző osztályokban. Mindenütt szeretettel és örömmel 

fogadtak bennünket. Rövid pihenő után visszatértünk a központi épületbe közös futball mérkőzésekre, szurkoltunk, 

még a lányok is fociztak.

Helyszín (pl. Medve-tó):

iskola

Település (pl. Szováta):

Rimaszombat

Rimaszombat-musor24

HAT-14-01-0370- 76 Rimaszombat-musor25

Rimaszombat-Haynau monológja

HAT-14-01-0370- 80

81 Rimaszombat-foci

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-14-01-0370-

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

78 Rimaszombat-musor27

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-14-01-0370-

Temető, kollégium

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

HAT-14-01-0370-

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

módszert tartalmaz

HAT-14-01-0370-

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-14-01-0370-

86

Rimaszombat-csoportkép

Rimaszombat-kopjafa koszorúzás

87

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység kapcsolódik a választott témához

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

A városi ünnepségen is voltunk, ezt a helyi hatalmas temetőben rendezték meg kora este. Több száz magyar gyűlt 

össze a kopjafánál. Itt volt a Blaha Lujza kórus is, elénekelték a felvidéki himnuszt, tőlünk Varga Eszter szavalt és 

koszorúztunk, a város műsort a CSEMADOK szervezte. Rajtunk kívül még 16 koszorút helyeztek el 

magánszemélyek, politikai pártok. Érdekes, hogy magyar polgármestere van a városnak, de azt nem vett részt az 

ünnepségen. Több száz résztvevő állta körül a kopjafát, kellemes időben, találkoztunk B. Kovács Istvánnal is, örült 

ennek. Átéreztük az ünnep pillanatait. Majd utána a kollégiumban naplót írtunk, megbeszéltük a nap eseményeit, 

pakoltunk, mert másnap este hazamegyünk.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

HAT-14-01-0370-

82

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Rimaszombat-foci2

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

HAT-14-01-0370-

A szálláshely települése:

Írja be a szálláshely településének nevét.

Rimaszombat

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

83 Rimaszombat-musor a kopjafánál1

84 Rimaszombat-műsor a kopjafánál2

85 Rimaszombat-musor a Kopjafánál Varga Eszter szaval

88 rimaszombat-este

HAT-14-01-0370-

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

Település (pl. Szováta):

Rimaszombat

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás
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5. -

6. -

7. -

Alsósztregova - Hogyan írt Madách Imre

93

HAT-14-01-0370-

délelőtt

HAT-14-01-0370-

Időpont Település (pl. Szováta):

Alsósztregova

90

5. nap

Madách Imre Múzeum

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 magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Fájó szívvel csomagoltunk és vittük bőröndjeinket a buszba. Felvettük a rimaszombati diákokat indultunk közösen 

Alsósztregovára most be tudunk jutni a híres Madách Múzeumba! Már vártak minket pedig az nyitás előtt 

megérkeztünk. Szépen felújított kastély oldalán készítettün csoportképeket. Muzeológus segítségével körbejártunk 

az emlékhelyet. Kiderült új részeket adtak át, ezért nem tudunk az eredetileg tervezett időpontba bejutni, majd 

drámapedagógiai módszerrel újraéltünk az Ember tragédia egyes színeit, volt aki ÉVÁT, ÁDÁMOT, LUCIFET 

alakította, összekötő szövegeket mondtak.A kis termekben zsúfolódva 53 voltunk. A településen is csak a múzeum 

dolgozói beszélnek magyarul.Majd koszorúztunk is

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

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.

Alsosztregova-madachmuzeum2

89 Rimaszombat-indul a pakolás

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370- 91 Alsosztregova-madachmuzeum

Pályázati szám

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

módszert tartalmaz

Rimaszombat-buszra várás bepakoláshoz

94

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HAT-14-01-0370- 92

HAT-14-01-0370- 95

HAT-14-01-0370-

Alsosztregova-Madachmuzeum3

Alsosztregova-Madachmuzeum

Kép sorszáma

2014.10.07

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 magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Mikszathfalva-muzeumban5

HAT-14-01-0370-

98

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

Mikszathfalva-Mikszáth muzeumban

Mikszathfalva-Mikszáth muzeumban2

100

HAT-14-01-0370-

délután

101

HAT-14-01-0370-

Választott témához kapcsolódás:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

96

Mikszathfalva-muzeumban4

Település (pl. Szováta):

Szklabonya

Helyszín (pl. Medve-tó):

Mikszáth Múzeum

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Gömörország másik híres településére jutottunk el. Itt Mikszáth emlékeket kerestünk.A temetővel szemben 

megtaláltuk a Múzeumot, ahol már vártak bennünket. Hungarológia szakot végzett hölgy lelkesen képről-képre 

mutatta be Mikszáth Kálmán életét. Interaktív anyag segítségével tartotta fenn az érdeklődést. Sikert aratott, hogy 

a diákok kéziratos anyagot olvastak fel tréfákat, rövid elbeszéléseket. Majd emléktárgyakat vásároltak a diákok. Az 

udvaron különböző XIX. századi játékokat próbáltak ki a diákok nagy sikerrel vidám kacagás, öröm közepette. 

