Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpátmedence szomszédos országaival

EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” című
projekt
Határtalanul Magyarországon!
FELHÍVÁS
A felhívás kategória kódja:
EFOP-3.10.1-17-2017-00003-01
A meghirdetés dátuma: 2018. november 26.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) a „Tematikus együttműködés
erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival”,
„Járd
végig!”
című
EFOP-3.10.1-17-2017-00003
azonosító
számú
projekt
megvalósításához nyílt felhívást hirdet a magyarországi és a határon túli magyar nyelvű
köznevelés együttműködésének és hálózatának kiépítése érdekében, összhangban
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény;


a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;



32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról;



a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény;



a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény;



az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény;



az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény;



a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
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a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény;



9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról;



1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;



9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről;



az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU Rendelete;



az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;



a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;



a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény;



az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény



az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;



a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;



a 2014 –2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
05.) Korm. rendelet;



1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról;



a
támogatásból
megvalósuló
fejlesztések
központi
nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet;



az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet;



az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet;



Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU (2013. XII. 17.) rendelete az
Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről, valamint



A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai és
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régió
Bizottságának
A
nemzeti
romaintegrációs
stratégiák
uniós
keretrendszere
2020-ig
vonatkozó rendelkezéseivel.
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monitoringjáról

és

1.

A felhívás célja

1.1 A felhívás célja a Kárpát-medence (Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország,
Szerbia, Ausztria, Ukrajna) külhoni magyar nyelvű köznevelési-oktatási folyamatba
bevont (nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező) határon túli, alapfokú
köznevelési-oktatási intézmény tanulójaként a jelentkezés időpontjában a 12. életévét
betöltött, de a 15. életévét még be nem töltött tanulói részére, a 2018/2019. tanévben
Magyarországra irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.
1.2 A projekt megvalósítása során a cél a makro régióban tanuló hetedik évfolyamos
diákok mobilitási programba történő bevonása csoportos, rövid tanulmányutak,
tanulmányi kirándulások, tapasztalatcserék lebonyolításával.

2.

Jelentkezés benyújtására jogosultak

2.1.
Jelentkezést
nyújthatnak
be
önálló
jogi
személyiséggel
rendelkező,
Magyarországgal szomszédos országok területén működő, az adott ország hatályos
jogszabályainak megfelelően általános iskolai feladatot (is) ellátó oktatási-nevelési
intézmények, amelyek 7. osztálya1 részben vagy egészben magyar tanítási nyelvű. A
programban
való
részvételi
jogosultság
követelményei
a
jelentkezés
benyújtásának időpontjára vonatkoznak.
2.2.
Egy jelentkezés keretében lehetőség van több magyar tanítási nyelvű külhoni
iskola 2018/2019. tanévben 7. évfolyamon tanuló diákjai2 közös részvételével
megvalósuló projektek támogatására is, abban az esetben, ha a diáklétszám nem éri el a
minimális követelményt. Amennyiben több iskola közösen kíván egy projektet
megvalósítani, úgy a részt vevő iskolák választása szerint közülük egy nyújtja be a
jelentkezést, minden további iskola partnerként szerepel. Ez esetben a benyújtandó
dokumentumok közül partnerségi nyilatkozat kitöltése is szükséges (lásd: 1. számú
melléklet: Jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok).
2.3.
Jelen felhívás keretében egy intézmény több jelentkezést is benyújthat. (Több
jelentkezés benyújtását az indokolhatja, ha az intézmény eltérő helyszínekre és/vagy
eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport utaztatását
megvalósítani.)

3.

A felhívásra jelentkezők köre

3.1.
A programban olyan Magyarországgal szomszédos országok területén működő, az
adott ország hatályos jogszabályainak megfelelően
általános iskolai feladatot (is) ellátó oktatási intézmények
diákjai vehetnek részt, akik a 2018/2019-es tanévben a
köznevelési intézmény 7. évfolyamán3 oktatásban
részesülnek
és
az
utazás
időpontjában
tanulói
1
2

3

Indokolt esetben bevonható 8. osztálynak is részben vagy egészben magyar tanítási nyelvűnek kell lennie.
Vagy indokolt esetben bevont 8. évfolyamon tanuló diákjai.
Indokolt esetben 8. évfolyamán.
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jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulói jogviszonynak a jelentkezést benyújtó
intézménnyel, vagy több intézmény közös jelentkezése esetén a jelentkezési adatlapon
szereplő partnerintézménnyel kell fennállnia.
3.2.

Jelen kiírás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.

3.3.
Különösen indokolt esetben –amennyiben a 7. évfolyamos diáklétszám nem éri el
a szükséges minimumot - lehetőség van arra, hogy a jelentkező intézmény 8.
évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részesülő diák vegyen részt a tanulmányi
kiránduláson. Valamint a 3.1. pontban részletezett módon több intézmény közösen is
benyújthatja jelentkezését.
3.4.
Egy kiránduláson résztvevő diákok száma el kell, hogy érje a 10 főt, 2 fő
kísérőtanárral. Egyéb esetben 10 diákonként 1 kísérőtanár jelentkezése elfogadott, de
maximum 3 pedagógus kísérheti a csoportot. Kérjük, fokozottan ügyeljenek a
jelentkezési lapon feltüntetett létszámok tartására a megvalósítás során.
Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérőtanárok száma magasabb is lehet,
amennyiben ennek szükségességét a jelentkező megfelelő indoklással alátámasztja.
Valamennyi kísérőtanárnak az utazás megvalósításának időszakában tanárként a
jelentkező vagy a partner/együttműködő intézmény alkalmazásában kell állnia.
3.5.
A programban részt vevő, bevont intézmények pedagógusai benyújthatják
jelentkezésüket a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (a
továbbiakban: SZEGEPI) által szervezett továbbképzésekre.
Azon intézmények pedagógusai, amelyek a rendelkezésre álló költségkeret forráshiánya
miatt tartaléklistára kerülnek, szintúgy részt vehetnek a SZEGEPI által szervezett
továbbképzéseken.

4.

Választható megvalósítható programelemek

4.1.
A megvalósításra Magyarország területén kerül sor.
4.2.
A megvalósítás választható programcsomagjait a felhívás melléklete tartalmazza.
Kérjük, a jelentkezési lapon tüntesse fel a választott programcsomag nevét és
kódszámát, valamint a szabadon választott programok közül is jelölje meg további egy
program nevét és kódszámát.
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5.

Megvalósítási időszak és jelentkezés menete

5.1.
2018/2019-es tanév diákjai számára:
A megvalósítási időszak kezdete:
A megvalósítási időszak vége:

5.2.
áll:

2019. január 01.
2019. december 31.

A jelen felhívás keretében lebonyolításra kerülő projekt a következő szakaszokból
 a 2018/2019-es tanévben intézmények jelentkezése
Jelentkezés folyamatos
Jelentkezés kezdete: 2018. november 27.
Jelentkezés lezárása: 2019. augusztus 20.4

A Jelentkező vállalja, hogy a jelentkezés benyújtásától számított 4 hónap elteltét követő
időintervallumot jelöl meg az utazás időszakaként.
Kivételt képeznek ez alól azon jelentkező intézmények, akik 2018. december 20-ig
hiánytalanul benyújtják dokumentációjukat, esetükben a 2019. I. negyedévi
megvalósítás megengedett.
5.3.
Több iskola közös jelentkezése esetén a projekt valamennyi tevékenységét
közösen kell megvalósítani.

6.

Kommunikáció

6.1.
A kommunikációs tevékenységek révén a jelentkező intézmény a nagyközönséget
megismerteti nyertes utazásának elemeivel.
6.2.

A kommunikáció kötelező tevékenységeként a pályázó vállalja, hogy:
 az utazásról szóló szöveget, fotót tartalmazó beszámolóját a beszámolás
dokumentációjának részeként megküldi az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére.

6.3.
A jelentkezés beadásával az intézmény vállalja,
hogy hozzájárul az intézményi adatok és a döntés
tartalmának a Támogatáskezelő által kezelt internetes
honlapon történő nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez5,
valamint a SZEGEPI által szervezett pedagógus
A Támogatáskezelő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg a jelentkezések végső
lezárása előtt kimerülne, a jelentkezési folyamatot leállítja, erről hivatalos tájékoztatást nyújt a program weboldalán.
A jelentkezés benyújtásával párhuzamosan adatkezelési hozzájárulás benyújtása szükséges.
Lásd: Benyújtandó dokumentumok.
4

5

5

továbbképzési programhoz szükséges információk továbbításához.

Jelentkezések benyújtásának módja és határideje

7.
7.1.

A pályázatok benyújtása folyamatos, végső határideje: 2019. augusztus 20.

7.2. A jelentkezések elbírálása szakaszosan történik, a rendelkezésre álló forrás
keretéig.
7.3. A jelentkezéseket elektronikus és postai úton is szükséges megküldeni az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
Az elektronikus beküldés módja: jardvegig@emet.gov.hu e-mail címre.
Postai beküldés módja: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
A jelentkezési időszakban minden hónap 20-ig elektronikus úton beérkezett
jelentkezések minősülnek elfogadottnak. A bírálat a dokumentumok hiánytalan,
elektronikus úton való beérkezését követően kezdhető el. Mindemellett szükséges
a jelentkezési dokumentáció eredeti példányainak postai úton történő megküldése is
a következő hónap 20-ig. Amennyiben a dokumentumok nem érkeznek be a jelentkezést
követő hónap 20-ig, az intézmény nem vonható be a programba.

7.4.

Benyújtandó dokumentumok köre:

Dokumentum megnevezése

Benyújtás
módja

elektronikusan
a) A jelentkező intézmény hivatalos aláírt nyilatkozata



Hivatalos nyilatkozat, hogy a jelentkezési adatlapot aláíró
személy az intézmény hivatalos képviselője. (Alapító okirat
meglétét igazoló Nyilatkozat)

és

papír alapon
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elektronikusan
b) Jelentkezési adatlap és mellékletei
 Mintaként feltöltött jelentkezési adatlap értelemszerű
kitöltése,
intézmény
hivatalos
képviselőjének
aláírásával ellátva.

c) Partnerségi nyilatkozat (amennyiben releváns)


Amennyiben több iskola közösen kíván egy
projektet megvalósítani, úgy a részt vevő iskolák
választása szerint közülük egy nyújtja be a
jelentkezést, minden további iskola partnerként
szerepel. Ez esetben a benyújtandó dokumentumok
közül partnerségi nyilatkozat kitöltése is szükséges.

és

papír alapon
elektronikusan

és

papír alapon
elektronikusan

d) Adatkezelési hozzájárulás


A jelentkezést benyújtó intézmény nyilatkozata a
jelentkezésben
foglalt
adatok
kezelésének
hozzájárulásához.

és

papír alapon
A fenti dokumentumok letölthetőek az EMET hivatalos oldaláról. (www.emet.gov.hu)

7.5.

Jelen kiírás nem írja elő jelentkezési díj megfizetését.

8.

A jelentkezések befogadása és formai vizsgálata

8.1.
A benyújtott jelentkezéseket a Támogatáskezelő a benyújtás sorrendjében
folyamatosan dolgozza fel. Valamennyi beérkező jelentkezés egyedi azonosító jelet kap.
8.2.

Befogadási kritériumok és formai megfelelőségének vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
 a jelentkező intézmény jogosult-e jelentkezés beadására;
 a jelentkező dokumentumai elektronikusan megérkeztek,
folyamatban vannak:
o jelentkező intézmény hivatalos nyilatkozata;
o jelentkezési adatlap (diáknévsorral);
o partnerségi
nyilatkozat
(amennyiben
releváns);
o adatkezelési hozzájárulás.
 minden dokumentum hiánytalanul kitöltött és
aláírásra került az intézmény hivatalos képviselője
által;
 választott programcsomag és kötelező szabad
programelem megjelölésre került.
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postai

úton

A befogadási és formai kritériumoknak megfelelt jelentkezés
hiánytalan dokumentáció esetén folytatódik az értékelés.

befogadásra kerül,

8.3.
Amennyiben a Támogatáskezelő a jelentkezés érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a dokumentumok nem felelnek meg a felhívásban foglalt feltételeknek,
elektronikus értesítésben 7 napos határidő kitűzésével a hiányzó adat vagy dokumentum
megnevezésével hiánypótlásra hívja fel a jelentkezőt. Ha az intézmény a hiánypótlást
hibásan, hiányosan nyújtja be, a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, a
hibás, hiányos jelentkezést a Támogatáskezelő további vizsgálat nélkül elutasítja. A
hiányosságok rendezésére a jelentkezőnek egyszeri lehetősége van.

9.

A jelentkezések tartalmi értékelése

9.1.
A jelentkezés megnyitásától számított minden hónap 20-ig elektronikusan beérkezett
jelentkezések kerülnek tartalmi értékelés alá.
A
jelentkezésekről
az
Emberi
Erőforrás
Projektigazgatóságának igazgatója dönt.

Támogatáskezelő

Európai

Uniós

Igazgatói döntést követően a döntés tartalmáról tájékoztató levél kerül kiküldésre az
illetékes pedagógusszövetség részére.
9.2.
A tartalmi döntések lezárásának dátuma minden hónap 30-a. A döntés eredményéről
a jelentkező a postai dokumentációjának hiánytalan beérkezését követően értesül.
9.3.

A jelentkezések tartalmi értékelése az alábbi értékelő tábla alapján történik:
Szempontok a program értékelésére vonatkozóan

Megvalósítási időszak
A kirándulás időtartama megvalósítási időszakon belülre esik
A kirándulás időtartama megvalósítási időszakon kívülre esik
További vizsgálati szempontok:
Utazásban részt vevő diákok száma megfelel a felhívásban
megfogalmazottaknak
Megengedhető számú kísérőtanár utazik a csoporttal
Előnyben részesítendő:

Elutasítás/Elfogadás
Igen/Nem
elutasítás/elfogadás
elfogadás
automatikus
elutasítás
Igen/Nem
Igen/Nem
Pluszpont

8

40 fő feletti diáklétszám esetén

1

A jelentkező települése hátrányos helyzetű település

2

Határtalanul! programba bekapcsolódott korábban az intézmény

2

Hátrányos helyzetű tanuló részt vesz a kiránduláson

2

Nyertes jelentkezések esetén a vállalt tevékenységek megvalósítását a beszámoláskor
igazolni kell.
A jelentkezések bírálata beérkezési sorrendben történik, a rendelkezésre álló keretösszeg
kimerüléséig.
9.4.
Nem valósíthatóak meg azok a jelentkezések, amelyek esetében a fenti tartalmi
értékelési szempontok nem felelnek meg a felhívásban előírtaknak, annak ellenére, hogy
akár többletpontra jogosult lenne a jelentkező intézmény.

10.
10.1.

