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Az ERASMUS+ Program1 
 

Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúságpolitikai 

programja, mely kiegészül a sporttal is. Hét korábbi EU-s támogatási programot integrál egy 

komplex rendszerben, hozzájárulva ezzel a támogatott ágazatok közti együttműködés 

erősödéséhez. A hét éves futamidejű program jelenleg 14,7 milliárd eurós költségvetéssel 

gazdálkodik, melyből minden célkitűzést támogatnak. A leegyszerűsített finanszírozási 

szabályoknak köszönhetően könnyebben pályázhatnak a célcsoportok, így közel 4 millió 

európai polgár juthat támogatáshoz. Az ifjúsági szakmának a teljes keret közel 10%-a elérhető, 

ami mintegy 500.000 fiatal pályázó támogatását teszi lehetővé.  

A pályázat program alapján megfogalmazott legfontosabb céljai a következők: a fiatalok 

kulcskompetenciáinak fejlesztése, a demokratikus közéletben és a munkaerőpiacon való 

részvételük növelése, kultúrák közötti párbeszéd aktiválása, társadalmi befogadás és 

szolidaritás ösztönzése, erős kapcsolat teremtése az ifjúsági terület és a munkaerőpiac között, 

az ifjúsági munka minőségének fejlesztése, az ifjúságpolitikai reformok támogatása, az elért 

eredmények terjesztése, láthatóságának növelése, kapacitásfejlesztés az ifjúsági területen, az 

EU-n kívüli országok számára. 

Az Erasmus+ program a munkaerőhiány és a munkanélküliség egymásnak ellentmondó, mégis 

összekapcsolódó problémájának orvosolásán igyekszik segíteni azzal, hogy tanulási, képzési és 

tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a résztvevőknek. Ezzel párhuzamosan javítja az európai 

oktatási, szakképzési és ifjúságtámogatási rendszer minőségét is, elősegítve az oktatási 

szakemberek és ifjú munkavállalók szakmai fejlődését, valamint az oktatás és a munka világa 

közötti szorosabb együttműködést. 

 

 

  

                                                             
1 A fejezetben szereplő képek és szöveg forrása: www.eplusifjusag.hu 
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Magyarországon az Erasmus+ program oktatási és képzési fejezetét a Tempus Közalapítvány 

koordinálja, az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda pedig az ifjúsági fejezet nemzeti 

irodája. 

Az Erasmus+ három pályázati kategóriában lehet pályázni:  

 Egyéni mobilitás (KA1),  

 Innovációt és bevált gyakorlatok megosztását célzó együttműködések (KA2),  

 Szakpolitikai reformok támogatása (KA3).  

 A KA1-Egyéni mobilitás kategórián belül három tevékenységre nyújtható be pályázat:  

o Ifjúsági szakemberek mobilitása  

o Európai Önkéntes Szolgálat  

o Nemzetközi ifjúsági cserék  

 

A „NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI CSERÉK” elnevezésű program 13-30 év közötti fiatalokat 

céloz meg, akik egy 5 és 21 nap közötti képzésen vesznek részt.  

A program legfontosabb célja, hogy a fiatalok egy olyan képzésen vegyenek részt, ahol a 

különböző nemformális tanulási módszerek segítségével fejleszthetik a kompetenciáikat más-

más területen, függően attól, hogy a program milyen témákat érint. 

 A fiatalok együtt valósítják meg a programot, amit az ifjúsági csere előtt közösen 

dolgoznak ki.  

 A csere lehetőséget nyújt új kultúrák, szokások, életmódok megismerésére, lehetővé 

teszi a résztvevők kompetenciáinak, szolidaritásának és demokratikus értékrendjének 

fejlesztését.  

 Lehet két, vagy többoldalú, különböző EU-s és azon kívüli országok 

együttműködésével, mely az egyik résztvevő országban valósul meg.  
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Résztvevő szervezetek 
 

Kárpátkanyar Egyesület 

 

A Kárpátkanyar Egyesület egy új szervezet, melyet 2015-ben hoztak létre Sepsiszentgyörgyön 

a környezetük megóvásáért, a Kárpát-medence értékeinek fenntartásáért tenni akaró fiatalok. 

Tagjaink a szervezet létrehozása előtt más civil szervezeteknél végeztek önkéntes munkát, 

melyeket ezután sem hagyják abba, azonban úgy gondolták, hogy eddig megszerzett 

tapasztalataikat egy közös egyesület létrehozásában tudják majd legjobban kamatoztatni. 

