
5.4.

5.2.

hónap

A tanulmányi kirándulás témája:

Az utazás időtartama: 

A visszaérkezés időpontja:

28.

5.1.

5.3.

2013.

március

5.5. A tanulmányi kirándulás megvalósítási terve, tevékenységei:

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap

24. nap

5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

március

Válassza ki a legördülő menüből az utazás napjainak számát, a magyarországi indulástól a visszaérkezésig számítva. FIGYELEM! Az

utazásnak legalább 2 naposnak kell lennie (ld. Pályázati felhívás 17.4.).

Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát – év, hónap, nap).

Az utazás kezdő időpontja:

év

Válassza ki a legördülő menüből a visszaérkezés időpontját (a Magyarországra való visszaérkezés dátumát – év, hónap, nap).

5 nap

nap

2013.

hónap

év

Amennyiben a tervezett tanulmányi kirándulás egy téma köré szerveződik, nevezze meg a választott témát (legfeljebb 100 leütés –

szóközzel – terjedelemben).

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

hazaérkezésig számítva.  
 

A táblázatba legfeljebb 10 nap tevékenységeit lehet beírni. Amennyiben az Ön által tervezett tanulmányi kirándulás 10 napnál 
hosszabb, kérjük, ezt jelezze a HATÁRTALANUL! Programigazgatóság munkatársainak e-mailben vagy telefonon. Amennyiben az Ön 

által tervezett tanulmányi kirándulás 10 napnál rövidebb, csak a megfelelő napokat töltse ki, a táblázat többi részét hagyja üresen.  
 

Az első oszlopban válassza ki a dátumot. A kezdő időpont automatikusan megjelenik, ha előzőleg kitöltötte az 5.1. sz., Az utazás 
kezdő időpontja c. mezőt.  

 

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 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. Ezt követően mutassa be a tevékenység tartalmát A részt vevő diákok tevékenységének 

bemutatása c. mezőben. A legördülő menüből válassza ki, hogy az adott tevékenység megfelel-e a pályázati felhívás 7.3. pontjában 
megfogalmazott szempontoknak.  

FIGYELEM! Amennyiben a legördülő menüből kiválasztotta, hogy a tevékenység adott szempontnak megfelel, a tevékenység 
szöveges leírásában be kell mutatnia, hogy a tevékenység során az adott szempont hogyan érvényesül.  

 

 

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Történelem: A történelmi Erdély nyugati kapujának megtekintése. Útinapló írása. A napi események felidézése, 

közösségépítés.                                                                                                                                                       

Az ismeretek elmélyítésére választható pedagógiai módszerek:frontális munka, projekt, játék, dramatizálás, 

önértékelés, verseny, motiváció

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:

Választott témához kapcsolódás:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Település (pl. Szováta):

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Király-hágó, Kolozsvár

Irodalom, történelem: Nagyváradon a Székesegyház, a

Püspöki palota és Ady emlékhelyek megtekintése, megemlékezés a

költőről.                                                                                                                                                            Az 

ismeretek elmélyítésére választható pedagógiai módszerek:frontális-, csoportmunka, dramatizálás, motiváció

Helyszín (pl. Medve-tó):

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Irodalom, történelem,biológia: A nagyszalontai emlékek megtekintése:  az Arany

János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban,

megemlékezés Arany János költőről. Megtekintjük a szarmaták által

épített erődrendszert, a Csörsz-árkát. Megfigyeljük a szikes puszták élővilágát.

Az ismeretek elmélyítésére választható pedagógiai módszerek:frontális-, csoportmunka, játék, dramatizálás,  

motiváció

a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

2013.

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

Székesegyház, Püspöki palota

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Helyszín (pl. Medve-tó):

délután

este

Nagyvárad

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Település (pl. Szováta):

a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai 

módszert tartalmaz

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

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

módszert tartalmaz

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

1. nap

Időpont

Nagyszalonta

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Település (pl. Szováta):

délelőtt

24. Arany János Emlékmúzeum; Csőrsz árka

március

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

este

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



Választott témához kapcsolódás:

este

Település (pl. Szováta):

Szováta

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

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

tananyaghoz

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

a tevékenység NEM tartalmaz az ismeretek elmélyítését 

eredményező pedagógiai módszert

a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
a tevékenység NEM tartalmaz az ismeretek elmélyítését 

eredményező pedagógiai módszert

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

tananyaghoz

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

 Útinapló írása. A napi események felidézése, közösségépítés.                                                                                              

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

délután

Település (pl. Szováta):

Marosvásárhely

Helyszín (pl. Medve-tó):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Városnézés:Kultúrpalota, Bolyai Múzeum, Vár                                                                                                

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Történelem, matematika: városnézés:Mátyás szülőháza, Szent Mihály templom, Babes- Bolyai Tudományegyetem. 