Együttműködési megállapodások megkötése
Pozitív elbírálást követően:
 EMET értesíti a jelentkező intézményeket a döntéssel kapcsolatban;
 EMET kiküldi az együttműködési megállapodásokat, a szükséges mellékletek
megnevezésével együtt;
 EMET által meghatározott mellékleteket, nyilatkozatokat a résztvevő
intézménynek kötelezően meg kell küldenie;
 EMET a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a megállapodások
megkötéséhez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy
hiányos, a projektbe bevont intézményt elektronikus üzenetben 7 napos
határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti,
az EMET elállhat a projektbe történő bevonásról és tartaléklistára helyezett
jelentkezőt részesíthet előnyben.
 EMET a projektbe bevont intézménnyel együttműködési megállapodást köt. (A
megállapodásokat az EMET részéről az EMET stratégiai tervezési és európai uniós
projektekért felelős főigazgató-helyettese jogosult delegált jogkörénél fogva
aláírni.)

10.2. Az együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges dokumentumok:
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Dokumentum megnevezése

Benyújtás
módja

a) Együttműködési Megállapodás

Az EMET által megküldött, a bevont, pozitív elbírálásban részesített
intézmény részéről aláírásra jogosult személy által aláírt
együttműködési megállapodás 3 példánya.

papír alapon

b) Nyilatkozat az adatok hatályosságát illetően
Nyilatkozat a jelentkezés során benyújtott részvételi adatok,
valamint
aláírásra
jogosult
képviselő
személyének
változatlanságáról.

11.

papír alapon

A beszámolás folyamata

11.1. A programba bevont intézmények hazaérkezésüket követő 30 napon belül
kötelesek 4-5 oldalas beszámolót készíteni, valamint fotódokumentációt megküldeni az
EMET részére. A beszámolót kérjük hivatalos képviselő aláírásával ellátni.
Emellett szívesen veszünk diákok által írt élménybeszámolókat, javaslatokat a
megvalósítással, lebonyolítással kapcsolatosan, elégedettségi kérdőívünk kitöltésével
együtt.

11.2. A programon részt vett diák és pedagóguslétszám nyomon követése érdekében
jelenléti ív és ESZA kérdőív kitöltése kötelező.

12. Egyéb feltételek
12.1. A tanulmányi kirándulás formai és tartalmi értelemben, abban az esetben valósul
meg, ha a jelentkezésben rögzített programcsomag szerinti útvonalat a résztvevők
bejárják oly módon, hogy a diákok és kísérőtanáraik a - programcsomag szerinti
feltételeknek megfelelően - megszállnak a célországban. Hiányzó vagy hiányos
beszámolás esetén a hiányosság rendezésére a programban részt vett intézménynek
egyszer van lehetősége: hiánypótlás benyújtására az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 7 nap áll rendelkezésre.
12.2. Az EMET fenntartja a jogot arra, hogy a jelentkezőtől további információt és
dokumentumok benyújtását kérje.
12.3. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben
adataiban, az együttműködési megállapodásban rögzített
feltételeiben változás következik be, a tudomására
jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban
bejelenteni az EMET részére.
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13. További információ
13.1. Az EMET fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, a jelentkezési időszakban
módosított feltételeket határozzon meg egy módosított jelentkezési felhívás keretében.
13.2. Az EMET fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben egyedi elbírálással döntsön.
13.3. A Támogató, az EMET, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított
külső szervek (különösen az Irányító Hatóság) jogosultak a projekt megvalósításának
folyamatba épített, illetve delegált és utólagos ellenőrzésére.
Az utazásokat megvalósító intézmények az esetleges ellenőrzések során kötelesek
együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően
kötelesek biztosítani, hogy a jelentkezésben a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a
jelentkezési dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A jelentkezési és döntési
dokumentációt 2027. december 31-ig szükséges megőrizni.

13.4. A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat a www.emet.gov.hu honlapon,
valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.
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Mellékletek

1. számú melléklet – Jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok
1a) A jelentkező intézmény hivatalos nyilatkozata - minta

A JELENTKEZŐ INTÉZMÉNY HIVATALOS
NYILATKOZATA

Alulírott, ………………………………………………………………….…..(képviselő neve)
ezúton

nyilatkozom,

hogy

………………………………………………………………………….(intézmény neve, címe)
hivatalos képviseletére jogosult vagyok. Az intézmény alapító okiratát vagy annak hitelesített
másolatát jelen jelentkezési dokumentáció mellékleteként megküldöm.
Kelt:

…………………………..
(képviselő neve)

12

1b) Jelentkezési adatlap - minta
EFOP-3.10.1-17-2017-00003 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpátmedence szomszédos országaival

EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” című
projekt
Határtalanul Magyarországon! program
FELHÍVÁSHOZ tartozó jelentkezési lap
Jelentkező iskola neve:
Jelentkező iskola telephelyi címe - ország:
Jelentkező iskola levelezési címe - ország:
Jelentkező iskola telefonszáma:
Jelentkező iskola e-mail címe:
Kontakt személy telefonszáma:
Kontakt személy e-mail címe:
A választott szakmai program megnevezése:
A kiválasztandó szabad programelem kódja:
Megvalósítás időszaka:
Jelentkező diákok száma6:
 Jelentkező diákok létszámából lány:
 Jelentkező diákok létszámából fiú:

6

Kérjük, fokozottan ügyeljenek a vállalt létszám tartására a megvalósítás során.
Az esetlegesen kieső létszámot tartaléklistáról pótolni szükséges.
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 Speciális nevelési igényű tanulók
száma:
Kísérőtanárok száma:
 Kísérőtanárok létszámából férfi:
 Kísérőtanárok létszámából nő:

A jelentkezési laphoz kötelezően csatolandó dokumentumok (saját dokumentum)
megnevezése:
 Diáknévsor.
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1c) Partnerségi nyilatkozat - minta

PARTNERSÉGI NYILATKOZAT
mely létrejött egyrészről:
Jelentkező intézmény adatai:
Intézmény neve:
Intézmény címe:
Képviseli:
Résztvevő diákok
létszáma:
Partnerintézmény adatai:
Intézmény neve:
Intézmény címe:
Képviseli:
Bevont diákok
létszáma:
Fent nevezett partnerek vállalják, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által meghirdetett a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és
felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival”, „Járd végig!” című EFOP-3.10.1-172017-00003 azonosító számú projekt Határtalanul Magyarországon! program felhívására a
jelentkező intézmény által benyújtott projektet a jelentkezési dokumentációban/ anyagban
rögzítetteknek megfelelően közösen megvalósítják.
Kelt:

………………………………………
jelentkező intézmény képviselője

…………………………………..
partnerintézmény képviselője
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1d) Adatkezelési hozzájárulás -minta

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez, felhasználásához, továbbításához

Alulírott, ………………………………………………………………….…..(képviselő neve)
…………………………………………………………………………(intézmény neve, címe)
képviseletében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. §, valamint az általános adatvédelmi rendelet7 alapján
nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott, az általam képviselt
intézmény pályázóinak pályázati anyagával kapcsolatban az intézmény hozzájárulását adja a
személyes adatok kezeléséhez és a projektben történő teljes körű felhasználáshoz a pályázati
eljárásban résztvevők számára.
Kelt:

…………………………..
(képviselő neve)

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR): az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
7
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2. számú melléklet – Befogadási és formai kritériumok - Checklist
Jelentkező intézmény neve:
Jelentkezés azonosító:
Befogadási és formai kritériumoknak való megfelelés:
Jelentkező jogosult pályázatot beadni
jelentkező dokumentumai megérkeztek:
o jelentkező intézmény hivatalos nyilatkozata;
o jelentkezési adatlap;
o partnerségi nyilatkozat (amennyiben releváns);
o adatkezelési hozzájárulás
Minden dokumentum hiánytalanul kitöltött és aláírásra került az intézmény
hivatalos képviselője által
Választott programcsomag és kötelező szabad programelem megjelölésre
került
Értékelő neve:
Dátum:
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Igen/Nem

3. számú melléklet – Tartalmi értékelés szempontjai – Checklist
Jelentkező intézmény neve:
Jelentkezés azonosító:
Szempontok a program értékelésére vonatkozóan:
Megvalósítási időszak

elutasítás/elfogadás

A kirándulás időtartama megvalósítási időszakon belülre esik
A kirándulás időtartama megvalósítási időszakon kívülre esik
További vizsgálati szempontok:
Utazásban részt vevő diákok száma megfelel a felhívásban
megfogalmazottaknak

IGEN/NEM

Megengedhető számú kísérőtanár utazik a csoporttal
Előnyben részesítendő:

lásd: útmutató

40 fő feletti diáklétszám esetén (1)
A jelentkező települése hátrányos helyzetű település
Határtalanul! programba bekapcsolódott korábban az intézmény
Hátrányos helyzetű tanuló részt vesz a kiránduláson
Értékelő neve:
Dátum:
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4. számú melléklet – Választható programcsomagok és programelemek
1BKM)

TANULMÁNY ÚT BÁCS-KISKUN MEGYE
4 nap / 3 éj
KÓD: 1BKM
Magyarország legnagyobb területű megyéje, az
ország területének 1/12-e, Duna–Tisza közén
helyezkedik el. A Tisza vidékén védett terület a
lakiteleki Holt-Tisza. A terület növényvilága
igen sokszínű. A táj eredeti állapotát mutatják
az 1974-ben létrehozott Kiskunsági Nemzeti
Park védett területei. A megye egyik
leghíresebb sportolója a Hercegszántón született Albert Flórián, Magyarország egyetlen aranylabdás
labdarúgója. Jelenleg is aktív sportolók közül kiemelkedik a bajai Hosszú Katinka.
1. nap
utazás.
Amennyiben az utazási idő
kevesebb mint 5 óra, délután
városnézés Szankon vagy
Kecskeméten.
2. nap
Választható programok:
„ Lépj be a múltba!” Kód: 1BKM2
Kecskemét- Szórakaténusz Játékmúzeum és
Műhely - interaktív játékos programok
/ Kasírozás, táncház, mézeskalács sütés,
magyar ékszerek készítése, nemezelés /
Kalocsa - népművészet, hímzés, pingálás, tojásfestés - népi játékok és táncház
„ Légy kreatív!” Kód: 1BKM2
Lajosmizse - Lovas programok kombinálhatók pusztaolimpiával, főzőtanfolyammal, főzőversennyel. A
pusztaolimpia játékait az időjáráshoz és az aktualitásokhoz, szezonhoz alakítjuk, rengeteg benti, téli
időszakban játszható játék is van.
A főzőtanfolyam: bográcsgulyától egy komplett menüig akár több
csapatban is történhet, versenyként is megfelelő program.
"Háztájit az asztalra!" Kód: 1BKM3
Magyar konyha ételeinek elkészítése, régi receptek megismerése
- "hírős étkek
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3. nap
4. nap
Szállás:
Étkezés:
Utazás:

Egész napos program - Helyi közösség és iskola szervezése
Hazautazás
4-6 ágyas szobákban Kecskemét, Lakitelek, Tősedrő településeken.
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és busszal.
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2BM)

TANULMÁNY ÚT BARANYA MEGYE
4 nap / 3 éj
KÓD: 2BM
Magyarország legdélebbi megyéje. Baranya földrajzilag változatos terület, északi része hegyes,
dombos vidék, hatalmas, egybefüggő erdőségekkel, míg déli és keleti részén síkság található.
A megye, egyben a Mecsek legmagasabb pontja a 682 méteres Zengő. Másik fontos kiemelkedés a
Villányi-hegység. A Mecsekben őshonos többek között az illatos hunyor és a legszebb magyarországi
vadvirág, a bánáti bazsarózsa.
1. nap
utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb, mint 5 óra,
délután városnézés Pécsett.
2. nap
Választható programok
„Lépj be a múltba!” Kód: 2BM1
Bikali élménybirtok: Vissza a középkorba. Mindent megtudhatnak
a résztvevők a középkori mesterségekről, parasztudvarokról,
álltattartásról, lovagi életről - torna, tánc. Korhű ruhákba lehet
öltözni.
„ Értéktár” Kód: 2BM2
Várostörténeti múzeum: számos dokumentum, fotó, műtárgy, térkép és makett segítségével mutatja
be a város gazdag történelmének jellemző mozzanatait, a 143 évig
tartó török uralom alóli felszabadulástól (1686) a II. világháborúig,
illetve az ezt követő koalíciós időszakig (1948).
„ Igazgyöngy” Kód: 2BM3
A Néprajzi Múzeum: Baranya megye rendkívül gazdag nemzeti és
nemzetiségi múltjának néprajzi emlékei láthatók, a kiállítás Baranya
megye magyar, német és délszláv népcsoportjainak sokszínű
népművészetét tárja a látogatók elé.

3. nap
Egész napos program - Helyi közösség és iskola
szervezése
4. nap
Hazautazás
Szállás:
Étkezés:
Utazás:
busszal.

4-6 ágyas szobákban Pécs településen.
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és
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3BM)

TANULMÁNY ÚT BÉKÉS MEGYE
4 nap / 3 éj
KÓD: 3BM
Békés megye az Alföldön helyezkedik el, területe sík. A Körös-Maros közén és a Körösök-Berettyó
vidékén majdnem tökéletes a síkság. A terület lakott volt már az i. e. 5.-4. évezredben is (Köröskultúra). Az i. e. 1. évezredben készülhetett a mai Pusztaföldvár melletti Nagy-Tatársánc nevű földvár.
A 11. században létrejövő Békés vármegye székhelye Békés lett.
1. nap

utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb mint 5 óra, délután városnézés Gyulán.

2. nap
Választható programok
„ Lépj be a múltba!” Kód: 3BM1
Gyulai - Almássy Kastély: játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások. Lehetőség a
főúri szabályok, a báli etikett, az illemtan
megismerésére, elsajátítására, vagy éppen
legyező, árnykép- és táblajáték-készítésre.
„ Igazgyöngy” Kód: 3BM2
Gyulai vár: Rendhagyó történelem óra interaktív vártörténet, kódex készítés
„ Értéktár” Kód: 3BM3
Erkel Ferenc szülőháza: Himnusz- interaktív tárlat
vezetés és történelemóra
3. nap
Egész napos program - Helyi közösség
és iskola szervezése
4. nap
Hazautazás

Szállás:
településen.
Étkezés:
Utazás:
busszal.

4-6 ágyas szobákban Gyula, Dévaványa
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és
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4BAZM)

TANULMÁNY ÚT
BORSOD- ABAÚJ- ZEMPLÉN MEGYE

4 nap / 3 éj
KÓD: 4BAZM
Magyarország északkeleti részében található. Mindhárom volt vármegyét a váráról nevezték el.
Borsod vára török eredetű személynévből kapta a nevét, a Bors név jelentése megegyezik mai bors
szavunkéval, a -d toldalék pedig helynévképző. Abaúj a birtokosairól, az Abákról, illetve központjáról,
Abaújvárról kapta a nevét. A vár nevét ma település viseli. Zemplén neve a szlovák zem (föld; szláv
zemlja) szóból ered, és földvárat jelent; várát hívták így, melynek maradványai ma is láthatók a
szlovákiai Zemplén falu mellett.
1. nap

utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb mint 5 óra, délután városnézés Miskolcon.
2. nap
Választható programok
„ Értéktár” Kód: 4BAZM1
Diósgyőri vár: A vár berendezéseinek sajátossága a
kötetlen megismerésben rejlik; a látogató szabadon
mozogva, minden dolgot kipróbálva élheti át a
középkori vár hangulatát. Ehhez a hangulathoz az
interaktív tartalmak mellett korhű ruhába öltözött
animátorok, valamint a földszinti térben helyet
foglaló középkori, mindennapi életet bemutató terek
is hozzájárulnak.
„ Igazgyöngy” Kód: 4BAZM2
Pannon-tenger Múzeum: két kiállítása az „Őserdei ösvényeken- a bükkábrányi mocsárciprus erdő
és kora”, valamint „A Kárpátok-ásványai”. A tudományosan megalapozott, de részben virtuális
valóságba „csomagolt” kiállítás egyes
elemei nemcsak láthatók, de
témáktól függően szagolhatók,
tapinthatók és mozgathatók, minden
korosztálynak lehetőséget adva a
játékos ismeretszerzésre.
„ Légy kreatív! „ Kód: 4BAZM3
Világörökségi bormúzeum Tokaj: El ne aludjék...” –
pincegyertya mártása, „Haja, haja kukorica haja”-csuhévirágkészítés ,„Aludj baba, aludjál, édeseket álmodjál!” –
rongybaba-készítés.
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3. nap
4. nap
Szállás:
Étkezés:
Utazás:

Egész napos program - Helyi közösség és iskola szervezése
Hazautazás
4-6 ágyas szobákban Miskolc, Miskolctapolca, Tokaj településeken.
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és busszal.
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5CSM)

TANULMÁNY ÚT CSONGRÁD MEGYE
4 nap / 3 éj
Kód: 5CSM

Csongrád megye Magyarország délkeleti részén található. Északról Jász-Nagykun-Szolnok megye,
keletről Békés megye, délről Románia és Szerbia, nyugatról Bács-Kiskun megye határolja. A Tisza szeli
ketté, székhelye Szeged.
1. nap

utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb mint 5 óra, délután
városnézés Szegeden.

2. nap

Választható programok:

„ Igazgyöngy” Kód: 5CSM1
Múltidéző- kalandozó: Feszty-körkép, Nomád Park, Rotunda kiállításai, Skanzen
„ Lépj be a múltba! „ Kód: 5CSM2
A Hét magyar harcai interaktív hadtörténeti
program:
lovasbemutató,
íjásztatás
Múzeumpedagógiai
foglalkozások:
„Volt
egyszer egy oskola”- részvétel egy korabeli
tanórán, „Egy csésze irodalom a Feszty
szalonban” köszöntők, meghívók, interjúk
készítése, némafilmek szinkronizálása
„ Értéktár” Kód: 5CSM3
Látogatás a DÓMba.
„ Légy kreatív!” Kód: 5CSM4
Regionális Összművészeti központ - játék a művészetben
„ Sportolj velem!” Kód: 5CSM5
Lovas program, életnagyságú társasjátékok
3. nap: Egész napos program – Helyi közösség és
iskola szervezése
4. nap: Hazautazás
Szállás:
Étkezés:
Utazás:
busszal

2 -4-6 ágyas szobákban Szegeden vagy
Ópusztaszeren kollégiumi elhelyezéssel
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és
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6FM)

TANULMÁNY ÚT FEJÉR MEGYE
4 nap / 3 éj
Kód: 6FM

Magyarország fő közigazgatási egységeinek egyike, a Közép-Dunántúl régió központi megyéje. Fejér
megye területe egyike a magyarok legősibb szálláshelyeinek, székhelye, Székesfehérvár a
középkorban a Magyar Királyság egyik fővárosa volt. Területe természetföldrajzilag a
legváltozatosabb az országban: hegyek, alföldek, nagy tavak és jelentős folyók egyaránt fellehetők itt.
1. nap
utazás. Amennyiben az utazási idő kevesebb mint 5 óra, délután városnézés
Székesfehérváron vagy a Felcsúti stadion bejárása.
2. nap

Választható programok:

„ Igazgyöngy” Kód: 6FM1
Koronázó Bazilika Romkertje, Középkori Romkert, Korona
mása, Bory vár - rendhagyó, interakítv történelem óra, sok
érdekes információval és gyakorlati elemekkel

„ Lépj be a múltba!” Kód: 6FM2
Palotavárosi Skanzen: A belváros szélén áll a múzeum
kiállítóhelye, az eredeti formáját megőrző parasztház képében,
ahol a látogató csoportok egy izgalmas időutazásban vehetnek
részt foglalkozásainkon. A kalapkészítés hagyományait, a 19-20.
század fordulójának parasztpolgári életmódját megismerve
indulunk a városrész és a város múltját felfedezni.

„ Légy kreatív!” Kód: 6FM3
A Deák Gyűjteményben kiállított alkotásokon keresztül a látogatók
megismerkedhetnek a különböző művészeti technikákkal. A látogatók
megélhetik az alkotás örömét, élményközpontúan, megértve a formák,
színek által kiváltott hatásokat sajátélményen és a művészeti technikákon
keresztül (agyagozás, festés, szén, akvarell, porpasztell, olajpasztell, stb.).
Minden alkalom végére egy saját alkotás születik. A foglalkozások
tematikája korosztályoknak megfelelően különböző, de van
tematikusan egymásra épülő is. A feladatok szorosan
összekapcsolódnak a gyűjtemény anyagával, illetve az épp
aktuális tárlattal, miközben a műveltségi, esztétikai, művészeti,
művészettörténeti területekhez is kapcsolódnak.
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„ Ápold anyanyelved! „Kód: 6FM4
Új Magyar képtár: Van-e értelme a
könyveknek, amikor minden fent van
az interneten? Most belelapozhatsz
néhány igazán furcsa könyvbe.
Némelyikről meg sem mondanád, hogy
az. De akkor mire jó? Könyvek történetek. Szereplők, motivációk,
érzések, cselekvések. Alkotásra és
közös beszélgetésre, gondolkodásra várunk mindenki, arról, hogy mennyi jelentést képes egy
művészkönyv magába sűríteni.

3. nap: Egész napos program – Helyi közösség és iskola szervezése
4. nap: Hazautazás
Szállás:
Étkezés:
Utazás:

2 -4-6 ágyas szobákban Székesfehérváron vagy Felcsúton kollégiumi elhelyezéssel
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és busszal
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7GYMSM)

TANULMÁNY ÚT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
4 nap / 3 éj
Kód: 7GYMSM
Győr-Moson-Sopron megye az ország északnyugati részében található. Északról a Duna és Szlovákia,
keletről Komárom-Esztergom megye, nyugatról Ausztria, délről Veszprém megye, délnyugatról Vas
megye határolja. Székhelye: Győr. A nyugati határvonal zegzugosan halad.
1. nap
2. nap

utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb mint 5 óra, délután városnézés Győrben.
Választható programok:

„ Értéktár” Kód: 7GYMSM1
Pannonhalmi Főapátság: Szerzetesi lét egy-egy elemével külön
foglalkozás keretében is megismerkedhetnek a diákok: legyen szó
kódexekről vagy gyógynövényekről. Ezek a programok kiegészítő
foglalkozásként kérhetőek.
Írás a középkotban. Rendhagyó történelemóra, Lúdtoll és tinta,
szappankészítés
„ Igazgyöngy” Kód: 7GYMSM2
"Győr város felfedezése (Látogatóközpont)”
„ Lépj be a múltba!” Kód: 7GYMSM3
Rómer Flóris Múzeum: Várkazamata Kőtár
Soproni kézműves műhelyek: régi mesterségem megismerése a cipésztől a
pékig
„ Légy kreatív!” Kód: 7GYMSM3
Győri Balett meglátogatása - beszélgetés velük, közös tánc

3. nap: Egész napos program – Helyi közösség és iskola szervezése
4. nap: Hazautazás
Szállás:
Étkezés:
Utazás:

2 -4-6 ágyas szobákban Győrben kollégiumi elhelyezéssel
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és busszal
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9HM)

TANULMÁNY ÚT- HEVES MEGYE
4 nap/ 3 éj
KÓD:9HM
Magyarország északkeleti részében, az Észak-Magyarország-i régióban található. A megye rendkívül
változatos tájakkal rendelkezik. Északi része a Mátra és a Bükk hegyvidéki, míg déli fele síkság jellegű.
A Mátrában található Magyarország legmagasabb pontja is, az 1014 méter magas Kékes tető. A
megye legalacsonyabb pontja Kisköre (86 m.)
1. nap

utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb mint 5 óra, délután városnézés Egerben.

2. nap

Választható programok

„Igazgyöngy” Kód: 9HM1
Dobó István vármúzeum, Egri vár: Korhű ruhába
öltözött hagyományőrzők mutatják be a végvári
vitézek életét és az egri hősök mindennapjait.
A török kori hagyományőrző vitézeink
közreműködésével sétálva fedezhetik fel a híres
1552-es ostrom és Az egri csillagok helyszíneit,
megismerkedhetnek a végvári vitézek életével és a vár ezer éves történelmével. Kazamata túra.
„Értéktár” Kód: 9HM2
Történeti tárház: A kiállítás elődeink fegyvereit hivatott bemutatni, az őskortól a szabadságharcig.
A lő- és szálfegyverek, szablyák, kardok és egyéb kiegészítő 235 m2-en 20 db vitrinben foglalnak
helyet. A bemutatott fegyverek egyedisége és eredete minden gyermek és felnőtt figyelmét felkelti.
A Történeti Tárházban előzetes egyeztetés esetén lehetőség adódik történelem órák megtartására,
szakszerű tájékoztatásra szükség esetén jeltolmács közreműködésével.
„ Légy kreatív!” 9HM3
Mezőkövesd: Mézeskalácsosház - Matyó emlékek, népművészet, mézeskalács készítés, textilkészítés,
ősi kézműves technikák megismerése és elsajátítása. Matyó hímzés.
„Lépj be a múltba! „ 9HM4
Szilvásvárad: Lipicai ménes története, bemutatása.
Lovasprogramok, lovaglási lehetőség.
3.
nap
Egész napos program - Helyi
közösség és iskola szervezése
4.
nap
Hazautazás
Szállás:
4-6 ágyas szobákban Eger, Szilvásvárad
településeken.
Étkezés:
teljes ellátás
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Utazás:

busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és busszal.
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10JNSZM)

TANULMÁNY ÚT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
4 nap / 3 éj
Kód: 10JNSZM

Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási egység Magyarországon. Kelet-Magyarország középső
részén található, a Tisza által kettéosztva. Megyeszékhelye Szolnok.
1. nap

utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb mint 5 óra, délután városnézés Szolnokon,
Jászberényben vagy Mezőkövesden.

2. nap

Választható programok:

„ Igazgyöngy” Kód: 10JNSZM1
Aba Novák kulturális Központ: Táncház. Áldás és Átok állandó
kiállítás eredeti dokumentumok és leírások segítségével mutatja
be a hazai vizeink földrajzát, múltját, biológiáját.

„ Lépj be a múltba” Kód: 10JNSZM 2
Jász múzeum: Lehel kürtje, honfoglalás kori emlékek.

„ Értéktár” Kód: 10JNSZM 3
Verseghy Ferenc Könyvtár

Kód: 10JNSZM 4
Déri Múzeum: Látható többek között Petőfi Sándor Dalaim
című versének kézirata, Jókai Mór Sárga rózsa című
regényének kéziratoldala, Csokonai Vitéz Mihály Lillájának
gyűrűje és Szabó Magda tükre. A kiállítást virtuális elemek,
számítógépes játékok teszik izgalmassá és szórakoztatóvá.

3. nap: Egész napos program – Helyi közösség és
iskola szervezése
4. nap: Hazautazás
Szállás:
Étkezés:
Utazás:
busszal

2 -4-6 ágyas szobákban Szolnokon,
Jászberényben kollégiumi elhelyezéssel
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és
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15TM)

TANULMÁNY ÚT TOLNA MEGYE
4 nap / 3 éj
Kód: 15TM

Tolna megye a Dunántúl délkeleti részén fekszik. Északról Fejér megye, keletről a Duna és BácsKiskun megye, délről Baranya megye, nyugatról Somogy megye határolja. Székhelye és legnépesebb
települése Szekszárd.
1. nap

utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb
mint 5 óra, délután városnézés
Szekszárdon vagy Baján.

2. nap

Választható programok:

„ Lépj be a múltba!” Kód: 15TM 1
Szíjgyártás egy mesteremberrel, Sárközi népművészettel való ismerkedés, hímzés, gyertyaöntés,
mézeskalács készítés, fazekasság, csuhé -gyékény és szalmafonás
„ Értéktár” Kód: 15TM 2
Paksi atomerőmű látogatása
„ Légy kreatív!”Kód: 15TM 3
Tolnai kékfestő műhely: ismerkedés a kékfestés
hagyományával

„Ápold anyanyelved” Kód: 15TM 4
Babits Mihály emlékház: Versere alapuló
múzeumóra,Drámajáték foglalkozás a fiatal éveivel
kapcsolatban, Dienes Valéria mozdulatművész órája
gyakorlattal

3. nap: Egész napos program – Helyi közösség és iskola
szervezése
4. nap: Hazautazás
Szállás:

Étkezés:
Utazás:
busszal

2 -4-6 ágyas szobákban Szekszárdon,
Dunaföldváron vagy Baján kollégiumi
elhelyezéssel
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és
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8HBM)

TANULMÁNYI ÚT HAJDÚ-BIHAR MEGYE
4 nap / 3 éj
KÓD: 8HBM
Hajdú-Bihar megye Magyarország egy megyéje az Észak-Alföld régióban, területe és népessége
alapján a negyedik legnagyobb. Északról Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén,
nyugatról Heves megye határolja, délről Békés megye, keletről pedig Románia. Székhelye Debrecen.
Az 1973-ban alapított Hortobágyi Nemzeti Park Magyarország első nemzeti parkja volt, ma már a
világörökség része. Értékes növény- és állatvilága révén nemzetközileg is ismert.
1. nap:

utazás.
Amennyiben az utazási idő
kevesebb mint 5 óra, délután
városnézés Debrecenben vagy
Hajdúszoboszlón
2. nap:
Választható programok:
„Igazgyöngy” Kód: 8HBM1
Református Nagytemplom: Debrecen
jelképe, az ország legnagyobb
református temploma.
„Lépj be a múltba!” Kód: 8HBM 2
Mézeskalács készítés
„Értéktár” Kód: 8HBM 3
Hortobágy - puszta program, karikás ostor megismerése, gulya, csikósbemutató, amit a
szürkemarháról tudni lehet.
„Légy kreatív” Kód: 8HBM 4
Hajdúszoboszlói fazekas ház: „Kézbe illő hagyomány” „Madárka, madárka” című kiállítással
várja
látogatóit.
Lehetőség
van
foglalkozások keretében ismerkedni a
fazekassággal,
kipróbálhatják
az
agyagformálást és a korongozást is.
„Ápold anyanyelved” Kód: 8HBM 8
A Debreceni Irodalom Háza és a
Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum: A Déri
Múzeum
irodalmi
gyűjteményéből
rendezett Álmodó magyarok – Történetek
Debrecen irodalmából című állandó
kiállítás maradandó élményt nyújtva mutatja be a
debreceni kötődésű híres írók, költők életét. Eredeti
kéziratok, könyvek és irodalmi relikviák láthatóak
tárlatvezetéssel.
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3. nap
4. nap
Szállás:
Étkezés:
Utazás:

Egész napos program - Helyi közösség és iskola szervezése
Hazautazás
4-6 ágyas szobákban,Debrecen, Hajdúszoboszló településeken
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és busszal.
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12NM)

TANULMÁNY ÚT NÓGRÁD MEGYE
4 nap / 3 éj
Kód: 12NM

Nógrád megye az ország északi részében található. Északról Szlovákia, keletről Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, délkeletről Heves megye, délnyugatról Pest megye határolják. Megyeszékhely: Salgótarján. A
megye területe 2544 km², ez az ország területének mindössze 2,7%-a, ezzel Nógrád a második
legkisebb területű megye.
1. nap

utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb mint 5 óra, délután városnézés Hollókőn vagy
kirándulás Ipolytarnócon.

2. nap

Választható programok:

„ Igazgyöngy” Kód: 12NM1
Hollókő - múltja, templom,
hagyományok megismerése, palóc
ünnepek

„ Lépj be a múltba”
Kód: 12NM 2
Hollókő: csuhé és gyékényfonás,
sajtkészítés, fazekasság, bőr- készítés, szövés, népművészet megismerése

„ Értéktár” Kód: 12NM 3
Hollókő: Palúc játszóház: népi játszóudvar –kézzel hajtott
fakörhinta, diótörő, horgászat, patkódobó, labdadobó,
karikadobó, golyóvezető, golyólabirintus, gólyalábak,
mocsárjárók, fa játszókuckó

3. nap: Egész napos program -Helyi közösség és iskola
szervezése
4. nap: Hazautazás

Szállás:

Étkezés:
Utazás:
busszal.

2 -4-6 ágyas szobákban Salgótarjánban vagy
Hollókőn kollégiumi elhelyezéssel vagy falusi
turizmus keretein belül
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és
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13SM)

TANULMÁNY ÚT SOMOGY MEGYE
4 nap / 3 éj
Kód: 13SM
Somogy megye Magyarország egyik megyéje a Dunántúlon. Északról a Balaton és Veszprém megye,
nyugatról Zala megye határolja, délről Horvátország, keletről pedig Baranya, Tolna és Fejér megye.
Székhelye Kaposvár, második legnagyobb települése pedig a Balaton fővárosának is tartott Siófok.
1. nap

utazás.
Amennyiben az utazási idő
kevesebb mint 5 óra, délután
városnézés Siófokon vagy
Kaposváron.

2. nap

Választható programok:

„ Igazgyöngy” Kód: 13SM1
Somogy megyei kézműves egyesület foglalkozásai kereténen
ismerkedés és próbálkozás a Somogyra jellemző mintákkal:
agyagozás, nemezelés, csipkeverés, szövés, faragás,
bőrművesség, tojáshímzés

„ Lépj be a múltba” Kód: 13SM 2
Buzsák: fafaragás - fafaragó mesterek munkájának megtekintése, ismerkedés a Búzsáki hímzéssel

„ Értéktár” Kód: 13SM 3
Szentjakabi bencés apátság: Válaszokat
kaphatunk a következő kérdésekre: Milyen
lehet talpig vasban harcolni, karddal
csatakalapáccsal? Vagy milyen lehet
egyszerűen csak talpig vasban állni a tűző
napon és a csatára várni?
Apródiskola:
A gyermekek és a fiatalok játékos történelem oktatása, korhű eszközök használatával. Olyan
kikapcsolódás, amely megismerteti őket távoli gyökereinkkel és eleink hagyományaival. A foglalkozás
egy történelmi fegyver-és páncélbemutatóval kezdődik. A páncélokat a résztvevők magukra ölthetik,
illetve fontos információkat tudhatnak meg róluk.
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„ Légy kreatív!” Kód: 13SM 4
Kassai Lajos - Lovasíjászat - Kaposmérő - Magyar
nomád élet, íjászat, íjkészítés, lovasiskola, Kassai
völgy bejárás

3. nap
4. nap

Szállás:
Étkezés:
Utazás:

Egész napos program - Helyi közösség és iskola szervezése
Hazautazás

2 -4-6 ágyas szobákban Siófokon, Kaposváron kollégiumi elhelyezéssel
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és busszal.

37

14SZSZBM)

TANULMÁNYI ÚT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
4 nap / 3 éj
KÓD: 14SZSZBM
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország legkeletibb megyéje. Északkeletről Ukrajna, délkeletről
Románia délnyugatról Hajdú-Bihar megye, északról Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Szlovákia
határolja. Megyeszékhely: Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mai képére a
kultúrnövényzet, a szántóföldek, gyümölcsösök és kertgazdaságok a jellemzőek. Szabolcs-SzatmárBereg megye a népi építészet, tárgyi népművészet, a népzene és néptánc gazdag hagyományával
rendelkezik. A megye sok műemlékkel rendelkezik.
1. nap: utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb
mint 5 óra, délután városnézés
Nyíregyházán.
2. nap: Választható programok:
„Igazgyöngy”
Kód:
14SZSZBM1
Sóstói
múzeumfalu: A múzeumfalu egy 19. századi falusi
környezetbe repít vissza, ahol megismerheted,
hogyan éltek a szegény- és középparasztok,
illetve a kisnemesek abban az időben, mivel foglalkoztak, mit ettek, milyen népszokásaik voltak.
„Lépj be a múltba” Kód: 14SZSZBM2
El vándorló lovastanya: a gyerekek és kísérőik lovagolhatnak, tanyabemutatón, lovas kocsis
kiránduláson vesznek részt, víg, tanyasi
vetélkedőn (patkóhajítás, szénakazal-keresés,
ostorozás, csillagdobás) mérhetik össze
ügyességüket.

3. nap:
Egész
napos
kötelezően
választandó szabad program – Helyi közösségek bevonásával
4. nap: Hazautazás

Szállás:
Étkezés:
Utazás:
busszal.

