HAT-16-03 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
2. A Támogatott adatai és a projekt összefoglalása
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

2.1. A Támogatott adatai
2.1.1. Pályázati szám:
Írja be az értesítő levélben kapott pályázati szám utolsó négy számjegyét.
HAT-16-03

- 0064

2.1.2. A Támogatott neve:
Írja be a támogatott intézmény hivatalos nevét.
Ciszterci Szent István Gimnázium

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

Orosz Ágoston

Törvényes képviselő beosztása:

igazgató

2.1.5. A projektvezető adatai:
Adja meg a projektvezető nevét.
A projektvezető neve:

Somogyfoki Gáborné

2.2. A határon túli partnerintézmény adatai
2.2.1. A határon túli partnerintézmény hivatalos neve a célország államnyelvén:
Írja be a partnerintézmény hivatalos nevét a célország államnyelvén.
Liceul Teoretic "Arany Janos" Salonta

2.2.2. A határon túli partnerintézmény neve magyarul:
Írja be a partnerintézmény nevét magyarul.
Arany János Elméleti Liceum

2.2.3. A határon túli partnerintézmény adatai:
Válassza ki a legördülő menüből a határon túli partnerintézmény típusát, majd adja meg az intézmény címét, elérhetőségét, a
törvényes képviselő nevét és beosztását.
Intézmény típusa:

gimnázium

Ország:

Románia

Közigazgatási egység (megye/járás/régió) neve magyarul:

Bihar megye

Irányítószám:

415500

Település neve a célország államnyelvén:

Salonta

Település neve magyarul:

Nagyszalonta

Út/utca/tér:

Aurel Lazar utca

Házszám:

1.

Az intézmény telefonszáma:

0040-359-405134

Az intézmény honlapjának címe:
Az intézmény e-mail címe:

www.gsaranyjanos.ro
gsaranyjanos@yahoo.com

Törvényes képviselő/magyar tagozat vezető neve:

Tornai Melinda

Törvényes képviselő/magyar tagozat vezető beosztása:

igazgató

2.2.4. A kapcsolattartó neve és elérhetősége:
Adja meg a határon túli intézmény részéről a kapcsolattartó személy nevét, beosztását, elérhetőségeit. Kérjük, magyarul tudó
személyt jelöljön meg.
Kapcsolattartó személy neve:

Nagy Ildikó

Kapcsolattartó személy beosztása:

matematika - informatika szakos tanár

Kapcsolattartó személy (mobil)telefonszáma:

0040-721-628-631

Kapcsolattartó személy e-mail címe:

nagy_csenge@yahoo.com
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2.3. A projekt összefoglalása
2.3.1. A teljes projekt rövid értékelése:
Foglalja össze a teljes projekt (előkészítő szakasz, a két utazás, értékelő szakasz) legfontosabb eredményeit, tapasztalatait
(legfeljebb 1000 leütés – szóközzel – terjedelemben).
A projekt előkészítő szakaszában csoportmunkában végeztek kutatást a ciszteres diákok, melynek célja a Belényesi medence történeti
áttekintése, elsősorban az itt élő magyar lakosság tekintetében. A kirándulások jó hangulatban teltek, sikerrel teljesítettük a
pályázatban megjelölt projekthez kapcsolódó helyszínek meglátogatását, bár az időjárás nem volt minden esetben a programnak
kedvező, így esetenként azok tervezett időpontján változtattunk. Erdélyben a folyamatos essőzés nehezítette a programelemek
megvalósítását. A diákok többsége a kirándulásokon szembesült előszőr a világháborúk borzalamival. Az utazások során
meglátogatott helyszínekről képes dokumentáció készült, majd fotó kiállítás, melyet a témanap előtt már kihelyeztünk az iskolánkban
és a tanév végéig volt látogatható. Az értékelő szakaszban tartalmas beszámolókat hallhattunk, melyekben diákjaink személyes
élményeiket megosztották az iskola diákjaival, illetve egy alkalommal az érdeklődő nagyközönség számára is

2.3.2. A két találkozás során elkészült termék(ek):
A termék elkészítését a Támogatási szerződésnek megfelelően bizonyítania kell. Írja be a CD-n/DVD-n megküldött fájlok (pl.
fotódokumentáció, videódokumentáció, tanulmány stb.) nevét a megadott formátumban (pl. HAT-16-03-0123-termekfotodokumentacio_onkentes_munkarol.zip). A CD-n/DVD-n megküldött dokumentumok fájlnevének meg kell egyezniük a
beszámolóban szereplő fájlnevekkel. Amennyiben weboldal linkjét küldi be, a sárga mezőkbe az URL-t írja be.
Dokumentum neve–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

Pályázati szám
HAT-16-03-0064-

termek

HAT-16-03-0064-

termek

- http://vilaghaborus-emlekek-fejer.webnode.hu
- http://vilaghaborus-emlekek-bihar.webnode.hu

HAT-16-03-0064-

termek

-

HAT-16-03-0064-

termek

-

HAT-16-03-0064-

termek

-

HAT-16-03-0064-

termek

-

HAT-16-03-0064-

termek

-

HAT-16-03-0064-

termek

-

HAT-16-03-0064-

termek

-

HAT-16-03-0064-

termek

-
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2.3.5. 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-16-03-0123-video.avi). FIGYELEM! A CD-n/DVDn megküldött videó fájlnevének meg kell egyeznie a beszámolóban szereplő fájlnévvel.
Elnevezés–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

Pályázati szám
HAT-16-03-0064

vilaghaborusemlekek.avi
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HAT-16-03 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
4. A HATÁRTALANUL! együttműködés – az első utazás
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!
4.1. Az első utazáson részt vevő csoport:
Ne írjon be semmit! Az elsőként utazó csoport neve automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
a külhoni csoport utazik Magyarországra
4.2. Az első találkozás célországa:
Ne írjon be semmit! A célország automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
Magyarország
4.3. Az első utazás kezdő időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
2016.
november
04.