Földrajz: vulkáni és üledékes eredű kőzetek, védett növények megtekintése, Szent László legenda felidézése.                                                                                                                             

Az ismeretek elmélyítésére választható pedagógiai módszerek:frontális-, csoportmunka, dramatizálás, páros munka, 

motiváció

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

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

módszert tartalmaz

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

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

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témáhozdélelőtt

2. nap

Időpont Település (pl. Szováta):

Kolozsvár, Torda

Helyszín (pl. Medve-tó):

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



este

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



a tevékenység NEM kapcsolódik közvetlenül az iskolai 

tananyaghoz

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
a tevékenység NEM tartalmaz az ismeretek elmélyítését 

eredményező pedagógiai módszert

este

Település (pl. Szováta):

Szováta

Helyszín (pl. Medve-tó):

Medve-tó

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

 Útinapló írása. A napi események felidézése, közösségépítés.                                                                                              

délután

Település (pl. Szováta):

Helyszín (pl. Medve-tó):

Gyilkos-tó

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

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

módszert tartalmaz

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Választott témához kapcsolódás:

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

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

Földrajz: a hegységek kialakulása, biológia: növényzeti övek.                                                                         

tanulmányozása, a tanult növények (például havasi gyopár),

gyógynövények felismerése, történelem: vasúthálózat alakulása.                                                                  Az 

ismeretek elmélyítésére választható pedagógiai módszerek:frontális-, csoportmunka, motiváció

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Választott témához kapcsolódás:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

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

a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Helyszín (pl. Medve-tó):

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

módszert tartalmaz

délelőtt

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Földrajz: a sóbánya megtekintése.                                                                                                                    Az 

ismeretek elmélyítésére választható pedagógiai módszerek:frontális-, csoportmunka, páros munka, motiváció

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Sóbánya

Település (pl. Szováta):

Parajd

3. nap

Időpont

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



este

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:
a tevékenység NEM tartalmaz az ismeretek elmélyítését 

eredményező pedagógiai módszert

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

este

Település (pl. Szováta):

Algyógy

Helyszín (pl. Medve-tó):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

A szállás elfoglalása, ismerkedés a helyi közösséggel. Vacsora a

szálláson. Útinapló írása, a napi események felidézése, közösségépítés.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

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

tananyaghoz

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

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

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

módszert tartalmaz

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

délután

Település (pl. Szováta):

Gyulafehérvár

Helyszín (pl. Medve-tó):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Történelem: A gyulafehérvári palotaegyüttes megtekintése.                                                                          Az 

ismeretek elmélyítésére választható pedagógiai módszerek:frontális-, csoportmunka, dramatizálás, páros munka, 

motiváció

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

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

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

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

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témáhozdélelőtt

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Korond: a fazekas munkák és népművészeti vásár megtekintése. Történelem:A segesvári csata

eseményeinek ismertetése. Irodalom: Petőfi Sándor jelképes sírjának

megtekintése.                                                                                                                                                 Az 

ismeretek elmélyítésére választható pedagógiai módszerek:frontális-, csoportmunka, motiváció

Korond, Segesvár

Helyszín (pl. Medve-tó):

4. nap

Időpont Település (pl. Szováta):

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

este

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

este

Választott témához kapcsolódás:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

Helyszín (pl. Medve-tó):

Település (pl. Szováta):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

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

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

módszert tartalmaz

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

délután

Település (pl. Szováta):

Arad

Helyszín (pl. Medve-tó):

Aradi 13 vértanú emlékmű

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Történelem: az aradi vértanúk emlékhelyének megtekintése.                                                                       Az 

ismeretek elmélyítésére választható pedagógiai módszerek:frontális-, csoportmunka, dramatizálás, páros munka, 

motiváció

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen való részvételt

a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

Választott témához kapcsolódás: a tevékenység NEM kapcsolódik a választott témához

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:
a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok

délelőtt

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Történelem: Hunyadi-családhoz kapcsolódó történetek felelevenítése.                                                          Az 

ismeretek elmélyítésére választható pedagógiai módszerek:frontális-, csoportmunka, projekt, motiváció

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni 

magyar közösség számára

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

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

módszert tartalmaz

Vajdahunyad vára

Helyszín (pl. Medve-tó):

Időpont Település (pl. Szováta):

5. nap

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



este

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



este

Település (pl. Szováta):

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Választott témához kapcsolódás:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Választott témához kapcsolódás:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Választott témához kapcsolódás:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

délután

Település (pl. Szováta):

Helyszín (pl. Medve-tó):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

6. nap

Helyszín (pl. Medve-tó):

Időpont Település (pl. Szováta):

délelőtt

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



este

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

este

Település (pl. Szováta):

Helyszín (pl. Medve-tó):

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

délután

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:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Választott témához kapcsolódás:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Helyszín (pl. Medve-tó):

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

délelőtt

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Időpont Település (pl. Szováta):

7. nap

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



este

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Választott témához kapcsolódás:

este

Település (pl. Szováta):

Helyszín (pl. Medve-tó):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

délután

Település (pl. Szováta):

Helyszín (pl. Medve-tó):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Választott témához kapcsolódás:délelőtt

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Helyszín (pl. Medve-tó):

8. nap

Időpont Település (pl. Szováta):

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

este

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

este

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

délután

Település (pl. Szováta):

Helyszín (pl. Medve-tó):

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Helyszín (pl. Medve-tó):

Település (pl. Szováta):

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

délelőtt

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Helyszín (pl. Medve-tó):

Időpont Település (pl. Szováta):

9. nap

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

este

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



délután

Település (pl. Szováta):

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

este

Település (pl. Szováta):

Helyszín (pl. Medve-tó):

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Választott témához kapcsolódás:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Helyszín (pl. Medve-tó):

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás:

Időpont Település (pl. Szováta):

10. nap

Külhoni magyar közösség számára hasznos 

tevékenység:

Helyszín (pl. Medve-tó):

délelőtt

A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása:

Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket.

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése:

Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös 

tevékenység:

Választott témához kapcsolódás:

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás



este

Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi 

ünnepségen:

HATÁRTALANUL! program

BGA-12-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Pályázati adatlap: 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás


