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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 Erasmus+ három pályázati kategóriájában 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 
 

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 "Visszatérés természeti értékeinkhez” 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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Asociația Carpații de Curbură - 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. 

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

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

tapasztalataikat egy közös egyesület létrehozásában tudják majd legjobban kamatoztatni. 

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

oktatási, gasztronómiai, jótékonysági és környezetvédelmi tevékenységeinek fejlesztése, 

szervezése és népszerűsítése céljából akartak egyesülni. 

Fő célkitűzéseik 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 tartják, hogy a hátrányos helyzetű területeken élőknek is ugyanolyan lehetőségeket 

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

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

tevékenységük 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. 

Egyesületük tagjainak fő közös célja, hogy saját környezetüket élhetőbbé, a fiatalok számára 

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

Programjaik és céljaik főként a fiatalokat célozzák meg, szívükön viselik az ifjúság sorsát. Mind 

a szervezési, mind ifjúsági cserék lebonyolításában rendelkeznek tapasztalattal. 2018-ban 

szlovák partnerrel közös pályázatban szerveztek egy hetes programot Sepsiszentgyörgy 

környékén. Ennek segítségével nagyon sokat tanultak. S továbbá rengeteg ismeretet gyűjtenek 

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

fiatalt tudtak már bevonni az Erasmus+ programokba. 
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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 szoktak 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. 
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Luminosus, n.o. 

 

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, pályázatfigyelés, -írás, -lebonyolítás; valamint tanácsadás hazai és EU-

s képzési programokból, pályázati lehetőségekről. Tevékenységük 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. 

Szervezetük fiatalokkal foglalkozik hosszú évek óta, és szem előtt tartják a fiatalok 

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

elhelyezkedésben. 

Több éves tapasztalattal rendelkeznek 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 nagymértékben 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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„Visszatérés természeti értékeinkhez” 

 
A „Visszatérés a természeti értékeinkhez” című 8 napos nemzetközi ifjúsági csere négy ország 

(Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna) együttműködésével összesen 48 fő 

részvételével valósult meg Romániában, Kovászna megye Bálványosfürdő nevű turisztikai 

településén, nem formális tanulási környezetben. 

A program helyszínének Bálványosfürdőt és környékét választottuk, amely természeti 

környezetével egyedi Európában. A társadalom és a természet kapcsolata itt úgy 

tanulmányozható, hogy megismerhettük az itt élők természet iránti tiszteletét, megcsodálhattuk 

az érintetlen természet szépségeit ötvözve a székely kultúra ismérveivel. 

Minden országból 12-12 fő résztvevő érkezett (24 lány és 24 fiú), s mindegyik országból 2-2 

fő csoportvezetőként támogatta a program sikeres megvalósítását. 

Magyarországról, Romániából és Szlovákiából 6-6 fő, míg Ukrajnából 12 fő hátrányos helyzetű 

résztvevőt vontunk be a programba. A projekt hatékonyabb megvalósítása érdekében egy 

előkészületi találkozót is megszerveztünk összesen 8 fő részvételével. 

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

megismerése után következtek a különleges természeti értékekhez köthető napok. 

A természet különleges értékeinek áttekintése után a tradicionális és modern irányzatokat 

hasonlítottuk össze. A természeti értékek hasznosítását és munkahelyteremtő képességét 

vizsgáltuk innovációs és kreatív faladatokkal és a saját elemzés lehetősége is biztosított volt. A 

természet sokszínűségét mutattuk be, valamint az ember és a természet harmonikus 

kapcsolatának hasznos példáiba nyertünk betekintést. Népi mesterségek elsajátítására, 

kézműves foglalkozásokra és termékbemutatókra is sor került. Jó gyakorlatok látogatásával 

tudatosítottuk a megszerzett ismereteket, így Kovászna megyébe, valamint a szállást környező 

hegyekbe is ellátogattunk, s a fiatalok kreativitását erősítettük. A természet- és a 

környezetvédelem is kiemelt szerepet kap a programban, a veszélyeket is közösen elemeztük. 

Külön turisztikai napot tartottunk, ahol többféle módszerekkel dolgoztuk fel a látottakat és 

remélhetőleg a fiatalok későbbi vállalkozásainak elindítására adtunk motivációt. 