év
hónap
nap

4.4. A hazaérkezés időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
2016.
november
08.

év
hónap
nap

4.5. Az első utazás időtartama:
Ne írjon be semmit! Az első utazás napjainak száma automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapon az
utazások időpontjára vonatkozó mezőket. FIGYELEM! Az első utazásnak legalább 3 naposnak kell lennie.
5

nap

4.6. Az első utazáson részt vett magyarországi diákok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
40

részt vett, 9-12. évfolyamon tanuló diák

4.7. Az első utazáson részt vett magyarországi 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.
4

részt vett kísérőtanár

4.8. Az első utazáson részt vett külhoni diákok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
40

részt vett, 9-12. évfolyamon tanuló diák

4.9. Az első utazáson részt vett külhoni 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.
4

részt vett kísérőtanár
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4.10. Az első találkozás során elkészítésre került termék:
Nevezze meg, hogy az első találkozás során milyen termék/termékek vagy egy termék mely része készült el. FIGYELEM! A terméknek a
részt vevő magyarországi és külhoni diákok együttműködése eredményeképp kell létrejönnie!
Fejér megyében világháborús emlékhelyek dokumentálása, ismertető anyag elkészítése a weblaphoz

4.11. Az első találkozás során elkészítésre került termék hasznosulása:
Amennyiben az első találkozás során elkészítésre került termék/termékek egy magyar közösség számára hasznosak, jelölje meg azt a
konkrétan megnevezhető magyar közösséget, amely számára a termék hasznosult és mutassa be, hogy milyen módon történt a
hasznosulás (legfeljebb 700 leütés – szóközzel – terjedelemben).
A termék alkalmas a világháborúk helyi vonatkozásai iránt érdeklődők informálására, felhívja a figyelmet a kevésbé ismert
emlékhelyekre, illetve segítheti az idegenforgalomban dolgozók munkáját.

4.12. Az első találkozás ideje alatt megvalósított tevékenységek:
Töltse ki az alábbi táblázatot az első találkozás 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 első utazás 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 első 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 5 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-16-03-0123-kép sorszáma-földrajzi név/helyszíntevékenység (ékezetek nélkül). A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során, az első kép sorszáma 001 (az előkészítő
szakasz tevékenységéhez csatolva). A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel (könnyítésül a Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel-fájl kitölti a fájlnevek első részét, a CD-n/DVD-n beküldött
fényképek elnevezése a teljes fájlnév, pl.: HAT-16-03-0123-001-budapest-iskola-elokeszito ora).
Amennyiben beszámolójához az első utazás során használt segédanyagokat csatol, a munkalap alján, a napszakokra vonatkozó
táblázat alatt, a 4.13. 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-16-03-0123-elso_utazas-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n
megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
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1. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Nagyszalonta - Székesfehévár

2016.11.04

Helyszín (pl. Medve-tó):
Utazás megkezdése
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
A nagyszalontai diákok és kísérőtanáraik megkezdik utazásukat Székesfehérvárra. A buszon áttekintik a következő
napok programelemeit, egyeztetik az előttük álló feladatokat.

A tevékenységben részt vevők:
délelőtt

a tevékenységben a külhoni diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

-

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

-

5. HAT-16-03-0064-

-
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-

Település (pl. Szováta):
Székesfehérvár
Helyszín (pl. Medve-tó):
Ciszterci Szent István Gimnázium
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
Nagyszalontai diákok és kísérőtanáraik fogadása a gimnáziumban. Iskolánk bemutatása és a helyi diákélet ismertetése
röviden, majd a diákok megtekintenek egy előadást Székesfehérvár várostörténetéről kivetítő használatával.

délután

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenységben részt vevők:

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

Kép sorszáma
001
002

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- szekesfehervar-gimnazium-fogadas
- szekesfehervar-gimnazium-fogadas

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

003
004

- szekesfehervar-gimnazium-fogadas
- szekesfehervar-gimnazium-fogadas

5. HAT-16-03-0064-

005

- szekesfehervar-gimnazium-fogadas
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Település (pl. Szováta):
Kápolnásnyék
Helyszín (pl. Medve-tó):
Szálláshely
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
A nagyszalontai diákok és kísérőtanáraik elfoglalják szálláshelyüket.

A tevékenységben részt vevők:
este

a tevékenységben a külhoni diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység NEM kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

-

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

-

5. HAT-16-03-0064-

-

A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Kápolnásnyék
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-

2. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Székesfehérvár

2016.11.05

Helyszín (pl. Medve-tó):
Székesfehérvár - belváros
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
Rövid előadást hallgatunk meg a helyi világháborús eseményekről. Ezt követően városnézés Székesfehérvár
belvárosában, amely során felkeressük a világháborús emlékműveket is: Pátzay Pál alkotását, a 10-es huszárok
szobrát, ahol rövid összefoglaló hangzik el a 10-es huszárezred történetéről is. Koszorút helyezünk el a lerombolt
zsinagóga helyén állított emlékműnél, közben megemlékezünk a holokauszt helyi áldozatairól.