4-6 ágyas szobákban Nyíregyházán
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és
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16VM)

TANULMÁNY ÚT VAS MEGYE
4 nap / 3 éj
KÓD: 16VM
Vas megye Magyarország nyugati részén található. Északról Győr-Moson-Sopron megye, keleten
Veszprém megye, délről Zala megye, délnyugatról Szlovénia, nyugatról Ausztria határolja, székhelye
Szombathely. A megye neve összefügg a vidéken bőven található gyepvasérc-lelőhelyekkel,
amelyekre már a római kortól kezdve helyi jelentőségű vasgyártás épült. Vas megye felszíni vizekben
és felszín alatti termálvizekben egyaránt gazdag így sok gyógyfürdővel rendelkezik.
1. nap
utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb mint 5 óra,
délután városnézés Szombathelyen
2. nap
Választható programok:
„Igazgyöngy” Kód: 16VM1
Agora Művelődési és Sportház/Szt Márton
Műhelye: Kézműves foglalkozássorozat
„Lépj be a múltba!” Kód: 16VM2
A Történeti Tárházban előzetes egyeztetés esetén lehetőség adódik történelem órák
megtartására, szakszerű tájékoztatásra szükség esetén jeltolmács közreműködésével.
„Értéktár” Kód: 16VM3
Savaria Múzeum: régészeti, néprajzi, történeti és természettudományi gyűjtemény félmillió
értéktárggyal.
„Légy kreatív” Kód: 16VM4
Tökolaj ütés, Őrségi rétes készítés, Szalafő és a
szerek. Hogyan éltek egykor a családok és ez
hogy köszön vissza a mai életben. Interaktív tejkészítő házi üzem, pékség
„Fedezd fel a magyar konyhát” Kód: 16VM5
Őrség rétes készítés. Helyi tejgazdaság
meglátogatása – kecskefarm
„Ápold anyanyelved” Kód: 16VM6
Árpád kori templom Őriszentpéteren- régi ó magyar nyelven írt emlékek. Itt lehet verset írni
és előadni
3. nap
Egész napos program - Helyi közösség és iskola
szervezése
4. nap
Hazautazás
Szállás:
Étkezés:

4-6 ágyas szobákban, Szombathelyen
teljes ellátás
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Utazás:

busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és busszal.
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17VEM)

TANULMÁNY ÚT VESZPRÉM MEGYE
4 nap / 3 éj
KÓD: 17VEM
Veszprém megye magyarországi megye a Közép-Dunántúli régióban. Északról Győr-Moson-Sopron és
Komárom-Esztergom, keletről Fejér megye, délről a Balaton és Somogy megye, nyugatról Vas és Zala
megyék határolják. Az ország közepes nagyságú megyéihez tartozik. Területe három nagy
tájegységre, a Kisalföld déli részére, a Bakony hegységre és a Balaton-felvidékre bontható. Székhelye
Veszprém. A megye az ország harmadik legerdősebb megyéje (30%), így a természet kedvelőinek
ideális terület. A megye területén található a Balaton-felvidéki Nemzeti Park.
1. nap

utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb mint 5 óra, délután városnézés Veszprémben
2. nap
Választható programok:
„Igazgyöngy” Kód: 17VEM1
Barangolás a várnegyedben. Izgalmas történelem
óra kötetlenül. Múzeumpedagógia foglalkozás a
Vármúzeumban
„Lépj be a múltba” Kód: 17VEM2
Sümeg vár: Történelmi élménypark: mászófalak,
szerepjátékokat szolgáló ökrös szekér, lovas
mérleghinta biztosítja a gyerekek számára is a
tartalmas kikapcsolódást. Íjászat, pénzverde, sütőház
„Értéktár” Kód: 17VEM3
Közösségépítő játékos programok,kooperatív játékok a Zánkai tábor területén
Tihany – Levendulafarm Kód: 17VEM4
„Sportolj velem!” Kód: 17VEM5
Játékos sportvetélkedők, foci, kézilabda, kosárlabda,
falmászás (vízi sport,sakk)
Balaton parti piknik Kód: 17VEM6
3. nap
Egész napos program - Helyi közösség és iskola
szervezése
4. nap
Hazautazás
Szállás:
4-6 ágyas szobákban, Zánka, Veszprém, Sümeg
településen
Étkezés:
teljes ellátás
Utazás:
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és
busszal.
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18ZM)

TANULMÁNYI ÚT ZALA MEGYE
4 nap / 3 éj
KÓD:18ZM
Zala megye a Dunántúl délnyugati részén terül el. Székhelye Zalaegerszeg. A megye területe két nagy
tájegységre, a Keszthelyi-fennsíkra és a Zalai-dombságra bontható. Zala megye Horvátországgal,
Szlovéniával, valamint Vas, Veszprém és Somogy megyével határos. A megye faunája a bőséges és
sokféle növénytakaró révén ugyancsak gazdag és változatos. A zalai erdők főleg a gímszarvasokról
híresek. Innen származik a világ legtöbb világrekorder gímszarvasagancsa. Őz- és vaddisznóállománya
is jelentős. Zala megye fő vonzerejét Keszthely és a Balaton harminc kilométeres partszakasza, a
Hévízi-tó, az érintetlen természeti területei, a számos gyógyfürdő, a romantikus göcseji táj, az élő
népművészet és a hagyományos falusi vendéglátás jelentik.
1. nap

utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb mint 5
óra, délután városnézés Zalaegerszegen vagy
Keszthelyen
2. nap
Választható programok:
„Igazgyöngy” Kód: 18ZM1
Kézművesek háza: Elfeledett mesterség –
kéregedény készítés, népi kézműves műhelyotthon,
textilezés, fazekasműhely
„Lépj be a múltba” Kód: 18ZM2
Göcseji Falumúzeum -Skanzen : Fakezakasság, régészeti élményprogram, kincskeresés
„Fedezd fel a magyar konyhát!” Kód: 18ZM3
Zalai ételek készítése: Krumplirósza és dödölle
„Ápold anyanyelved, őrizd hagyományaid!” Kód: 18ZM4
Göcsej Múzeum: Deák nyomában, Marokba szőtt
mesék. Saját írások, híres, magyar népmesék
megbeszélése. Vagy Zalai Táncegyüttes házaközös magyar táncok, körtánc
3. nap
Egész napos program - Helyi közösség és iskola
szervezése
4. nap
Hazautazás
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Szállás:
Étkezés:
Utazás:

4-6 ágyas szobákban, Zalaegerszeg, Zalakaros, Keszthely településeken
teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és busszal.
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11KEM)

TANULMÁNY ÚT
Komárom-Esztergom megye
4 nap / 3 éj
KÓD: 11KEM

Komárom-Esztergom megye Magyarország északnyugati részén található. Északról a Duna illetve
Szlovákia, keletről Pest megye, délről Fejér, délnyugatról Veszprém, nyugatról Győr-Moson-Sopron
megye határolja. Székhelye Tatabánya. Az ország legkisebb területű, de második legsűrűbben lakott
megyéje. 11 városa van.

Programleírás:
1. nap
utazás.
Amennyiben az utazási idő kevesebb mint
5 óra, délután városnézés Esztergomban,
Tatán vagy szabadprogram.
2. nap: Választható programok
„ Igazgyöngy” Kód: 11KEM 1
Esztergomi bazilika meglátogatása vezetéssel
„ Ápold anyanyelvedet” Kód: 11KEM 2
Babits Mihály emlékház Esztergom: Bent a házban
megtekinthető Babits írógépe, felette a költő halotti
maszkja. A szobákat Einzinger Ferenc esztergomi
festőművésznek, Babits barátjának freskói díszítik. A déli
oldalon áll az üveges veranda, sok esztergomi Babits-vers
szülőhelye. Itt írta sok egyéb mellett a Dal az esztergomi
bazilikáról, a Szent király városa, a Halovány téli rajz, az
Elgurult napok, a Verses napló, az Ildikó, a Holt próféta a
hegyen, a Bucsu a nyári laktól című verseit, és a Jónás
könyvét is.
„ Értéktár” Kód: 11KEM 3
Tatai öregvár, biciklivel a tó körül.
Kuny Domokos múzeum - történelem óra játékosan
3. nap
Egész napos program - Helyi közösség és iskola
szervezése
4. nap
Hazautazás

Szállás:
4-6 ágyas szobákban Esztergom, Tata
településeken.
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Étkezés:
Utazás:

teljes ellátás
busszal, 400km feletti távolság esetén vonattal és busszal.

45