Egyesületünk tagjai a Kárpátok és Kárpát-medence turisztikai, kulturális, gazdasági, szociális, 

oktatási, gasztronómiai, jótékonysági és környezetvédelmi tevékenységeinek fejlesztése, 

szervezése és népszerűsítése céljából akartak egyesülni. 

Fő célkitűzéseink a térségben fellelhető természeti és épített értékek megóvása, az itt élő 

emberek identitásának megtartása, a különféle népcsoportok kultúrájának megismertetése 

egymással ezáltal a különböző etnikumok közelebb hozása egy nagyobb cél érdekében. 

Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű területeken élőknek is ugyanolyan lehetőségeket 

biztosítsanak, felkarolják és támogassák őket. Tevékenységeink között megjelenik a hátrányos 

helyzetű fiatalok támogatása, valamint figyelemfelkeltő kampányok szervezése is. Emellett fő 

tevékenységünk a különféle honismereti túrák és kirándulások szervezése, melyeknek több 

célja is van: egyrészt, hogy aktivizálja a lakosságot, főként a fiatalokat, valamint, hogy 

bemutassa az olyan elfeledett vidékeket, értékeket, melyek támogatás nélkül feledésbe 

vesznének. Mindeközben támogatja a hagyományos gazdálkodást, a helyi termelést, melyet a 

programok során a fiatalok is újra felfedezhetnek, magukévá tehetnek. 

Egyesületünk tagjainak fő közös célja, hogy saját környezetünket élhetőbbé, a fiatalok számára 

vonzóbbá tegye, így akadályozva meg az mára egyre jellemzőbb elvándorlási folyamatot. 

Programjaink és céljaink főként a fiatalokat célozzák meg, szívükön viseljük az ifjúság sorsát. 

Mind a szervezési, mind ifjúsági cserék lebonyolításában rendelkezünk tapasztalattal. 2018-ben 

szlovák partnerrel közös pályázatban mi szerveztünk egy hetes programot Sepsiszentgyörgy 

környékén. Ennek segítségével nagyon sokat tanultunk. S továbbá rengeteg ismeretet gyűjtünk 

a külföldi csereprogramokon. Többször voltunk Magyarországon és Szlovákiában, több tucat 

fiatalt tudtunk már bevonni az Erasmus+ programokba 

Luminosus, n.o. 
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A Luminosus n.o. non-profit szervezetet 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy 

tevékenységével hozzájáruljon a Bodrogköz és Ung-vidék társadalmi-szociális-műveltségi 

felemelkedéséhez. 

Főbb tevékenységeink közé tartozik az angol nyelvű tanfolyamok szervezése (minden 

korosztály számára, minden nyelvi szinten), szemináriumok és konferenciák szervezése, 

pályázati tevékenység, pályázatfigylés, -írás, -lebonyolítás; valamint tanácsadás hazai és Eu-s 

képzési programokból, pályázati lehetőségekről. Tevékenységünk közé tartozik még a szoros 

együttműködés az Egész Életen Át Tartó Tanulás - Leonardo da Vinci programban európai 

fogadócégekkel, valamint ECl regionális nyelvvizsga-központként is működünk. 

Szervezetünk fiatalokkal foglalkozik hosszú évek óta, és szem előtt tartja a fiatalok 

elhelyezkedését, jövőjük biztosítását mind saját szülőföldjük térségében, mind a külföldön való 

elhelyezkedésben. 

Több éves tapasztalattal rendelkezik ifjúsági képzések és szakmai programok szervezésében. 

2017-ben és 2018-ban szinte mindegyik pályázati körben nyertes projekteket valósít meg az 

egyesület. A Kárpát-medence több országából vannak itt résztvevők, de mindegyik programon 

jelen vannak Lengyelország képviselői és komoly szakmai tapasztalataikat az Egyesült 

Királyságban levő partnerszervezetüktől is nagy mértékben fejlesztik. Kiemelt szakmai 

területük az ifjúság nem formális oktatása terén a zöld gazdaság, s meghatározóan a 

hulladékmentes élet (Zero waste mozgalom aktív képviselői). 
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Fundacja Szkola z Kultúra- ’Szkola z Kultúra’ Alapítvány 

 

A Fundacja Szkola z Kultúra civil szervezet 2015-ben alakult, amelynek fő célja az oktatási 

tevékenység támogatása a Jablonkai Iskola Komplexumában (középiskolai, szakképzési és 

műszaki iskolák), különösen a kultúra és a sport területén. 

Az alapítvány támogatja az Iskolakomplexum fejlesztését több területen (művészet, újságírás, 

fotózás, sport, konyhakultúra, zene, tánc stb.) 

Aktivizáljuk és támogatjuk a tanulókat, hogy az önkéntes munka világát jobban megismerjék. 

A diákok több jótékonysági cselekedetet visznek véghez, pénzt, ruhát, élelmiszereket gyűjtenek 

rászoruló családoknak, s az állatvédelemben is aktívan cselekednek. Az iskola komplex 

ökológiai eseményeket szervez Jablonkán és a környező falvakban, amelyek célja, hogy a 

fiatalok az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatásait megismerjék (globális 

felmelegedés, levegő- és vízszennyezés stb.). A szakiskolai hallgatók sokaságát képezzük arra, 

hogy gazdálkodók legyenek, így az élelmiszergazdaság témakörében sokan érdekeltek. 

A projektben kiválasztásra kerülő fiatalok nagy érdeklődéssel várják a konyhához kapcsolódó 

feladatokat, amellyel azon alapismereteiket is szeretnék bővíteni, amelyet az iskola 

tankonyhájában már megtanultak. 

Az Erasmus + programban először 2017-ben vettünk részt Nagykaposon (Szlovákiában), itt 

ismerkedtünk meg a pályázó alapítvánnyal. 

2018-ban szervezetünk tagjait három-három alkalommal delegáltuk Szlovákiába és 

Magyarországra, továbbá egyszer Romániába. 2018-ban oktató önkénteseink két alkalommal 

vettek részt Erasmus+ programban Nagy-Britanniában és egyszer Budapesten. Nemzetközi 

kapcsolataink jelentősen bővültek, idén Görögországba és Olaszországba, továbbá 

Lettországba is szervezünk programokat. Fiataljaink körében nagyon népszerű a nem formális 

tanulás, hiszen egy-egy programra 50 fő is jelentkezik. 
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II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata 

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata 18 éve működik 

bejegyzett, a főiskola hallgatói által demokratikusan választott, politikai pártoktól és 

szervezetektől független ifjúsági civil szervezetként, tevékenysége társadalmi jellegű, 

elsődleges feladatai: 

- a hallgatók érdekeinek képviselete főiskolai, regionális, országos és nemzetközi 

szervezetekben, 

- ifjúsági, kulturális, idegenforgalmi kapcsolatok kiépítése és fenntartása hazai és nemzetközi 

ifjúsági és civil szervezetekkel, továbbá társszervezetek létrehozása ( pl: közösen más oktatási 

intézményekkel) 

- a főiskola hallgatóinak szakmai, kulturális, sport- és közösségi tevékenységének támogatása, 

valamint a Főiskola hagyományainak ápolása, és a hagyományok megteremtése. 

- a főiskolai élet koordinálása, pl.: a hallgatók folyamatos tájékoztatása ( pályázati és ösztöndíj 

kiírásokról, diákmunka és álláslehetőségekről), 

- a fiatalok esélyeinek, lehetőségeinek növelése, életük mindennemű előmozdítása, - valamint 

a kulturális művelődés elősegítése, főiskolai bálok, estek, egyéb rendezvények megszervezése 

(Gólyatábor, a Hallgatói Napok, Gólyabál, stb.). 

A HÖK tevékenysége átfogó, tagjainak, munkatársainak és önkénteseinek, valamint az általuk 

mozgósítható fiatal hallgatóinak száma rendkívül kiemelkedő, szervezeti potenciáljuk, 

kapcsolati hálójuk szerteágazó, tapasztalataik széleskörűek. 

A HÖK képviseletében első nemzetközi projektjük a Kárpátikum Alapítvánnyal valósult meg 

a Fiatalok Lendületben Programban. Ezóta már többször érkeztek Magyarországra és 

Szlovákiába fiatalok, folyamatos partnerei a Kárpátikum Alapítványnak. Beregszászi 

nemzetközi konferenciákon ezekről a programokról részletesen be szoktunk számolni szakmai 

előadások keretében. Jelen projektben fontos a szerepük, ugyanis az „oroszos oktatási 

rendszerük” és a háztáji gazdaságok fontos szerepének megmaradása következtésben rendkívül 

erősnek tekinthető a természettudományos ismeretük, így rengeteget tudnak tanulni tőlük az 

EU fiataljai. 



9 
 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

 

A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány közérdekű céljainknak megfelelően a hazai elmaradott 

vidéki területek társadalmi-gazdasági felzárkózását kívánja segíteni elsősorban a már bevált, 

jól működő európai uniós példák hazai viszonyok között való gyakorlati alkalmazásával, 

valamint a fiatalok aktivizálásával, innovatív oktatásával és társadalmi szerepvállalásának 

erősítésével. A "Kitchen ABC” program ugyancsak a fiatalok aktivizálását, tettrekészségüket 

és a magukért való tenni akarásukat hivatott erősíteni. 

Alapítványunk fő célja, ideológiája az, hogy a jövő tervezésében, jobbá tételében építeni kell a 

fiatalokra, teret és alkalmat kell biztosítani számukra, hogy kibontakoztathassák tudásukat és 

fejleszthessék azt. Szervezetünk több éve foglalkozik fiatalokat bevonó projektekkel, nem 

utolsó sorban több Fiatalok Lendületben és Erasmus+ programot is megvalósított sikerrel. 

2017 előtt 5 programunk volt sikeresen megvalósítva, itt főleg a természetközeli élet 

megismerése volt meghatározó. 2018-ban 4 db Erasmus+ programot valósítottunk meg, 

amelyből 3 már angol nyelven történt. Két programunk a fenntartható fejlődést helyezte 

előtérbe, egy esetében a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalmat népszerűsítette, míg egy esetben 

a fiatalok előtt álló szociális problémák megoldása volt a központban. Jelen projektben 

konkretizáltabban szeretnénk bemutatni 

a természet fiatalok által is hasznosítható erőforrásait és a korábbi tapasztalatok alapján a 

munkahely-teremtés a vállalkozói készség erősítése kerül előtérbe. Nagyon fontosnak tartjuk, 

hogy programjaink során minden résztvevővel megismertessünk az Európai Unió működését, 

ugyanakkor hangsúlyozzuk magyarságunkat, közös népi értékeinket, történelmi örökségeinket. 

Alapítványunk számára fő szempont, hogy hátrányos helyzetű fiatalokat is bevonjon a 

programokba, akiket lehetőségeik és erőforrásaik feltárására, vállalkozásra, és otthonuk, 

környezetük védelmére, fejlesztésére ösztönzünk. 
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„Kitchen - ABC” 

 
A Konyha ABC című csereprogram célja, hogy öt ország fiataljai nem formális és informális 

tanulási módszerekkel, egymással tanulva és együttműködve létrehozzák a Konyha ABC nevű 

interkulturális lexikont, amely számos értékrendet képvisel: fenntartható, környezetbarát, 

globális, európai és helyi értékeket tartalmaz, segíti a fiatalok munkahelyteremtését, 

lehetőségeket biztosít és a veszélyekre is felhívja a figyelmet. 

Fontos célunk volt, hogy számos hátrányos helyzetű fiatalnak tettük lehetővé, hogy olyan 

kritikus gondolkodást erősítő programban vettek részt, ahol a résztvevők közösen tervezik meg, 

közösen valósítják meg és közösen értékelik és népszerűsítik a munkájukat. 

A Konyha ABC című 9 napos nemzetközi ifjúsági csere öt ország (Lengyelország, 

Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna) együttműködésével összesen 45 fő 

részvételével valósult meg Felsőtárkányban, nem formális tanulási környezetben. 

Minden országból 9-9 fő résztvevő érkezett. 

Lengyelországból 3 fő, Magyarországról 5 fő, Romániából és Szlovákiából 6-6 fő, míg 

Ukrajnából 9 fő hátrányos helyzetű résztvevőt vontunk be a programba. A projekt hatékonyabb 

megvalósítása érdekében egy előkészületi találkozót is szerveztünk összesen 10 fő 

részvételével. 

Az Európai Unió, az Erasmus+ program, a Youthpass és a kulcskompetenciák fontosságának 

megismerése után következtek a konyhához köthető tematizált napok. 

Az élelmiszerek alapanyagainak áttekintése után a globális-lokális viszonyokat hasonlítottuk 

össze. A konyha komplex hasznosítását és munkahelyteremtő képességét vizsgáltuk innovációs 