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenységben részt vevők:
délelőtt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

Kép sorszáma
006
007

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- szekesfehervar-belvaros-varosnezes
- szekesfehervar-belvaros-varosnezes

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

009

- szekesfehervar-belvaros-varosnezes
- szekesfehervar-belvaros-varosnezes

5. HAT-16-03-0064-

010

- szekesfehervar-belvaros-varosnezes
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008

Település (pl. Szováta):
Pákozd
Helyszín (pl. Medve-tó):
KEMP - Pákozdi Katonai Emlékpark
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
A diákok interaktív múzeumlátogatáson vesznek részt, mely a helyszín ikonikus történeti eseményén túl a világháborús
történésekbe is betekintést ad. A diákok főként világháborús tematikájú interaktív előadásokon vesznek részt, melyek
erősítik a nemzeti összetartozás érzését is. Beöltözhetnek korhű egyenruhákba, illetve különböző harcászati eszközöket
is kipróbálhatnak. Megtekintünk egy időszakos kiállítást is az '56-os eseményekről.

délután

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenységben részt vevők:

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

Kép sorszáma
011
012

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- pakozd-KEMP-muzeumlatogatas
- pakozd-KEMP-muzeumlatogatas

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

014

- pakozd-KEMP-muzeumlatogatas
- pakozd-KEMP-muzeumlatogatas

5. HAT-16-03-0064-

015

- pakozd-KEMP-muzeumlatogatas
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013

Település (pl. Szováta):
Székesfehérvár
Helyszín (pl. Medve-tó):
Felsővárosi Közösségi Ház
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
Táncházas mulatság, célja a kötetlenebb környezet megteremtése, a kapcsolatok erősítése a két diákcsoport között. A
Kákics együttes rendkívül jó hangulatot teremtett, a diákok lelkesen vettek részt a kárpátaljai táncok elsajátításában. A
program kedvezően hatott a diákok közötti barátságok alakulására.

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenységben részt vevők:
este

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység NEM kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- szekesfehervar-közösségihaz-tanchaz
- szekesfehervar-közösségihaz-tanchaz

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

016

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

018
019

- szekesfehervar-közösségihaz-tanchaz
- szekesfehervar-közösségihaz-tanchaz

5. HAT-16-03-0064-

020

- szekesfehervar-közösségihaz-tanchaz

017

A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Kápolnásnyék
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3. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Gánt

2016.11.06

Helyszín (pl. Medve-tó):
Kápolnapuszta
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
Kirándulásunk célpontja egy tragikus sorsú falu, Kápolnapuszta, melynek teljes, 15 év feletti férfi lakosságát falhoz
állították és agyonlőttek a szovjet „katonák”. A nők és gyerekek ezután a közeli Gántra költöztek be, egy ház
kivételével a házak sincsenek már meg, építőanyagként hasznosultak. A falu melletti sírkerthez túrázunk, az ott
eltemetettek emléktábláit tekintjük meg, szükség szerinti sírgondozást végzünk. Koszorút heyezünk el az emléktáblánál
és megemlékezünk a tragikus eseményről, az itt nyugvókról.

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenységben részt vevők:
délelőtt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- kapolnapuszta-sírkert-temetolatogatas
- kapolnapuszta-sírkert-temetolatogatas

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

021

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

023
024

- kapolnapuszta-sírkert-temetolatogatas
- kapolnapuszta-sírkert-temetolatogatas

5. HAT-16-03-0064-

025

- kapolnapuszta-sírkert-temetolatogatas
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022

Település (pl. Szováta):
Zámoly
Helyszín (pl. Medve-tó):
Magtár
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
Weimpert Zoltán magángyűjteményét tekintjük meg, mely elsősorban a II. világháború idején a térségben zajló
összecsapások relikviáit állítja ki. Weimpert úr áldozatos munkájának köszönhetően több magánszemély is az ő
kutatásai nyomán találhat rá a világháború során elhunyt szeretteik megmaradt személyes tárgyaira. Látogatásunk
alkalmával a diákok egy ilyen megható esetnek lehettek éppen szemtanúi. Egy idős úr 8 éves volt, amikor elvesztette
édesapját. Weimpert Zoltán ezen a napon adta át a bácsinak az édesapja után megmaradt és megtalált fényképeket,
igazolványt,stb. Megtekinthettük továbbá egy hagyományörző társaság segítségével a korabeli orosz ill. német katonai
ruházatot és fegyvereket.

délután

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenységben részt vevők:

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- zamoly-magtar-magangyujtemeny
- zamoly-magtar-magangyujtemeny

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

026

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

028
029

- zamoly-magtar-magangyujtemeny
- zamoly-magtar-magangyujtemeny

5. HAT-16-03-0064-

030

- zamoly-magtar-magangyujtemeny
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027

Település (pl. Szováta):
Csókakő - Székesfehérvár
Helyszín (pl. Medve-tó):
Csókakői Vár - Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
Túrát teszünk a csókakői várhoz, melynek rekonstrukciója lelkes civilek kezdeményezésére kezdődött el. A vár jelenleg
is felújítás alatt áll. Derült időben a várból csodálatos kilátás nyílik a Bakony hegyeire. Ezt követően visszaérkezünk
Székesfehérvárr, ahol Mészáros Attila alpolgármester úr fogadja a diákcsoportokat a Polgármesteri Hivatalban. A
városháza első emeleti díszfolyosóján, az Aba Novák secco előtt láthatjuk a Szent Korona, az Országalma és a magyar
koronázási jelvényegyüttes 3. tagja, a kard másolatát. A Díszteremben megcsodáljuk a terem ékességének számító
monumentális szekkót, amely az Aranybulla kihirdetését ábrázolja.

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenységben részt vevők:
este

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység NEM kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- szekesfehervar-polgarmesterihivatal-fogadas
- szekesfehervar-polgarmesterihivatal-fogadas

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

031

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

033
034

- szekesfehervar-polgarmesterihivatal-fogadas
- szekesfehervar-polgarmesterihivatal-fogadas

5. HAT-16-03-0064-

035

- szekesfehervar-polgarmesterihivatal-fogadas

032

A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Kápolnásnyék
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4. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Káplonásnyék

2016.11.07

Helyszín (pl. Medve-tó):
Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
A nagyszalontai diákok megtekintik a helyi Vörösmarty Mihály Emlékmúzeumot,majd Székesfehérvárra érkeznek, ahol
az Egyházmegyei Múzeumban résztvesznek egy interaktív kiállításon. Mindkét kiállításra saját pénzből fizették a diákok
a belépőjegyet.

