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Az ifjúsági csere célja az volt, hogy helyi termékek segítségével mutassa be a fiataloknak a 

munkanélküliség alternatív megoldásait és serkentse a termékekkel kapcsolatos vállalkozói kedvet. 

A projekt során 3 ország fiataljaival közösen jártuk körbe a zöldgazdaság, zöldvállalkozások és a 

helyi termékek témaköreit, amelyek során nemformális és informális módszereket alkalmaztunk. 

A csere megvalósításának helyszíne Mogyoróska település (Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye). Az étkezések a szálláson voltak, amelyek időpontja fel van tüntetve a napi lebontásban. Az 

előkészítő látogatás során egyeztettük a menüt. Az utazást a projektpartnerek saját maguk 

bonyolították le és számoltak el vele. 

A projekt előkészítő fázisának nagyon fontos szerepe volt a projekttevékenység szakaszainak 

megtervezésében. Az előkészítő szakaszban egy kérdőívet tettünk közzé a Kárpátikum Alapítvány 

honlapján, ezen keresztül tudtak regisztrálni a résztvevők. A kérdőív egy 15 kérdésből álló 

dokumentum, melynek alapján felmértük a résztvevők igényeit a táborral kapcsolatosan, hogy 

milyen kompetenciákat szeretnének fejleszteni. 

 

I. Projekt előkészítés fázis: 

A Kárpátikum Alapítvány önkénteseinek feladatai: 

- Pályázat benyújtása 

- Megszervezni a szállást, a foglalkozás helyszínét 

- A partnerszervezeteknek elküldeni a felhívást 

- A program részletezése utána összeállítani a szükséges technikai eszközök listáját és beszerezni 

azokat 

- Az esetleges külsős előadók megkeresése 

- A helyszíni látogatások időpontjának egyeztetése 

- Regisztrálni a résztvevőket 

- A helyszín berendezése és előkészítése a program számára 

- A jelentkezési lapok feldolgozása 

- Beszámolók és reklám anyagok elkészítése 

 

A partnerszervezetek feladatai: 



- Projekt hirdetése 

- Résztvevők toborzása (18-26 év közötti munkanélküli vagy főiskolai hallgatók) 

- Saját helyi termékeik bemutatásának előkészítése és prezentálása 

- Az oda- és visszautazás lebonyolítása, megtervezése (számlával igazolt szállítás) 

- Segítség a projekt megvalósításában a részvétellel 

- A projekt eredményeinek terjesztése 

 

II. Projekt előkészítő látogatás 

- 2014.05.16. Beutazás napja, szállás elfoglalása. Program előkészítés, egyeztetés a konkrét 

feladatokról, felelősök és feladatok kijelölése, az ifjúsági csere konkrét programelemeinek 

véglegesítése a projektpartnerekkel. 

- 2014.05.17. A résztvevőkkel szemben támasztott igények megbeszélése. Megvitattuk az online 

feladat-kidolgozás módszereit. A szállásadóval egyeztettük az étkezés és szállásadás részleteit. 

Felkerestük az szakmai előadókat, és leegyeztettük velük az elvégzendő feladatokat. A 

csereprogram eszköz igényének felmérése, a beszerzésük felelőseinek kinevezése, esetleges 

megrendelések lebonyolítása is megtörtént. Az előkészítő munkálatok során papír alapon és 

digitálisan rögzítettük a megbeszélt eredményeket, terveket, és a már meglévő jelentkezőket 

tájékoztattuk.  

- 2014.05.18. Dokumentálásra kerültek az előre megbeszélt elemek (szállás, étkezés, utazás, 

előadások, technikai szükségletek). Terv készült a projekt eredményeinek széles körű 

ismertetésére. Hazautazás. 

 

III. Projekt eseményeinek napi lebontása 

Szombat (2014. 06. 14.): 

- A csoportok megérkeztek a szállásra. A regisztrációt követően megtörtént a szállás elfoglalása. 

