Vasárnap este:
A kijelző felszerelési helyének bejárása, feltételek ellenőrzése. Megvizsgáljuk a kijelző láthatóságát a
csarnok különböző pontjairól. Ellenőrizzük a tápellátáshoz szükséges hálózat paramétereit, lemérjük
a szükséges vezetékhosszokat. Kiválasztjuk a kezelőegység elhelyezésének optimális megoldását.
Definiáljuk a kijelző és a kezelőegység összekötésének módját.
Hétfő délelőtt:
I. A helyi tanulók bemutatják az eszközeiket, helyi előírásokat. Csoportok alakítása a panelek
beültetéséhez, beforrasztásához. A csoportokban vegyesen vannak a két szakmacsoport tanulói,
ezzel segítve egymás munkáját. (Igyekszünk lebontani a határokat a szakmák között.) Egy elektronika
szakmacsoportos tanulókból álló csoport ismerteti és kiosztja a feladatokat, oktatást tart a
munkavédelmi előírásokról.
A két találkozó között elkészült nyomtatott áramköri lapok beültetése csoportmunkában. Áramköri
panelek beforrasztása, próbája.
II. A kijelző tartószerkezetének, előlapjának összeszerelése, illetve a Magyarországon és az Erdélyben
készült alkatrészek illeszkedésének ellenőrzése.
Hétfő délután:
Városnézés Sepsiszentgyörgyön, a székelység kulturális központjában, ahol a lakosság kb. 75%-a
magyar nemzetiségű. Látogatás a Kós Károly tervezte Székely Nemzeti Múzeumban, ahol az 1848-as
forradalomnak is gazdag anyaga van, amely Háromszék önvédelmi harcát mutatja be. A belvárosi
séta során bemegyünk a Székely Mikó Kollégiumba, mely a Székelyföld egyik legnagyobb múlttal
rendelkező tanintézete. Majd a Lábasházat, a Bazárt ,a Keresztes-házat érintjuk sétánk során.
Végezetül megtekintjük a 14-15.században épült református vártemplomot ill. a mellette álló
kopjafákat,amiket a Mikó Kollégium végzett diákjai érettségi találkozójuk alkalmával állítanak elhunyt
társaik, tanáraik emlékére. Múzeumlátogatást keddre! Van belépő?
Hétfő este:
I. Előkészületek a következő napi CAD-CAM foglalkozásra. A technikai lehetőségek ismertetése, az
eszközökkel elkészíthető munkadarabok jellemzőinek meghatározása. Grafikai és CAD-CAM
szoftverek közötti adatátvitel lehetőségei.A kijelzőre kerülő, a közös munkát szimbolizáló embléma,
adattábla megtervezése.
II. Közös vacsora a vendéglátó intézmény vezetőivel, a programban résztvevő diákokkal, felkészítő
tanáraikkal.
Kedd délelőtt:
I. Ismerkedés az iskola CAD-CAM laboratóriumával. Szakmai előadás és bemutató az alkalmazott
informatikai eszközökről, szoftverekről, illetve a szerszámgépekről. A bemutatás után közösen
kiválasztásra kerül egy egyszerű alkatrész, vagy a tegnap megtervezett adattábla, és a tanulók
csoportmunkában elkészítik az alkatrész elkészítéséhez szükséges programot. A legjobb megoldás
kiválasztása után az alkatrész elkészítésre kerül egy CNC géppel.

II. A kijelző összeszerelésének folytatása, áramkörök élesztése, javítása. A kezelő program próbája,
javítása.
Kedd délután:
I. A kijelző felszerelése, próbája. Az eddigi eseményekről szóló elektronikus dokumentumok
rendszerezése, weblapok, rövid videók elkészítése.
II. Határtalanul-faültetés. A Magyarországon beüzemelt webkamera segítségével összehangoljuk a
szegedi "Határtalanul Parkban" és a sepsiszentgyörgyi iskolában történő munkát. Szegeden egy újabb
fát ültetnek a tanulók, és Sepsiszentgyörgyön is ültetünk egyet, amelyet szintén táblával jelölünk
meg. (Ez inkább délelőttre vagy hétfőre!! Milyen fát vigyünk?)
Kedd este:
A kijelző tesztelése a programban résztvevő tanulókból alakított csapatok közötti sportmérkőzések
során. Legalább kettő sportágban egy-egy rövid mérkőzés során vizsgáljuk a működést,
kezelhetőséget. Az esetleges hibák a helyszínen javításra kerülnek.
Szerda délelőtt:
I. Az esetlegesen fennmaradó hibák javítása, internetes dokomentumok pontosítása, megosztása.
II. Kirándulás Háromszék keleti részére. Feldoboly fastukkós református templomának
meglátogatása. Mikes Kelemen szülőfalujának, Zágonnak megtekintése.A Rákóczi szabadságharc
kitörésének évfordulója ( 310 év) apropóján a zágoni Művelődési Központ Mikes Kelemen
emlékiállításának megtekintése, adatgyűjtés a WEB-lap elkészítéséhez, ill. a diákcsoportok közötti
vetélkedőhöz. A kúria melletti szobor megkoszorúzása. Csomakőrösön a Kőrösi Csoma Sándor
emlékkiállítás meglátogatása és Kovászna gyógyüdülőhely mofettáinak felfedezése.
Szerda délután:
Továbbutazás Zabolán keresztül, ahol a csángó múzeumot tekintjük meg, majd a következő település,
Gelence világörökség részét képező katolikus templomát látogatjuk meg, ahol a Szent-László legenda
jelenetei láthatóak a 13.századi román stílusú templomban.

Utunk a Kárpát-medence legkeletibb magyar városába Kézdivásárhelyre vezet, ahol a székely nemzeti
hős Gábor Áron született. Jövőre lesz a magyar szabadságharc 165 éves évfordulója, melynek
kapcsán róla is megemlékezünk.
Szerda este:
A közös munka zárása, értékelése. Az elkészült elektronikus dokumentumok végső ellenőrzése. A
további együttműködési lehetőségek megtervezése.
Tájegységek ételei, a résztvevő tanulók az este folyamán elkészítenek egy-egy a saját tájegységükre
jellemző ételt.
Csütörtök reggel: Elutazás reggeli után, amilyen korán lehet.