A tevékenységben részt vevők:
délelőtt

a tevékenységben a külhoni diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység NEM kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

-

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

-

5. HAT-16-03-0064-

-
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-

Település (pl. Szováta):
Sárkeresztes
Helyszín (pl. Medve-tó):
Művelődési Ház
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
A diákok megtekintenek egy rekonstruált lövészárkot a község határában, majd meghallgatnak egy előadást a
térségben lezajlott csatákról. Ezt követően itt élő idős emberek leszármazottjaival találkoznak; a beszélgetések során
testközelből hallhatnak történeteket a világháború és azt követő időszak mindennapjairól, élethelyzetekről. Kisebb
csoportokban készítenek riportot a beszélgetőpartnerrel a témanapon bemutatásra kerülő Fotó- és tablókiállításra.

délután

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenységben részt vevők:

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- sarkeresztes-muvelodesihaz-riport
- sarkeresztes-muvelodesihaz-riport

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

036

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

038
039

- sarkeresztes-muvelodesihaz-riport
- sarkeresztes-muvelodesihaz-riport

5. HAT-16-03-0064-

040

- sarkeresztes-muvelodesihaz-riport

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló
4. A HATÁRTALANUL! együttműködés – az első utazás
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Település (pl. Szováta):
Székesfehérvár
Helyszín (pl. Medve-tó):
Ciszterci Szent István Gimnázium
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket.
A diákok csoportmunkában elevenítik fel az elmúlt napok emlékeit. Feldolgozzuk a hallottakat, beszélgetés, jegyzeteink
ismertetése. Feldolgozzák a kirándulások során összegyűjtött anyagokat és előkészítik a weblap idevonatkozó cikkeit.

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenységben részt vevők:
este

A tevékenység kapcsolódása a hasznos termék
a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez
elkészítéséhez:
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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

-

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

-

5. HAT-16-03-0064-

-

A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Kápolnásnyék

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló
4. A HATÁRTALANUL! együttműködés – az első utazás

-

HAT-16-03 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!
5.1. A második utazáson részt vevő csoport:
Ne írjon be semmit! A másodikként utazó csoport neve automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
a magyarországi csoport utazik a célországba
5.2. A második találkozás célországa:
Ne írjon be semmit! A célország automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
Románia
5.3. A második utazás kezdő időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
2017.

év

május

hónap

05.

nap

5.4. A hazaérkezés időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
2017.

év

május

hónap

09.

nap

5.5. A második utazás időtartama:
Ne írjon be semmit! A második utazás napjainak száma automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapon az
utazások időpontjára vonatkozó mezőket. FIGYELEM! A második utazásnak legalább 3 naposnak kell lennie.
5

nap

5.6. A második utazáson részt vett magyarországi diákok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
40

részt vett, 9-12. évfolyamon tanuló diák

5.7. A második utazáson részt vett magyarországi 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.
4

részt vett kísérőtanár

5.8. A második utazáson részt vett külhoni diákok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot.
40

részt vett, 9-12. évfolyamon tanuló diák

5.9. A második utazáson részt vett külhoni 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.
4

részt vett kísérőtanár

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

5.10. A második találkozás során elkészítésre kerülő termék:
Nevezze meg, hogy a második találkozás során milyen termék/termékek vagy egy termék mely része készült el. FIGYELEM! A
terméknek a részt vevő magyarországi és külhoni diákok együttműködése eredményeképp kell létrejönnie!
Bihar megyében világháborús emlékhelyek dokumentálása, ismertető anyag elkészítése a weblaphoz
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5.11. A második találkozás során elkészítésre került termék hasznosulása:
Amennyiben a második találkozás során elkészítésre került termék/termékek egy magyar közösség számára hasznosak, jelölje meg
azt a konkrétan megnevezhető magyar közösséget, amely számára a termék hasznosult és mutassa be, hogy milyen módon történt a
hasznosulás (legfeljebb 700 leütés – szóközzel – terjedelemben).
A termék alkalmas a világháborúk helyi vonatkozásai iránt érdeklődők informálására, felhívja a figyelmet a kevésbé ismert
emlékhelyekre, illetve segítheti az idegenforgalomban dolgozók munkáját.

5.12. A második találkozás ideje alatt megvalósított tevékenységek:
Töltse ki az alábbi táblázatot a második találkozás 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 második
utazás 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 a második 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 5 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-16-03-0123-kép sorszáma-földrajzi név/helyszíntevékenység (ékezetek nélkül). A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során, az első kép sorszáma 001 (az előkészítő
szakasz tevékenységéhez csatolva). A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő
fájlnevekkel (könnyítésül a Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel-fájl kitölti a fájlnevek első részét, a CD-n/DVD-n beküldött
fényképek elnevezése a teljes fájlnév, pl.: HAT-16-03-0123-001-budapest-iskola-elokeszito ora).
Amennyiben beszámolójához a második utazás során használt segédanyagokat csatol, a munkalap alján, a napszakokra vonatkozó
táblázat alatt, a 5.13. 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-16-03-0123-masodik_utazas-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CDn/DVD-n megküldött segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.

HATÁRTALANUL! program
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1. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Szákesfehérvár - Nagyszalonta

2017.05.05

Helyszín (pl. Medve-tó):
Busz
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A székesfehérvári diákcsoport és kísérőtanáraik megkezdik az utazást Nagyszalonta felé. A buszon áttekintik a
következő napok programelemeit, egyeztetik az előttük álló feladatokat.