A résztvevők megismerkedtek a szállásra vonatkozó szabályokkal és a projekt eseményeire 

vonatkozó fontosabb ismeretekkel, valamint kiosztásra kerültek az információs kiadványok. Az 

útiköltség számlák is összegyűjtésre kerültek.  

- Rövid pihenőt követően a hivatalos megnyitó után a résztvevő szervezetek bemutatkoztak, 

majd a projekt céljaival való megismerkedés és a projekt technikai hátterének összeállítása 

történt meg. 

- Vacsora 

- A vacsorát követően a résztvevők csoportokat alakítottak; csoportos beszélgetés és játékok; 

majd közös ismerkedős est keretében a résztvevők elkészítették névtábláikat, megismerkedtek 

egymással és a projekt során alkalmazandó munkamódszerekkel. 



Vasárnap (2014. 06. 15.): 

- Reggeli 

- Torna: frissítés a könnyebb összpontosításért 

- Vezetői egyeztetés röviden a napi teendőkről (résztvevők: a csoportvezetők és a fiatalok 

vezetői) 

- Délelőtti foglalkozás:  

o A szervezetek ismertették a hazájukra vonatkozó „helyi termék”-nek, mint fogalomnak 

a törvényi szabályozását, valamint a jellemzőbb helyi termékeket is bemutatták. 

o Kávészünet péksüteményekkel a frissülésért 

o Kiscsoportos foglalkozás keretében a fiatalok helyi termékek gyűjtését kapták feladatul. 

Az eredményeket és a gyűjtött termékek bemutatását a csoportok egymás számára is 

prezentálták. 

- Ebéd (helyi különlegesség) 

- Szituációs játék: a délelőtt folyamán összegyűjtött helyi termékeket a kiscsoportok 

megpróbálták egymás számára értékesíteni, kiemelve a termékek előnyös tulajdonságait. A 

játék lényege az volt, hogy felhívja a résztvevők figyelmét arra, milyen fontos szerepe van a 

helyi termékeknek a zöldgazdaság fejlesztésében és a munkanélküliség csökkentésében.  

- Bevezetés az önreflexióba: 

o Egy kiselőadás keretében a résztvevők megismerkedtek az önreflexióval, és annak 

fontosságával. 

o Egyénileg mindenki elkészítette a saját élete önreflexióját – rajzzal prezentálva 

 Kiscsoportoknak 

 Mindenkinek 

- Reflexiós beszélgetések (nyomtatvány kitöltése, amelyben a nap során megszerzett 

tapasztalatokat tüntették fel külön-külön személyenként, de kiscsoportokban megbeszélve) 

- Blogírás: a napközben készült fényképek feltöltésre kerültek a közösen vezetett blogba, 

valamint a tanultak, az elsajátított készségek/tapasztalatok kiscsoportokban való 

megfogalmazása, leírása is megtörtént  

- Vacsora 

- Számháború – Speciális játék a számok nevében 

o A résztvevők két csoportra osztását követően megkezdődhetett a játék 

o Évszámok tükrében 



o Számold ki! 

o Cél a csapatmunka fejlesztése volt 

 

Hétfő (2014. 06. 16.): 

- Reggeli 

- Torna 

- Vezetői egyeztetés 

- Délelőtti foglalkozás: 

o A fiatalok egy kerekasztal beszélgetés során megismerkedtek a „tervezés” szó 

fogalmának sokrétű felhasználásával.   

o Kávészünet 

o Csoportos foglalkozás keretében a résztvevők elkészítették a „Forduljunk Zöldágra” 

projekt marketingtervét. Nagyon kreatív ötletek születtek a projekt népszerűsítésére. 

Elkészült a projekt saját logója is. 

- Ebéd (helyi különlegesség) 

- Mit jelent számodra Európa: 

o A fiatalok kiscsoportokat alakítottak, és közösen megbeszélték, hogy mit jelent 

számukra az Európai Unió: 

 Az Európai Unióról kiscsoportos beszélgetés 

 Közös pontok kiemelése 

 Közös pontok és szélsőségek prezentálása 

o Csoporttérkép: Papíron a csoportok megalkották a helyzetüket Európában (Földrajzi 

játékokkal, amellyel kiemelik szerepüket az EU-ban) 

 Térkép rajzolása 

 EU csatlakozás előtti és utáni történetek a kiscsoportoktól egyenként 

 Egyenként bemutatkozni az Európa Unió számára – a résztvevőknek meg kell 

magyarázni, hogy miért is jó számukra Európa 

 Identitásbeszélgetések 

 EU bővítések a terítéken: egy asztalon egy Európa térkép melletti pro-kontra 

beszélgetések az egyes országok tagállamiságáról 

o Kávészünet péksüteményekkel a frissülésért 



o A délután második részében előadások voltak, melyeket meghívott szakértők, 

szakemberek tartottak (prezentációk) 

- Reflexiós beszélgetések (nyomtatvány kitöltése, amelyben a nap során megszerzett 

tapasztalatokat tüntették fel külön-külön személyenként, de kiscsoportokban megbeszélve) 

- Blogírás: a napközben készült fényképek feltöltésre kerültek a közösen vezetett blogba, 

továbbá a tanultak, elsajátított készségek/tapasztalatok kiscsoportokban való összegzése is 

megtörtént (a résztvevőkre volt bízva, akár saját nyelven is) 

- Vacsora 

- Mutasd meg a helyi specialitásod - Kulturális Est: 

o A résztvevők bemutatták játékosan a saját kultúrájukat 

o Prezentálták a régiójuk, településük specialitását, amely főleg ott jellegzetes (ezt az 

előzetes jelentkezési lapon feltüntették)  

o Információcsere a kulturális sajátosságokról, eltérésekről, hasonlóságokról 

 

Kedd (2014. 06. 17.): 

- Reggeli 

- Torna 

- Vezetői egyeztetés 

- Zöldgazdaság meghatározása: 

o Kiscsoportok (5 db) kerültek kialakításra, melynek során közösen formáltak képet a 

zöldgazdaságról, amelyet azután prezentáltak a többieknek 

o Rövid szakmai prezentáció a zöldgazdaságról 

o Kávészünet 

o A szünet után ismét kiscsoportos munka következett; a fiatalok feladatokat oldottak 

meg a zöldgazdasággal kapcsolatban 

o Rövid séta a táborban, ahol a gyakorlatban mutatták be a házigazdák saját gazdaságukat 

- Ebéd 

- Zöldvállalkozás lehatárolása: 

o A vállalkozás fogalmi rendszerét szervezetenként mutatták be – ezzel a vállalkozás 

kultúrájának bemutatása, a különböző tagállamok vállalkozási példáinak prezentálása 

történt meg 



o Zöldvállalkozás fogalmának lehatárolása kiscsoportok segítségével (5 db), erről a 

résztvevő fiatalok csoportonként plakátot készítettek és prezentálták a többieknek 

o Kávészünet 

o Zöldvállalkozási ötletek bemutatása – Én hogyan csinálnám – Személyenként mindenki 

bemutatott egy vállalkozási ötletet 

o Szerepjáték csoportonként (4-5-6 db) a zöldvállalkozás témakörében, melyben a 

kiscsoportok döntötték el, hogy milyen formában prezentálják ötletüket 

o Egy saját szituációs játék megalkotása is feladata volt a fiataloknak az esti programra, 

melyben a helyi termékekkel kapcsolatos vállalkozási tevékenység kerül előtérbe, 

számolással és kreatív megoldásokkal, kockázatos befektetésekkel 

- Reflexiós beszélgetések (nyomtatvány kitöltése, amelyben a nap során megszerzett 

tapasztalatokat tüntették fel külön-külön személyenként, de kiscsoportokban megbeszélve) 

- Blogírás: a napközben készült fényképek feltöltésre kerültek a közösen vezetett blogba, 

valamint a tanultak, elsajátított készségek/tapasztalatok kiscsoportokban való leírása is 

megtörtént (a résztvevőkre volt bízva, akár saját nyelven is) 

- Vacsora 

- Te hogy mondod? (közös játék): 

o Szituációs játék a helyi termékekkel kapcsolatosan 

o Bizonyos termékek neveit összegyűjtötték és összehasonlították 

o Szlogengyártás 

o Activity típusú szituációs játékok a különböző szavakkal játszva 

 

Szerda (2014. 06. 18.): 

- Reggeli 

- Torna 

- Vezetői egyeztetés 

- Délelőtti foglalkozás: 

o  a Zöldgazdasággal kapcsolatos ismereteiket tovább bővítették a fiatalok, valamint 

összegezték az addig tanultakat 

o Kávészünet 

o Egy tevékenység megszervezése, amellyel a fenntarthatóságot népszerűsítenék 

- Ebéd 



- A délután első részében egy ökovállalkozás megtervezése volt a feladat 

- A délután második részében „Vállalkozz okosan” címmel társasjáték elkészítését kapták a 

fiatalok, melyet aztán az este folyamán ki is próbáltak 

- Reflexiós beszélgetések (nyomtatvány kitöltése, amelyben a nap során megszerzett 

tapasztalatokat tüntették fel külön-külön személyenként, de kiscsoportokban megbeszélve) 

- Blogírás: a napközben készült fényképek feltöltésre kerültek a közösen vezetett blogba, 

valamint a tanultak, elsajátított készségek/tapasztalatok kiscsoportokban való leírása is 

megtörtént (a résztvevőkre volt bízva, akár saját nyelven is) 

- Vacsora 

- „Vállalkozz okosan” társasjáték: 

o Az elkészített társasjátékot csoportokban kellett végigjátszani a fiataloknak 

o A játék után egy társalgás következett a pályaorientációról  

- A csereprogram „félidejében” az addigi tapasztalatok közös összegzése is megtörtént 

 

Csütörtök (2014. 06. 19.): 

- Reggeli 

- Torna 

- Vezetői egyeztetés 

- Tervezés gyakorlata – problémamegoldás  

o A résztvevők közösen az LHH problémakörének kapcsán kerekasztal megbeszélést 

tartottak az eddig elhangzott szakmai irányú előadásokon hallottakkal kapcsolatban 

o A fiatalok megismerkedtek az üzleti terv elkészítésének gyakorlatával, amely a jövőben 

nagyon jó alap lehet a vállalkozó kedvű fiatalok és az érdeklődők számára (fakultatív)  

o Megvalósíthatósági tanulmány elkészítési gyakorlatának elsajátítása kiscsoportosan 

(fakultatív) 

- Ebéd 

- A délutáni program a Regéci vár marketingtervének elkészítése volt; ehhez teljes körűen 

elemezniük kellett a vár turisztikai koncepcióját. A fiatalok ezután elkészítették a vár új, 

turisztikai szempontokat figyelembe vevő marketingtervét. 

- Reflexiós beszélgetések (nyomtatvány kitöltése, amelyben a nap során megszerzett 

tapasztalatokat tüntették fel külön-külön személyenként, de kiscsoportokban megbeszélve) 



- Blogírás: a napközben készült fényképek feltöltésre kerültek a közösen vezetett blogba, 

valamint a tanultak, elsajátított készségek/tapasztalatok kiscsoportokban való összegzése 

megtörtént (a résztvevőkre volt bízva, akár saját nyelven is) 

- Vacsora 

- Szervezetek estje: 

o Szervezetek bemutatták főbb programjaikat, projektjeiket szituációs, interaktív 

játékokkal és helyzetekkel 

o Az önkéntesség szerepkörének tárgyalása pro-kontra vitákkal (kiscsoportokban) 

 

Péntek (2014. 06. 20.): 