és kreatív faladatokkal és a saját elemzés lehetősége is biztosított volt. Nemzetközi napot 

tartottunk, a konyha sokszínűségét mutattuk be, kézműves foglalkozásokra és 

termékbemutatókra is sor került. Az erdők és a konyha kapcsolatának elemzése után veszélyek 

elhárítására is felhívtuk a figyelmet. Jó gyakorlatok látogatásával tudatosítottuk a megszerzett 

ismereteket, így Egerben, Poroszlón és Bükki Nemzeti Parkban is törekedtünk a kreativitás 

erősítésére. A látottak és tanultak összegzése mellett nagyon fontos megemlíteni, hogy 

dokumentáltuk a tanulást, s minden nap új és új ismeretekkel bővítettük lexikonunkat, amellyel 

egy innovatív terméket alkottunk meg közösen.  
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A projekt során elsajátított kulcskompetenciák 
Az egyes kompetenciák fejlesztését nem-formális és informális tanulási módszerek 

alkalmazásával segítettük elő. Csereprogramunk lehetőséget nyújtott a fiatalok számára, hogy 

fejlesszék kompetenciáikat, új kultúrákkal, szokásokkal és életmódokkal ismerkedjenek meg, 

toleránsak legyenek, kezdeményezőkészségük erősödjön, s ezeket sokszor a peer learning 

módszer használatával érjék el. 

A csere folyamán törekedtünk a fiatalok egymás általi kölcsönös motiválására, valamint a 

tanultak kollektív megerősítésére. Lehetőséget nyújtottunk a demokráciára nevelésben a 

társakkal való közös munka feltételeinek megalapozására egyaránt. 

Több kulcskompetencia meghatározóan jelen volt pályázatunkban, s ezek az élethosszig tartó 

tanulásukra is hatással vannak. 

Idegen nyelvi kompetencia fejlesztés: Valamennyi esemény angol nyelven zajlott, de a 

résztvevő 5 ország nyelvei is megjelentek a projekt teljes ideje alatt. 

A természettudományi kompetencia is fejlesztésre került, de a technológiai kompetenciák is 

előtérbe helyeződtek. Nagyon fontos a természettudományok előtérbe helyezése, ugyanis ebben 

évről évre gyengébben teljesítenek az 5 ország fiataljai a különböző felméréseken. Képesek 

lesznek lokális és globális módon gondolkodni. 

A vállalkozói kompetencia esetében a pozitív irányú változás megvalósítása történt, s ezt 

éreztük a legnehezebb feladatnak. Célunk az is, hogy a külső tényezők által kiváltott újítások 

hasznosításra kerüljenek a későbbiekben.  

A tanulás tanulása, ennek fontosságának kiemelése fontos szerepet kapott a projektben. A 

csoport- és projektmunka, továbbá a peer learning módszerének alkalmazása után fontosnak 

tartottuk, hogy a fiatalok az új ismereteket és készségeket a későbbiekben otthon, a 

munkahelyen, az oktatásban és később egy vállalkozásban is alkalmazni tudják. 

A személyközi és állampolgári kompetencia esetében a fiataloknak lehetőségük nyílt arra, 

hogy kipróbálják magukat egy interkulturális környezetben, mivel megismerhették, 

megtanulhatták és befogadhatták az eltérő kultúrákat, amelyek segítségével előremozdítják az 

egyén közösségekbe való beilleszkedését. Az esti kulturális programokon minden fiatal 

betekintést nyert az európai sokszínűségbe/sokféleségbe, de ezeken kívül számos programelem 

is fejlesztette a nemzetköziességhez való viszonyt. 

Az interkulturális tanulás érdekében kulturális esteket szerveztünk, ahol a helyi ételek, zenék 

és munkahelyteremtést tartalmazó kisfilmek bemutatásával fedezhették fel a résztvevők 

egymás tradícióit, s ezáltal tanulhattak egymástól, s itt természetesen a kulturális kompetencia 

is fejlődött. 

A digitális és matematikai kompetencia is végig jelen volt projektünkben, s a logikai és 

kritikai gondolkodás is erősödött. 
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Program 
1. nap 

• Érkezés. A szállás elfoglalása, bemutatása, szobakiosztás 

• A házigazda szervezet köszöntője, a projekt céljainak, a szállás és a csereprogram 

házirendjének ismertetése – Viselkedési szabályzat közös átismétlése. Balesetvédelmi oktatás. 

A heti programterv ismertetése: A programtervet kiplakátoltuk a közös helyiségben.  

Témaismereti és módszertani kérdőívek kitöltése 

• A résztvevő szervezetek bemutatkozása, interaktív formában. (Személyközi és 

állampolgári kompetencia fejlesztése) 

• Ismerkedős játékok: az első játék során labdát dobálva igyekeztünk megtanulni egymás 

nevét, a második játékban pedig egy kört alkottunk, a középen levő elmondta a nevét, és 

magáról egy állítást. Akire igaz volt az állítás, másik székre kellett üljön. Akinek nem maradt 

szék, az következett a kör közepén. (Kezdeményezőkészség fejlesztése, személyközi 

kompetencia fejlesztés) 

• A sokszínűség órája: mind az 5 ország nyelvén megtanultuk a fontosabb alapszavakat: 

Szia, jó napot, köszönöm, kérem szépen. 

• Reflexió: a napi történtek megbeszélése, kérdések, ötletek 

• Ismerkedős este: Ajándéktárgyak átadása. Lehetőség nyílt a fiatalok számára, hogy a 

programokon kívül is megismerjék egymást. 

2. nap 

• Energizer: A szabadban folytattuk az ismerkedést egy reggeli tornán. 

• Az ERASMUS+ rendszerének megismerése: Itt került bemutatásra az ERASMUS+ 

rendszere, illetve hogy miért jó a mobilitási projektekben részt venni. A YouthPass tanúsítvány 

ismertetése, felépítése. Tanulási füzet kiosztása.  

• A „peer-learning” fogalma és jellemzése; a 8 kulcskompetencia megismerése kirakós 

játék segítségével (az 5 ország nyelve és az angol nyelv jelenik meg). (Idegen nyelvi 

kompetencia fejlesztése történik és a tanulás tanulása került előtérbe) 

• Kerekasztalbeszélgetés: megfogalmaztuk a közös célokat és meghatároztuk, hogy egy 

"konyhai ABC lexikont"-nak hogyan kell felépülnie. (Tanulás tanulása kompetencia és 

csoportmunka került előtérbe) 

• Rajzos feladat: Egy modern konyha felépítését és környezetét  próbálták a fiatalok úgy 

megjeleníteni, , hogy mely tényezőket tartják jelentősnek. (Saját elemzés történik, a kreativitás 

került előtérbe) 

• Reflexió és blogírás, valamint tanulási napló készítése. 
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• Koordinációs workshop: Átbeszéltük és röviden értékeltük az elmúlt két nap 

tevékenységeit, továbbá megbeszéltük a következő két nap feladatait. 

• Ismerkedős este 2.0: Novák Richárd (Kaptárkő Egyesület) csillagászati bemutatója, 

ezután, szituációs feladatok, s zenés, táncos est. 

3. nap 

• Energizer: Reggeli torna frissítő gyakorlatok formájában. 

• Élelmiszerek alapanyagai (országonként 3-3 db speciális élelmiszer-alapanyag került 

bemutatásra) – a nemzetközi megfelelőjük megkeresése „kemény diónak” bizonyult. 

(Kreatívitás és interkulturális kompetenciák erősítése) 

• Statisztikai kvízjáték az országok érdekes élelmiszeripari adatairól, „vegyes” 

csoportokban. (Matematikai kompetencia került előtérbe) 

• Globális kontra lokális: 5 nagy kérdéskörben indult vita (bio-élelmiszerek, 

péksütemények, zöldségek, gyümölcsök, ásványvizek), s egy pártatlan zsűri döntötte el, hogy 

a globális csapat résztvevői egy hajszállal nyertek. (Kommunikáció és vitaérzék fejlesztése, 

vélemények ütköztetése történt) 

•  „Dalban mondjuk el”: Egy nemzetközi sláger dallamát használva szöveget költöttek a 

globális vagy a lokális élelmiszerek védelmében, s ezt előadták énekelve). (Az idegen nyelvi 

kompetencia fejlesztése mellett a kreativitást is nagyon előtérbe helyezi a feladat) 

• A sokszínűség órája: a csere fájának elültetése a szállásnál 

• Reflexió, tanulási napló kitöltése 

• Szlovák kulturális est: a szlovák kultúra, gasztronómia bemutatása.  

4. nap 

• Közös reggeli torna 

• Keresztrejtvény kitöltése a nap témájával kapcsolatban: helyi termékek, specialitások 

• Poroszlói rétesház: közös munka: betyárbatyu készítés közösen. (A helyi hozzáadott 

érték tanulmányozása került a középpontba, továbbá a kreativitás) 

• Látogatás az Eszterházy Károly Egyetemre, Egerbe, ahol megnéztük és kipróbáltunk 

több mérőműszert szakmai és módszertani vezetés mellett (műszaki-technológiai kompetenciák 

fejlődtek) 

• Tóth Ferenc vállalkozásának megtekintése. Eger legfontosabb termékét, a szőlőt 

ismertük meg. Közösen megtekintettük a feldolgozás fontosabb mozzanatait, továbbá a 

szőlészethez kapcsolódó vállalkozási lehetőségek is bemutatásra kerültek, s a civil kapcsolódási 

pontok is előtérbe kerültek. (A vállalkozói kompetencia volt a középpontban) 
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• A természet órája: gyógynövényeket mutattunk be, s ezeket kellett felismerni. (Idegen 

nyelvi kompetencia fejlesztése) 

• Reflexió, tanulási napló 

• Koordinációs workshop: Átbeszéltük és röviden értékeltük az elmúlt két nap 

tevékenységeit, továbbá megbeszéltük a következő két nap feladatait. 

• A fogadó szervezet magyar kulturális estje. Meglepetés: táncház! 

5. nap 

• Közös reggeli torna az udvaron 

• A konyha, mint munkahelyteremtő: az előző napi tapasztalatokat is figyelembe véve 

vállalkozások tervezése, amelyek kapcsolódnak a konyhához. Ezt szerepjátékkal mutatták be a 

fiatalok. (A vállalkozási kompetencia mellett a kreativitás is megjelent a munkában) 

• Konyhás vállalkozások képekben: videók bemutatása. (A problémamegoldás és a kratív 

vállalkozási ötletek kerülnek előtérbe, s a saját elemzés) 

• Innovációk és hagyományok a konyhában: Vállalkozások tervezése komplex módon. 

10 munkahely teremtése állt a feladat középpontjában. (Vállalkozói kompetencia) 

• Címketervezés: egy konyhai vállalkozás címkéjét tervezték meg a fiatalok. (A 

vállalkozói kompetenciákat fejlesztettük s a kezdeményezőkészséget.) 

• Sokszínűség órája: „rókavadászatot” rendeztünk, s gyógynövényes matricákat kellett a 

hotel nagy udvarában megkeresni.  

• Félidei értékelés: Kerekasztal-beszélgetés. 

• Bevezetés a lengyel gasztrokultúrába: lengyel barátaink kulturális estje 

6. nap 

• Nemzetközi reggel: A nemzetközi konyha ismertebb fotói, s ezek elhelyezése térképen. 

(A digitális kompetencia és az interkulturalitás került előtérbe) 

• Indiai étterem Egerben: Interaktív étteremlátogatás, s utána ebéd! (Saját elemzés) 

• Bútorműhely meglátogatása, s konyhabútor tervezés alapfokon. (A technológiai 

kompetencia fejlesztése történt meg 

• Kézműves foglalkozás: Több asztalt rendeztünk be, ahol kézműves munkákat 

végeztünk, rajz szakos tanár önkéntesünk vezetésével. Számos innovatív elemet gyakorolhattak 

a fiatalok. A legjobb alkotások bekerültek a Konyha ABC-be, 

• A sokszínűség órája: kiállítása a kézműves alkotásoknak 

• Reflexió, tanulási napló 
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• Koordinációs workshop: Átbeszéltük és röviden értékeltük az elmúlt két nap 

tevékenységeit, továbbá megbeszéltük a következő két nap feladatait. 

• A kulturális kompetenciákat erősítvén, ezúttal ukrán kulturális estet tartottunk. 

7. nap 

• Energizer: Reggeli torna. 

• Az erdők, az erdei gyümölcsök és a gombák fontossága. (Kritikai gondolkodás 

fejlesztése) 

• Két órás, s szafari busz igénybe vétele a szállás környékén, a Bükki Nemzeti Parkban, 

közben a résztvevők a saját természeti környezetükről meséltek egymásnak: „peer learning” 

tanulási módszer érvényesült 

• A sokszínűség órája órája: fotók készítése a túra során 

• Jövőalkotás: a csoportok közösen megfogalmazták a közös céljaikat, hogy megvédjék 

az erdőket. (Kritikai gondolkodás és saját elemzés történt) 

• A csoportok megismerhették az egyes országok erdei termékeit, mint például a méz, 

szörpök, lekvárok, stb. Ezek közül kiválogattuk azokat a termékeket, amelyek nem 

tartalmaznak tartósítószereket és egyéb anyagokat. Igyekeztünk megtalálni a 

„legegészségesebb” terméket. Végül megkóstoltuk őket. 

• Reflexió, tanulási napló 

• Az utolsó kulturális estet a román csoport tartotta. 

8. nap 

• Közös reggeli torna a szabadban 

• Veszélyek a konyhában: Az ukrajnai csoport rövid ismertetője után elektroszmog mérés 

a szállodában. (közvetlen megfigyelés, valamint a technológiai kompetenciák erősítése történt 

meg) 

• Kerekasztal-beszélgetést folytattunk, hogy milyen globális és lokális problémákkal 

találkozunk a konyhákban. Ezt a feladatot kültéri helyszínen szerveztük meg, s a központba a 

gyógy- és fűszernövények kerültek. 

• A második naphoz hasonlóan rajzos feladatban kellett ábrázolni a konyháink 

környezetét. A feladat jól szemléltette a napok során végbement fejlődést. 

• Tanulási füzet véglegesítése, beszélgetés a csere eredményeiről, hatásairól 

• A sokszínűség órája: más kultúrák jellemzése (interkulturalitás) 
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• Koordinációs workshop: Átbeszéltük és röviden értékeltük az elmúlt két nap 

tevékenységeit, továbbá megbeszéltük a következő két nap feladatait. 

• Búcsúest: zenés, táncos mulatsággal búcsúztunk egymástól az utolsó estén. Külön 

kérésre ismét táncház! 

9. nap 

• A csere értékelése, záróreflexió: Mindenki elmondhatta, hogy milyen tapasztalatokkal, 

kompetenciákkal, készségekkel és tudással gazdagodott. Ez fontos visszajelzés a projekt 

szervező számára, ezáltal tudni fogjuk, mire figyeljünk oda a jövőben. Témaismereti kérdőívek 

újbóli kitöltése történt meg, mely a csere eredményességének mérésére szolgál. 

• Az eredmények terjesztése: megbeszéltük hogyan fogjuk terjeszteni a projekt 

eredményeit, felvázoltuk a kiadvány vázlatát.  

• Jövőbeli együttműködések megbeszélése. 

• YouthPass tanúsítványok kiállítása: Rövid értékelés keretében a képzők kiértékelik, 

hogy a fiatalok mekkora fejlődésen mentek át, milyen kompetenciáik fejlődtek és milyen új 

tapasztalatokkal gazdagodtak. Ezt követően a következő ifjúsági cserék ötletének átbeszélésére 

került még sor. 

• Búcsúzkodás, hazaindulás: egy rövid fotózkodás után a résztvevők hazaindultak. 

Úgy gondoljuk, az ifjúsági csere sikeresen lezajlott, minden résztvevő sok élménnyel és 

tudással gazdagodott a kilenc nap folyamán. 

 

 

„Egy mondat a cseréről” 
Az utolsó napon megkértünk minden résztvevőt, hogy egy mondatban foglalja össze milyen 

volt számára a „Kitchen - ABC” ifjúsági csere (angol nyelvről fordítottuk magyarra): 

 

Románia: 

 Szuper volt, rengeteget tanultam a konyháról! 

 Hasznos feladatok voltak, nagyon tetszett a játék a fűszernövényekkel, és a safari busz 

is. 

 Finom ételeket készítettünk együtt, ízletes helyi termékekből. Szerintem jobban 

főztünk, mint a hotelben  
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Ukrajna: 

 Az esti programok voltak a legjobbak! Nagyon jó volt együtt főzni! 

 Minden nagyszerű volt, élveztem a programokat. 

 Örülök, hogy sok jó embert megismertem. A kedvencem a réteskészítés volt Poroszlón. 

Szlovákia: 

 Kicsit retro szállás, néhány bogárral. A kinti programokat nagyon élveztem. 

 A lengyel helyi ételek nagyon különlegesek, remélem, fogunk még együtt főzni, és 

elleshetek néhány receptet. 

 A fűszerfelismerés nagyon jó volt, nem tudtam, hogy ennyi féle létezik  

Lengyelország: 

 Örülök, hogy megismertem más országok fiataljait. A magyar táncház NAGYON JÓ 

volt! Egy kicsit nehéz, de nagyon szép. 

 A hotel nem kifejezetten tetszett, a tisztaság és frissesség hagyott kívánnivalókat, az 

ételek is zsírosak voltak. Inkább azok tetszettek, amiket mi főztünk.  

 Ez volt az első angol nyelvű ifjúsági cserém, és nagyon élveztem. Féltem, hogy nem 

fogok semmit sem érteni, de nagyon sokat tanultam, és jó embereket ismertem meg, 

más országokból. 

Magyarország: 

 A kedvencem a táncház és a kézműves foglalkozás volt. 

 Fantasztikus emberek! Nagyon sokat tanultam mindenkitől. Köszönöm! (Ezt már 5 

nyelven is el tudom mondani! ) 
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