182

délelőtt

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

-

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

-

5. HAT-16-03-0064-

-

-

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

Település (pl. Szováta):
Nagyszalonta
Helyszín (pl. Medve-tó):
Arany János Elméleti Liceum
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Tanári előadások formájában ismerkedünk a bihari háborús eseményekkel. Eseméynek kronológiai sorrendbe szedése
csoportmunkában, kooperatív tevékenység. Segti a nemzeti összetartozás átérzését. Kisfilmet tekintünk meg – a
Duna TV Hazajáró sorozatának Pádis-fennsíkot és a Belényesi-medencét érintő részét - Pádis - Karsztvidéki
kirándulások Czárán Gyula nyomdokán. Ebben a részben a Belényesi-medencében, és a Fekete-Körös völgyében
történt eseményeket is bemutatják. Ezt követően rövid városnézésre indulunk, többek között megtekintjük a
szoborparkot és a Csonka-toronyban berendezett Arany János emlékkiállítást is.

616
délután

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- nagyszalonta-gimnazium-talalkozas
- nagyszalonta-gimnazium-talalkozas

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

046

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

048
049

- nagyszalonta-gimnazium-talalkozas
- nagyszalonta-gimnazium-talalkozas

5. HAT-16-03-0064-

050

- nagyszalonta-gimnazium-talalkozas

047

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

Település (pl. Szováta):
Nagyszalonta - Pádis
Helyszín (pl. Medve-tó):
Anett Panzió
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Székesfehérvári diákok utazása a szálláshelyre.
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este

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység NEM kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

-

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

-

5. HAT-16-03-0064-

-

-

A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Vasaskőfalva

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

2. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Pádis-fennsík

2017.05.06

Helyszín (pl. Medve-tó):
Pádis-karsztvidék
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Túrát teszünk a Pádis-fennsíkon. Sajnos az időjárás nem kedvező az előre eltervezett útvonal bejárásához, így
rövidebb túra mellett döntünk. Felmászunk a Mócok templomához (Biserica Motilor), a Pádis menedékház fölé
tornyosuló, a környék legmagasabb sziklaszirtjét nevezik így. Kitűnő elhelyezésű kilátópontja a legalkalmasabb arra,
hogy mint egy háromdimenziós térképen tanulmányozhassuk egészen a Szamosbazárig bezáróan a Pádis-karsztvidék
északi részét.

456

délelőtt

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység NEM kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- padis-mocoktemploma-turazas
- padis-mocoktemploma-turazas

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

051

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

053
054

- padis-mocoktemploma-turazas
- padis-mocoktemploma-turazas

5. HAT-16-03-0064-

055

- padis-mocoktemploma-turazas

052

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

Település (pl. Szováta):
Pádis-fennsík
Helyszín (pl. Medve-tó):
Kiskohi Medve-barlang - Boga-völgye, Schmidl-vízesés
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Ellátogatunk a Medve-barlangba, Románia és a kelet-európai régió cseppkövekben leggazdagabb barlangjához. A
barlang a nevét egy furcsa, medvét formázó cseppkőalakzatról kapta. Ezt követően tovább megyünk,és újabb túrát
teszünk a Boga-völgyében. Sajnos az időjárás nem kedvező az előre eltervezett útvonal bejárásához, így rövidebb
túra mellett döntünk. Kirándulásunk úticélja a Schmidl-vízesés, mely a környék egyik kedvelt turista látványossága.

446
délután

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység NEM kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- kiskoh-medvebarlang-tura
- kiskoh-medvebarlang-tura

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

056

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

058
059

- kiskoh-medvebarlang-tura
- kiskoh-medvebarlang-tura

5. HAT-16-03-0064-

060

- kiskoh-medvebarlang-tura

057

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

Település (pl. Szováta):
Pádis-fennsík
Helyszín (pl. Medve-tó):
Anett Panzió
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A magyarországi diákok a rossz idő miatt visszatérnek a szálláshelyre. Születésnapot ünneplünk, amelyhez a "tortát"
vendéglátónk biztosítja.

140
este

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység NEM kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

Kép sorszáma
061
062

- padis-anettpanzio-szulinap
- padis-anettpanzio-szulinap

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

-

5. HAT-16-03-0064-

-

-

A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Vasaskőfalva

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

3. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Mézged - Biharrósa

2017.05.07

Helyszín (pl. Medve-tó):
Királyerdő-hegység, Mézgedi-barlang, Farcu-bánya kristálybarlangja
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Kiránduásunk első célállomása a Mézgedi cseppkőbarlang (Pestera Meziad) a Királyerdő-hegységben. A
cseppkőbarlangot először gróf Czárán Gyula (1847-1906) természetbarát tárta és térképezte fel, és ő készítette az
első leírást is róla. Mivel a délutáni programig még van időnk, ellátogatunk a közelben található Farcu-bánya
kristálybarlangjába is, ahol a kristályformációk egyedülállóan gazdag világa tárul elénk. Utóbbi barlangnál a diákok
saját pénzből fizették a belépőjegyet.

478

délelőtt

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység NEM kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- kiralyerdo-mezged-barlangtura
- kiralyerdo-mezged-barlangtura

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

063

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

065
066

- kiralyerdo-mezged-barlangtura
- kiralyerdo-mezged-barlangtura

5. HAT-16-03-0064-

067

- kiralyerdo-mezged-barlangtura

064

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

Település (pl. Szováta):
Magyarremete - Köröstárkány
Helyszín (pl. Medve-tó):
Árpád-kori református templom, Köröstárkány I. Világháborús Emlékfal
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A helyi lelkész tolmácsolásában megismerkedünk a templom rövid történetével és nevezetes középkori freskóival.
Elevenen megnyúzott Szt. Bertalan, Jézus ostorozása - különös képek ezek egy református templomban. A
templomudvaron kopjafa emlékezik az 1944-ben kivégzett ártatlan magyar civil áldozatokra. Helyi magyar lakos
mesél az itt történtekről. A kopjafánál koszorút helyezünk el. Átmegyünk Köröstárkányra, ahol Gábor Ferenc író
mesél az emlékfalnál az I. Világháborúban történt atrocitásokról. Az emlékfalon a itt kegyetlenűl kivégzett civil
lakosok neveit olvashatjuk. Fotódokumentáció készül a weblaphoz. Utunk során megállunk egy tipikus erdélyi
fatemplomnál is.
670
délután