A látottak és tanultak összegzése mellett nagyon fontos megemlíteni, hogy dokumentáltuk a 

tanulást, s minden nap új és új ismeretekkel bővítettük kincsesládánkat, 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. 

A program során hat fő kompetencia fejlesztését céloztuk meg. 

A természettudományos és technológiai kompetencia fejlesztésével az egyéni és közösségi 

célok elérésében képesek lesznek környezetbarát és gyakorlatias módon lokálisan cselekedni 

és globális módon gondolkodni. 

A vállalkozói kompetencia segítségével a fiatalok kezdeményzőkészségét és 

felelősségvállalását kívántuk javítani, s az újításokra való törekvésre bíztattuk őket. 

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

kipróbálják magukat egy interkulturális környezetben, amivel megismerhetik és befogadhatják 

az eltérő kultúrákat, amelyek segítségével előremozdítják az egyén közösségekbe való 

beilleszkedését. 

A tanulás tanulása kiemelt fontosságot képvisel. A projekt- és csoportmunka, valamint a peer 

learning módszerének alkalmazása után célunk, hogy a fiatalok az új ismereteket és készségeket 

a későbbiekben otthon, az oktatásban, a munkahelyen és egy vállalkozásban is alkalmazni 

tudják. 

A digitális kompetencia fejlesztése biztosított azzal, hogy sok programelem megvalósítása 

számítógép segítségével történt. 

Az idegen nyelvű kompetencia is előtérbe kerül, hiszen számos program (kompetenciák 

megismerése stb.) esetében az angol nyelv gyakorlására is ügyeltünk.  
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Program 
 

1. nap 

• Érkezés. A szállás elfoglalása, bemutatása, szobakiosztás 

• A csereprogram „indítása”: 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. Ötletláda kihelyezése. Témaismereti és módszertani kérdőívek kitöltése. A 

Természet kincsesládájának bemutatása. 

• 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 természet órája: megbeszéltük, hogy miért fontos a természeti környezet ismerete, s 

mind a 4 ország nyelvén megtanultunk néhány alapszót: természet, környezet, védelem.  

• 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 után kiscsoportokban a 8 kulcskompetencia 

megismerése történt kirakós játék segítségével (a 4 ország nyelve és az angol nyelv jelenik 

meg). (Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése történik és a tanulás tanulása került előtérbe.) 

• Kerekasztal-beszélgetés: megfogalmaztuk a közös célokat és meghatároztuk, hogy a 

környezet és természet hogyan értelmezhető, s mindenki mondott egy rövid mondatot, hogy 

mit jelent számára a természet. (Természettudományi kompetencia és a szóbeli kommunikáció 

fejlesztése került előtérbe.) 
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• A természet szépsége, sokszínűsége címmel videókat tekintettünk meg, amelyet 

mindegyik országból a fiatal résztvevők gyűjtöttek össze. A videók után a pozitívumokat és 

negatívumokat csokorba szedtük, s mindig egy következtetést mondtunk a fenntarthatóság 

szempontját előtérbe helyezve. (A problémamegoldás került főleg előtérbe.) 

• Rajzos feladat: A természet értékeit röviden összegeztük egy facilitátorunk segítségével, 

s ezután rajzokat készítettek a fiatalok, amelyben a természet értékeit és sokszínűségeit 

jelenítették meg, a rajzokat másnap reggel mutatták be. (A kreativitás került előtérbe.) 

• Reflexió és blogírás, valamint tanulási napló készítése. 

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

tevékenységeit, továbbá megbeszéltük a következő két nap feladatait. 

• Ismerkedős este 2.0: Medvék jelentek meg a szállásunk szomszédságában (egy anya két 

boccsal), s egy biztonságos villanypásztorral védett 2 méteres kerítés mögül csodáltuk meg 

őket, ezután zenés est következett. Szinte minden este egy programelem volt a medvék 

megfigyelése. 

 

3. nap 

• Energizer: Reggeli torna frissítő gyakorlatok formájában. Faültetés. Egy kicsi fenyőt 

ültettünk el. 

• Az előző napi rajzok bemutatása (Saját elemzés történik.) 

• Különleges természeti értékek bemutatása. Az értékek bemutatása után különleges és 

érdekes vállalkozás került bemutatásra néhány esetben. (A vállalkozói kompetencia mellett a 

sokszínűség jelent meg a feladatban.) 

• Hagyományos kontra modern: 5 csoportra osztottuk a fiatalokat, s kérdéskörökben 

indult vita (mezőgazdasági művelés, élelmiszerek (globális, hagyományos), ruházkodás, 

turisztikai tevékenységek, kézműves termékek vagy ipari tucattermékek), s egy pártatlan zsűri 

döntötte el, hogy a „hagyományos” csapat résztvevői meggyőző fölénnyel nyertek. 

(Kommunikáció és vitaérzék fejlesztése, vélemények ütköztetése történt.) 

• Tegyük jobbá, szebbé: Kirándulást tettünk a szállás környékén, s terepen valósítottuk 

meg a feladatot. Menet közben a természetben található pozitívumokat és negatívumokat 

szemléltük. A szemetet összeszedtük, szerencsére nagyon kevés volt. 

•  „Dalban mondjuk el”: Egy nemzetközi vagy hazai sláger dallamát használva szöveget 

költöttek a fiatalok a természet védelméért. A dalokat a csereprogram végén, a tábortűznél adták 

elő. (A kreativitást nagyon előtérbe helyezi a feladat.) 

• Reflexió, tanulási napló kitöltése 

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

• Közös reggeli torna 

• Keresztrejtvény kitöltése a természet témájával kapcsolatban: igyekeztünk Erdélyhez 

kötődő keresztkérdéseket adni. A feladat nem volt egyszerű, a végén közösen beszéltük meg a 

megfejtéseket. 

• Fafaragás – ország-város-fiú-lány játék: Egy kézdivásárhelyi mester tartott bemutatót, s 

ezután néhányan bekapcsolódhattak a munkába. A csoport többsége egy játékban gyűjtötte 

össze a természethez köthető mesterségeket, továbbá az ehhez köthető fiú és lányneveket. A 

végén a győztes jutalmat kapott. (A technológia, a vállalkozói kompetencia fejlesztés mellett a 

kreativitás is előtérbe került.) 

• Természetben található borvízfürdő és mofetta tanulmányozása, fotózás és gombászás: 

A szőnyegkészítő program helyett valósítottuk meg. Előző programunkhoz kapcsolható ez a 

hirtelen jött programelem, ugyanis a szállásunkhoz kb. 500 méterre található a természetben 

egy gyógyászati komplexum, amely fa termékekből lett kiépítve. Itt rengeteg fotót készítettek 

a fiatalok. A hazamenetel során sok gombát találtunk a környéken, így kb. fél óra alatt nagyon 

sok ehető gombát tudtunk gyűjteni. (A digitális és természettudományi kompetenciák lettek 

erősítve.) 

• Mézes- és kürtöskalácssütés: a szakma mester asszonyai látogattak el a szállásunkra, s 

szabad téren mutatták meg a kürtöskalácssütés lépéseit. Ezután Mindenki próbálkozott több, s 

kevesebb sikerrel készültek a finom termékek. 

• A természet órája: mandalák készültek a szállás kertjében. 

• Reflexió, tanulási napló 

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

tevékenységeit, továbbá megbeszéltük a következő két nap feladatait. 

• Félidei értékelés: Kerekasztal-beszélgetés. 

 

5. nap 

• Nagyon korán közös reggeli, torna az udvaron. 

• Bérelt busszal és autókkal Vargyasra utaztunk, ahol szénégetőket látogattunk meg. A 

munka menetét mutatták be, s lehetőségünk volt bekapcsolódni munkájukba. A program végén 

vállalkozási feladatot kapott mindenki, röviden ötletelni kellett, hogy hol lehetne minél 

gazdaságosabban értékesíteni az itt készített terméket. (A természettudományi és vállalkozói 

kompetenciákat fejlesztettük.) 
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• Mirkvásári fás legelők: Szinte érintetlen természeti tájban fogyasztottuk el a hideg 

ebédet. Itt mindenki egy mondatot fogalmazott meg a természet csodájáról, s ezeket közösen 

hallgattuk meg (A természettudományi és szóbeli kompetenciákat fejlesztettük.) 

• Erdőfüle: ruhakészítőknél vendégeskedtünk, akik feladatot adtak a fiatalok számára. A 

ruhakészítés folyamatát tekintették végig, s a különböző munkafolyamatokba lehetett 

bekapcsolódni. Itt feladatunk volt áttekinteni, hogy milyen természetes alapanyagokból 

készülnek a különböző ruhák. Itt mindenki fotókat készített, s a bátrabbak komolyabb 

feladatokat is elvégeztek. (A kreativitás és a digitális kompetencia került előtérbe.) 

• Természet órája: hazafele menet hamarabb kiszálltunk a buszból és a kocsikból, s a 

szállásunkra vezető út mellett összegyűjtöttük a szemetet, szerencsére itt is nagyon keveset 

találtunk. 

• Bevezetés az ukrán gasztrokultúrába: a beregszászi fiatalok kulturális estje 

 

6. nap 

• Közös reggeli torna. 

• Veszélyben vannak az erdők?: Az erdők fontosságáról szabadtéren győződünk meg. 

Egy közeli tarvágásos helyszínre sétálunk. A következményeket összegeztük. (A 

természettudományi kompetencia került fejlesztésre.) 

• Ásványok – vállalkozások: Kis ásványtani bemutatóval kezdtünk. Mindegyik ország kis 

ppt-t készített jellemző ásványairól. Ezután több asztalt rendeztünk be, ahol kézműves 

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

gyakorolhattak a fiatalok. (A technológiai kompetencia fejlődött leginkább, s a kreativitás.) 

• Gyógynövények - egészség – vállalkozások: Két részre osztottuk a feladatot, először 

gyógynövényeket mutattunk be (erre a szlovák csoport készült fel), s minden országból hoztak 

néhányat a fiatalok, s elmondták melyik mire jó, mivel a környéken már nem nagyon lehetett 

gyűjteni. Ezután kiscsoportban vállalkozási ötleteket kellett kigondolniuk a fiataloknak, s 

ezeket ismertették a többiekkel. (A természettudományi és vállalkozási kompetenciák fejlődtek.) 

• Erdők termékei: minden országból érkeztek termékek, különféle változatban, sok 

esetben érdekesek. A kárpátaljai csoport két virágcsokorban adta át a termékeket, ez nagyon 

ötletes volt részükről. 

• A természet órája: a gyógynövényekből teákat készítettünk. 

• Reflexió, tanulási napló 

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

tevékenységeit, továbbá megbeszéltük a következő két nap feladatait. 
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• A „házigazda” román szervezet erdélyi kulturális estje. Meglepetés: Kelemen Örs itt 

beszámolt kirgiz bicikliversenyéről, ahol a természet szépségeit bemutatta egy másfél órás 

vetítés során. 

 

7. nap 

• Energizer: Reggeli torna. 

• Délelőtti túra a környéken (Torjai büdösbarlang, mofetták, esztena): a „látó utat” az 

erdélyi fiatalok szervezték meg. A természet szépségei mellett nagyon fontos volt, hogy 

megfigyeltük, hogy az ember hogyan kapcsolódik a tájhoz. A fiatalok számos fotót készítettek 

s gombázás is történt az út során. A hideg ebédet a Szent Anna tónál fogyasztottuk el.  (A peer 

learning volt a meghatározó a délelőtt során.) 

• Interjú készítés turisztikai egységekben és egyéb helyeken: Az előkészületi látogatáson 

tapasztaltuk, hogy nincs 8 nyitva levő panzió a környéken, így 4 szállás mellett interjú készült 

a Szent Anna-tónál lévő kürtőskalács sütővel, egy helyi pincérrel és egy pásztorral. A szállásra 

való visszatérés után kis pihenő után íródtak meg a rövid cikkek. 

• Természet órája: a túra során összegyűjtöttük a hulladékot, szerencsére nagyon keveset 

találtunk. 

• Az interjúk tapasztalatainak összegzése: mindegyik kiscsoport röviden ismertette a 

cikke lényegét, s meséltek a tapasztalataikról. (A vállalkozói tapasztalatok mellett az írási és a 

szociális kompetencia is fejlődött.) 

• Ökoturizmus – tömegturizmus: Először az ukrán csoport vetített egy rövid ppt-t a 

témakörben. Ezután kerekasztal-beszélgetés történt több csoportban. Itt csoportvezetők 

segítségével került feldolgozásra a mai nap, s mindenki röviden megfogalmazta mely fajta 

turizmusban vesz részt szívesen a továbbiakban. Szinte mindenki az öko mellett érvelt. (A 

rendszerszemlélet mellett a kommunikációs képességet fejlesztettük.) 

• Reflexió, tanulási napló 

• Az utolsó kulturális estet a magyar csoport tartotta.  

• Tábortűz, s éneklés (A Dalban mondjuk el feladat legjobb zenekölteményei) 

 

8. nap 

• Közös reggeli torna a szabadban 

• Környezeti aggodalmak-problémafeltárás: egy „üres” problémafát alkottunk meg 

számítógépen, s a fiatalok ebbe írták be azokat a veszélyeket, amelyeket fontosnak tartanak a 

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

természeti környezetet. Ezután minden kiscsoport tervezett egy turisztikai egységet, amely 

környezetbarát és fenntartható. Ehhez kapcsolódva szlogeneket alkottak a fiatalok. (Kritikai 

gondolkodás és saját elemzés történt.) 

• Tanulási füzet véglegesítése, beszélgetés a csere eredményeiről, hatásairól 

• A természet órája: egy mondat, fogadalom írása 

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

kompetenciákkal, készségekkel és tudással gazdagodott. Ez fontos visszajelzés a 

projektszervező számára, ezáltal tudjuk, 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. Záró kérdőívek kitöltése. 

• Youthpass tanúsítványok kiállítása: Rövid értékelés keretében a képzők kiértékelték, 

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. 

• Jövőbeli együttműködések megbeszélése. 

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



17 
 

Fogadalmak  
 

Az utolsó napon „A természet órája” program keretében a résztvevők fogadalmakat írtak, 

amelyeket a jövőben megpróbálnak majd betartani annak érdekében, hogy a természet minél 

kevesebb ember okozta kárt szenvedjen. A feladat egyfajta visszatekintés az ifjúsági csere alatt 

tanultakra. Az elkészült 48 fogadalom „A Természet kincsesládájába” kerül be. 

Lássunk ezek közül néhányat: 

• A lehető legtöbbször használok egy tárgyat. 

• Spórolósabb leszek! 

• A helyi termelőket fogom előnyben részesíteni. 

• Nem újat veszek, megjavítom, megjavíttatom. 

• Tudatosan vásárolok. 

• Ezentúl szelektíven fogom gyűjteni a szemetet, hogy megvédjem a környezetet. 

• Lecseréljük otthon az izzókat energiatakarékosra. 

• Természetbarát vállalkozást fogok indítani. 

• A boltba saját táskát és szövet szatyrot viszek, egyet itt már kaptam.  

• A pásztorok munkájára nagyon felnézek. Nappal dolgoznak, éjjel viaskodnak a 

medvével! 

• Szeretnék otthon egy komposztálót építeni, hogy annál is kevesebb szemetet kelljen 

kidobnunk. 

• Nálunk még sajnos nem gyűjtik szelektíven a hulladékot, de megtudtam, hogy 

hulladékudvarba is le lehet adni a műanyag és papírhulladékot. 

• Igyekszem többet túrázni és kerékpározni! 

• Ha saját házam lesz, megújuló energiaforrásokat fogok használni! 

• Megpróbálunk otthon a természetbarát növényvédő szereket használni. 

• Télire madáretetőt teszek ki a kertbe. 

• Többet fogok a természetben tartózkodni! Csodás tájak vannak! 

• Erdélybe lehetőleg minden évben eljövök. 

• Ha a természetvédelem dolgozhatnék, annak nagyon örülnék. 

• Túravezető szeretnék lenni! 

• A családunknak van egy földje, amit régóta nem használunk. Ha ültetnénk oda fákat, 

már azzal is tennénk néhány lépést a környezetünk érdekében. 

• Otthon indítunk egyesületet, s a természetünket fogjuk védeni.  
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