Néhány tanuló elsétált a temetőbe megkeresni a család sírjait, visszatérve a rimaszombati diákokkal együt 

megkoszorúztuk Mikszáth Kálmán mellszobrát.

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-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

Alsosztregova-Madachmuzeum

HAT-14-01-0370-

97

102

HAT-14-01-0370- 99

Mikszathfalva-Mikszáth muzeumban3

Alsósztregova-Koszorúzás Madách Imre sírjáná

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

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-14-01-0370-

a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen 

vesznek részt

a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot 

eredményez

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

Szikszo-hazateres3

104

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

107

108 Szikszo-hazateres4

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.

106 Szikszo-hazateres2

103 Mikszathfalva-muzeumban6

Mikszathfalva-muzeumban7

Helyszín (pl. Medve-tó):

Szikszó

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

105 Szikszo-erkezes

HAT-14-01-0370-

109 Szikszo-hazateres5

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

a tevékenység kapcsolódik a választott témához

Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola parkolója

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

Buszba szálltunk és indultunk Rimaszombat irányába, a buszon az ajándék keszkenőket átadtunk, meglepődve, de 

örömmel fogadták a diákok, tanárok. Elmondtunk nekik,hogy ezek abaúji szőttes motívumai alapján készültek, 

egyedi termékek. Annyira meglepődtek, hogy volt, aki örömében elsírta magát. Rimaszombaton közös pizza partit 

tartottunk, a diákok közben e-mailt, telefonszámot cseréltek, majd indultunk haza. Elég késő volt amikor 

elköszöntünk egymástól. Lelkünkre kötötték a diákok, térjünk vissza hozzájuk, keressünk olyan pályázatot is, ahol 

ők is el tudnak jutni Szikszóra, az elkészült fotókat a facebookra is elhelyezzük ígértük. Majd késő este 

megérkeztünk Szikszóra a szülők vártak bennünket.

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-14-01-0370-

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-14-01-0370-

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-14-01-0370-

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-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

-

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-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Település (pl. Szováta):

HAT-14-01-0370-

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-14-01-0370-

Választott témához kapcsolódás:

HAT-14-01-0370-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HAT-14-01-0370-

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-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

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-14-01-0370-

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370-

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HATÁRTALANUL! program

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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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).

nem volt eltérés

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).

nem volt eltérés

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.

4

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.

3 óra

5.1.6.

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

szóközzel – terjedelemben).

nem volt eltérés

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.

nem volt eltérés

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.

32 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
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-

-

-

-

-

-

A HATÁRTALANUL! értékelő óra menete:

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

A diákokkal előre egyeztetett időpontot beszéltünk meg az értékelő órára. Mindenki megjelent és hangosan mondták, hogy milyen jó 

volt. Ezt követően a fotóválogatást néztük meg, így elevenítetttük fel a napok egyes eseményeit, a helyszíneket. Egy - egy fotóhoz 

kérdéseket is feltettünk, majd véletlenszerűen válaszoltak ezekre a diákok. Közösen beszéltük meg a szálláshely és az utaztató cég 

értékekését, a bennünket kísérő tanárok felkészültségét, a velünk együtt volt diákok magyarságát. Szóltunk az általunk készített 

ajándékokkal szerzett örömökről is.

Szikszo-ertekeles1

Szikszo-ertekeles3

ertekelo ora

HAT-14-01-0370-

113 Szikszo-ertekeles2

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-14-01-0370-

112

HAT-14-01-0370-

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-14-01-0370-

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-14-01-0370-

114

A HATÁRTALANUL! értékelő órán alkalmazott pedagógiai módszerek:

megbeszélés, kérdés- felelet, képfelismerés, véleményformálás. A verbális kommunikációra helyeztük a hangsúlyt és arra mindenki 

elmondhassa a véleményét

HAT-14-01-0370-

A HATÁRTALANUL! értékelő órán alkalmazott pedagógiai segédanyagok:

HATÁRTALANUL! program
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év

óra

nem volt eltérés

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.

nem volt eltérés

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.

650

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

11. 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 egész iskola tanulói résztvettek, ezen a napon a történelmi Magyarország történelmével fogalkoztunk, emlékeivel, a határon tőli 

magyarokkal, az I. világháború történelmével, majd a hetedik osztályosok a rimaszombaton bemutatott műsort adták elő. A műsort 

azért adták elő, mert a diákok elmondták a tanáraiknak, diáktársaiknak az iskolavezetőinek mennyire jól sikerült és ők is élvezték az 

előadást. Kérte a diákönkormányzat, hogy mutassák be a Szepsibe járó diákoknak is, mert ők is szeretnék látni. Ezt követően még 

szóltunk a rimaszombati kapcsolatokról, az ott élő magyarság helyzetéről is.

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).

október

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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-

-

-

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

HAT-14-01-0370- temanap

HAT-14-01-0370- temanap

HAT-14-01-0370- temanap

Szikszó-Nemzeti Összetartozás műsor

HAT-14-01-0370-

HAT-14-01-0370- 117 Szikszó-Nemzeti Összetartozás műsor3

116 Szikszó-Nemzeti Összetartozás műsor2

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-14-01-0370- 115

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