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- magyerremete-templom-verengzesek
- magyerremete-templom-verengzesek

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

068

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

070
071

- magyerremete-templom-verengzesek
- magyerremete-templom-verengzesek

5. HAT-16-03-0064-

072

- magyerremete-templom-verengzesek

069

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

Település (pl. Szováta):
Gyanta
Helyszín (pl. Medve-tó):
Református Templom
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Ellátogatunk Gyantára, ahol ismét civil magyar áldozatokra emlékezünk és koszorút helyezünk el a 2004-ben állított
emléktáblánál. Az óvóhelyekről kikergetett embereket részben a helyszínen, részben a temető árkában lőttek agyon.
41 helybéli magyar lakost, egy (vegyes házasságban élő és családját védelmező) románt és két magyar katonát
mészároltak le. Az erősen esős idő miatt a buszon hallgatjuk meg történetüket. Fotódokumentáció készül a
weblaphoz és a témanapon bemutatásra kerülő Fotó- és tablókiállításra.

512
este

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

073

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

075

074

5. HAT-16-03-0064-

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- gyanta-templom-verengzesek
- gyanta-templom-verengzesek
- gyanta-templom-verengzesek
-

A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Nagyszalonta

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

4. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Nagyszalonta

2017.05.08

Helyszín (pl. Medve-tó):
Arany János Emlékház - Arany János Elméleti Liceum
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A diákok megtekintik a helyi Arany János Emlékházat, mely a költő szülőháza helyén épült tájház. Ezt követően
visszamegyünk a gimnáziumba, ahol kisebb csoprtokban összegzik az elmúlt napok eseményeit, meglátogatott
helyszíneken hallottakat. Jegyzeteik alapján és IKT eszközök segítségével a projekttermék előkészítésén dolgoznak.
Felkeressük a helyi temetőben a világháborúkban elesett magyar katonák emlékére állított emlékművet.
Fotódokumentáció készül a weblaphoz és a témanapon bemutatásra kerülő Fotó- és tablókiállításra.

527

délelőtt

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- nagyszalonta-emlekhaz-muzeumlatogatas
- nagyszalonta-emlekhaz-muzeumlatogatas

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

076

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

078
079

- nagyszalonta-emlekhaz-muzeumlatogatas
- nagyszalonta-emlekhaz-muzeumlatogatas

5. HAT-16-03-0064-

080

- nagyszalonta-emlekhaz-muzeumlatogatas

077

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

Település (pl. Szováta):
Nagyszalonta
Helyszín (pl. Medve-tó):
Dévai Szent Ferenc Alapítvány "Béke Királynője" gyermekotthon
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
A gyermekotthon vezetője mesél a székesfehérvári diákcsoportnak az otthonban élő gyerekek mindennapjairól.
Átadjuk a hozott ajándékokat, játékokat. Ezt követően szabadprogram keretein belül az itt élőkkel beszélgetünk,
játszunk. Az időjárás nem teszi lehetővé a délutánra tervezett városnézést Nagyváradon, így a fürdő látogatása
mellett döntünk. A belépőjegyeket a diákok saját pénzből fizették.

396
délután

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység NEM kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

081

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

083
084

- nagyszalonta-gyermekotthon-ajandekozas
- nagyszalonta-gyermekotthon-ajandekozas

5. HAT-16-03-0064-

085

- nagyszalonta-gyermekotthon-ajandekozas

082

- nagyszalonta-gyermekotthon-ajandekozas
- nagyszalonta-gyermekotthon-ajandekozas

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

Település (pl. Szováta):
Nagyszalonta
Helyszín (pl. Medve-tó):
Dévai Szent Ferenc Alapítvány "Béke Királynője" gyermekotthon
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Közös esti program keretin belül az egyes mikrocsoportok bemutatják a jegyzeteik alapján készült tablókat, a
weblaphoz előkészített anyagokat. Mini témanapot tartunk :) Megbeszéljük a további együttműködés és közös
feladatok kivitelezésének módját. Ezt követően búcsúbuli keretein belül köszönünk el egymástól és ismét
születésnapot ünneplünk :)

345
este

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi és a külhoni diákcsoport
közösen vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- nagyszalonta-gyermekotthon-bucsuzas
- nagyszalonta-gyermekotthon-bucsuzas

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

086

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

088
089

- nagyszalonta-gyermekotthon-bucsuzas
- nagyszalonta-gyermekotthon-bucsuzas

5. HAT-16-03-0064-

090

- nagyszalonta-gyermekotthon-bucsuzas

087

A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.
Nagyszalonta

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

5. nap
Időpont

Település (pl. Szováta):
Nagyvárad

2017.05.09

Helyszín (pl. Medve-tó):
Belváros
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Nagyváradra látogatunk, bejárjuk a várat és megtekintünk egy időszakos kiállítást a helyi világháborús relikviákból "A
Doberdó Hőse' címmel. Fotódokumentáció készül a weblaphoz és a témanapon bemutatásra kerülő Fotó- és
tablókiállításra.

237

délelőtt

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-xxxx - 010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám
1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

Kép sorszáma
091
092

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- nagyvarad-var-tarlatlatogatas
- nagyvarad-var-tarlatlatogatas

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

093
094

- nagyvarad-var-tarlatlatogatas
- nagyvarad-var-tarlatlatogatas

5. HAT-16-03-0064-

095

- nagyvarad-var-tarlatlatogatas

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

Település (pl. Szováta):
Nagyvárad - Székesfehérvár
Helyszín (pl. Medve-tó):
Belváros - Busz
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Városnézés a „Pece-parti Párizsban”, Ady Endre szobránál vers felolvasásával emlékezünk a költőre. Az elhagyott
zsinagógánál megemlékezünk a váradi zsidóság tragédiájára. Megtekintjük a színházat, és más nevezetességeket is.
Búcsút veszünk a várostól. A székesfehérvári diákcsoport és kísérőtanáraik megkezdik az utazást Székesfehérvár
felé.
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délután

A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-xxxx-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)
- nagyvarad-belvaros-varosnezes
- nagyvarad-belvaros-varosnezes

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

096

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

098
099

- nagyvarad-belvaros-varosnezes
- nagyvarad-belvaros-varosnezes

5. HAT-16-03-0064-

100

- nagyvarad-belvaros-varosnezes

097

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

Település (pl. Szováta):
Székesfehérvár
Helyszín (pl. Medve-tó):
Ciszetrci Szent István Gimnázium
A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:
Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.
Hazaérkezés hihetetlen mennyiségű élménnyel gazdagodva, új barátságokkal telve a szívünkben. Erdély, hamarosan
visszontlátunk!
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A tevékenységben részt vevők:

a tevékenységben a magyarországi diákcsoport vesz részt

A tevékenység kapcsolódása a hasznos
termék elkészítéséhez:

a tevékenység NEM kapcsolódik a hasznos termék elkészítéséhez

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-16-03-0123-010-szovata-medve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek
fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

1. HAT-16-03-00642. HAT-16-03-0064-

-

3. HAT-16-03-00644. HAT-16-03-0064-

-

5. HAT-16-03-0064-

-

-

A szálláshely települése:
Írja be a szálláshely településének nevét.

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 5. A HATÁRTALANUL! együttműködés – a második utazás

HAT-16-03 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló
6. Az értékelő szakasz
FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

6.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! értékelő óra
Az alábbiakban adja meg a megvalósított kötelező HATÁRTALANUL! értékelő órára vonatkozó adatokat.
6.1.1. A HATÁRTALANUL! értékelő óra időpontja:
Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! Az értékelő órát a második találkozást k
megtartani.
2017.

év

május

hónap

24.

nap

6.1.2. Az időpont eltérésének indoklása:
Amennyiben az értékelő órát nem a második találkozást követő 15 nap valamelyikén tartották, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelem

6.1.3. A HATÁRTALANUL! értékelő óra időtartama:
Válassza ki a legördülő menüből, hogy a HATÁRTALANUL! értékelő órát hány óra időtartamban tartották meg. FIGYELEM! A kötelezően előírt időtartam legalább 1 ó
1

óra

6.1.4. Az időtartam eltérésének indoklása:
Amennyiben az értékelő órát kevesebb, mint 1 óra időtartamban tartották meg, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).

6.1.5. A HATÁRTALANUL! értékelő órán részt vett diákok száma:
Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! Az értékelő órát az utazáson részt vevő
kísérőtanáraik részvételével kell megtartani.
40

részt vett, 9-12. évfolyamon tanuló diák

6.1.6. A diáklétszám eltérésének indoklása:
Amennyiben az értékelő órán kevesebb magyarországi diák vett részt, mint az utazáson, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).

6.1.7. 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 az utazáson részt vevő
kísérőtanáraik részvételével kell megtartani.
4

részt vett kísérőtanár

6.1.8. A kísérőtanár-létszám eltérésének indoklása:
Amennyiben az értékelő órán kevesebb kísérőtanár vett részt, mint az utazáson, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés – szóközzel – terjedelemben).

6.1.9. A HATÁRTALANUL! értékelő óra menete:
Mutassa be a lezajlott HATÁRTALANUL! értékelő óra menetét, a tevékenységek ívét. Foglalja össze a legfontosabb információkat, gondolatokat, amelyek az ér
számára átadásra kerültek. Ismertesse a megvalósított feladatokat, valamint térjen ki azok összefüggéseire, céljaira és az elért eredményeire (legfeljebb
terjedelemben).
Tesztfeladatsor kitöltése, eredmények ellenőrzése és megbeszélése csoportmunkában és osztályszinten. Összefoglaló beszámolók felolvasása.

HATÁRTALANUL! program
HAT-14-03 Együttműködés gimnáziumok között
Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 6. Az értékelő szakasz

6.1.10. A HATÁRTALANUL! értékelő órán alkalmazott pedagógiai módszerek:
Mutassa be a HATÁRTALANUL! értékelő óra során használt pedagógiai módszereket (legfeljebb 500 leütés – szóközzel – terjedelemben).
Tesztfeladatsor kitöltése, eredmények ellenőrzése és megbeszélése csoportmunkában és osztályszinten. Összefoglaló beszámolók felolvasása.

6.1.11. A HATÁRTALANUL! értékelő órán készült fényképek:
Csatoljon fényképeket az értékelő óra megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! Az elnevezéseknek a követke
követniük: HAT-16-03-xxxx-070-budapest-iskola-ertekelo ora. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényké
egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HAT-16-03-0064-

-

HAT-16-03-0064-

-

HAT-16-03-0064-

-

6.1.12. A HATÁRTALANUL! értékelő órán alkalmazott pedagógiai segédanyagok:
Amennyiben beszámolójához a HATÁRTALANUL! értékelő órán használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n megküldött fájlok (pl. óravázlat, PowerPo
szolgáló kérdőívek, tesztek, felmérések kérdései, adatlapja, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban (pl. HAT-16-03-xxxx-ertekelo ora-oravazlat.doc). A
segédanyagok fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

Pályázati szám
ertekelo ora

-

HAT-16-03-0064-

ertekelo ora

-

HAT-16-03-0064-

ertekelo ora

-

HAT-16-03-0064-

6.2. Fakultatív tevékenységek
Amennyiben pályázatában a projekt értékelő szakasza keretében vállalta fakultatív tevékenység megvalósítását, az alábbiakban adja meg a kötelező HATÁRTAL
vállalt és megvalósított tevékenység adatait.

6.2.1. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap megvalósítása:
Válassza ki a legördülő menüből, hogy a második találkozást követő 30 napon belül megvalósított-e 1 teljes tanítási nap időtartamban az intézmény ped
munkatervében megjelenő Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! c. témanapot.
megvalósítottunk 1 teljes tanítási nap időtartamban témanapot
6.2.2. 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 más
napon belül, szorgalmi időben kell megtartani. A fakultatív témanap a kötelező HATÁRTALANUL! értékelő órától elkülönül, azt nem lehet az értékelő órával azonos n

2017

év

június

hónap

6.

nap

6.2.3. Az időpont eltérésének indoklása:
Amennyiben a témanapot nem a második találkozást követő 30 nap valamelyikén tartották, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés – szóközzel – te
Amennyiben több, támogatásban részesült pályázatában vállalta témanap megvalósítását, úgy elegendő a témanapot egy alkalommal lebonyolítani, az időben elős
kapcsán, minden további pályázatban a beszámolót és elszámolást a már megtartott témanap alapján lehet elkészíteni. Ebben az esetben írja be annak a pályáza
keretében a témanapot megtartották.

6.2.4. 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 téma
(legalább 3 foglalkozási óra) időtartamban kell megtartani.
6

óra

6.2.5. Az időtartam eltérésének indoklása:
Amennyiben a témanapot kevesebb, mint 1 teljes tanítási nap (legalább3 foglalkozási óra) időtartamban tartották meg, indokolja az eltérést (legfeljebb 3
terjedelemben).

HATÁRTALANUL! program
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6.2.6. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapon részt vett diákok száma:
Írja be, hogy a lezajlott Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapon hány diák vett részt. FIGYELEM! A rendezvény valamennyi résztvevőjével –
vevőkkel – számoljon.
500

a témanapon részt vett, az intézményben tanuló diák

6.2.7. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap menete:
Mutassa be a fakultatívan megvalósított témanap menetét, a tevékenységek ívét. Foglalja össze a legfontosabb információkat, gondolatokat, amelyek a témana
átadásra kerültek. Ismertesse a megvalósított feladatokat, valamint térjen ki azok összefüggéseire, céljaira és az elért eredményeire (legfeljebb 1000 leütés – szók
A fakultatívan vállalt témanap menete: az iskola aulájában kiállítóteret alakítunk ki június 2-tól, ahol a kirándulásokon részt vevő diákok bemutatják az iskola többi
során megismert helyszíneket, eseményeket. A kiállítótérben helyett kapnak az utazás során készült fotók, írott anyagok (pl. újságcikkek), stb. Rendkívüli irodalom
ismerkedünk többek között Ady Endre, Arany János és Reményik Sándor munkásságával korcsoportokhoz igazított ismeretanyag segítségével. A témanap zárásaké
összetartozás" szellemében gálaműsort tartunk, amelyen intézményünk diákjai mutatják meg tehetségüket pl. társastánc, hangverseny, néptánc, népzene kategóri

6.2.8. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap kapcsán benyújtott pedagógiai program:
Felhívjuk figyelmét, hogy a lezajlott Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapnak az intézmény pedagógiai programjában is szerepelnie kell.
intézmény pedagógiai programjának hitelesített másolatát.

6.2.9. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanap kapcsán benyújtott munkaterv:
Felhívjuk figyelmét, hogy a lezajlott Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapnak az intézmény munkatervében is szerepelnie kell. Mellékelten
munkatervének hitelesített másolatát.
6.2.10. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapon készült fényképek:
Csatoljon fényképeket a témanap megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! Az elnevezéseknek a következő példa fo
HAT-16-03-xxxx-075-budapest-iskola-temanap. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CD-n/DVD-n megküldött fényképek fájlnevén
beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Kép sorszáma

Földrajzi név/helyszín–tevékenység (ékezetek nélkül)

HAT-16-03-0064-

101

- szekesfehervar-iskola-temanap

HAT-16-03-0064-

102

- szekesfehervar-iskola-temanap

HAT-16-03-0064-

103

- szekesfehervar-iskola-temanap

6.2.11. A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapon alkalmazott pedagógiai segédanyagok:
Amennyiben beszámolójához a témanap során használt segédanyagokat csatol, írja be a CD-n/DVD-n megküldött fájlok (pl. PowerPoint bemutató, feladatlap
felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban (pl. HAT-16-03-xxxx-temanap-feladatlap es megoldokulcs.doc). A CD-n/DVD-n megküldött
meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel.
Pályázati szám

Segédanyag típusa–fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül)

HAT-16-03-0064-

temanap

-

HAT-16-03-0064-

temanap

-

HAT-16-03-0064-

temanap

-

6.2.12. Az együttműködés során szerzett ismeretek/készségek/kompetenciák beszámítása a diákok tanulmányaiba:
Válassza ki a legördülő menüből, hogy az együttműködés során szerzett ismereteket/készségeket/kompetenciákat a részt vevő diákok tanulmányaiba é
beszámította-e. FIGYELEM! A tanulmányokba történő beszámítás megvalósulását az elszámoláskor bizonyítani kell!
1 tantárgyból számítottujk be az elsajátított ismereteket a részt vevő magyarországi diákok tanulmányaiba

6.2.13. A megszerzett ismeretek tanulmányokba való beszámítás-eltérésének indoklása:
Amennyiben a teljesített tanulmányokba való beszámítás nem a pályázati útmuatóban leírt megjelölt módon történt, indokolja az eltérést (legfeljebb 3
terjedelemben).
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