- Reggeli 

- Torna 

- Vezetői egyeztetés 

- A délelőtti program a POLYÁN Egyesület által működtetett ökogazdaság meglátogatása volt, 

amelynek ritkasága a Kárpáti Borzderes szarvasmarha: 

o A fiatalok szakmai előadások hallgattak 

o Fakultatív ismerkedés az Egyesület egyes részeivel 

o Megismerkedhettek az egyesület „jó gyakorlataival” 

o Terepi tapasztalatok gyűjtésére is sor került 

o Továbbá lehetőség volt érdeklődés szerinti ismeretek szerzésére is (sajtkészítés) 

- Étkezés 

- A délutáni program során Sátoraljaújhely környéki zöldgazdasággal foglalkozó intézmények és 

vállalkozások mellett a sátoraljaújhelyi inkubációs ház meglátogatására is sor került: 

o Szakmai előadások meghallgatása 

o Tapasztalatcsere 

o Információgyűjtés 

- Reflexiós beszélgetések (nyomtatvány kitöltése, amelyben a nap során megszerzett 

tapasztalatokat tüntették fel külön-külön személyenként, de kiscsoportokban megbeszélve) 

- Blogírás: a napközben készült fényképek feltöltésre kerültek a közösen vezetett blogba, 

valamint a tanultak, elsajátított készségek/tapasztalatok kiscsoportokban való leírása is 

megtörtént (a résztvevőkre volt bízva, akár saját nyelven is) 



- Vacsora 

- Csoportalkotás: 

o A téma: a szombati nap alakulása 

o A csoportnak elő kellett készíteni a holnapi „gyakorlati nap” szakmai programját, 

választható témaköröket a helyszínen „brainstorming” módszerrel alakíthattak 

 

Szombat (2014. 06. 20.): 

- Reggeli 

- Torna 

- Vezetői egyeztetés 

- A délelőtti program során előkészítésre került az aznap délutáni program is. A fiatalok 3 

csoportban dolgoztak. Míg az első csoport a Regéci várhoz látogatott, a másik két csoport a 

helyi gazdasággal ismerkedhetett meg egy nagyon látványos prezentáció segítségével. A túrázó 

csoport – a visszaérkezését követően – prezentálta az itthon maradtaknak a várról turisztikai 

szempontból végzett megfigyeléseit. 

- Étkezés 

- A délutáni program ott folytatódott, ahol ebéd előtt abbamaradt. A második és harmadik 

csoport külön-külön feladattal szintén feltúrázott a várhoz, és az első csoport prezentálása 

tükrében összevetették a látottakat a korábban hallottakkal. Saját megfigyeléseket is végeztek. 

A délután végén közös ötleteléssel zárult a program, és új részekkel is kiegészül a két nappal 

korábban elkészített turisztikai koncepció.  

- Közös reflexió: véleményalkotás a héten történt eseményekről; a téma hasznosságának 

feltárása; a jövőbeni együttműködés lehetőségeinek bemutatása történt meg 

- Blogírás befejezése, véglegesítése megtörtént. 

- Búcsúest 

 

Vasárnap (2014. 06. 21.): 

- Reggeli 

- Közös torna 

- Vezetői egyeztetés 

- A délelőtti program első részében egy ún. „életúttervezés” volt (személyenként) a feladat: 

o Mindenki prezentálta terveit, a jövőbeli rövid és hosszú távú céljait 



o Problémák/akadályok felvetődése esetén a többség megoldási javaslatokkal állt az 

éppen prezentáló személy rendelkezésére 

o Az ebben jártas személyek pályaorientációs tanácsadással segítették a fiatalokat 

o Kávészünet 

o Youthpass elkészítése: 

 Általánosságban a Youthpass-ról 

 Youthpass jelentősége 

 Youthpass elkészítésében való segítség 

 A kiscsoportos reflexiós megbeszélések alapján 

 Saját véleményük alapján meghatározni a tanultakat 

- Az érintett személyekkel való szakmai beszélgetés és tanácsadás a következő projektekhez, 

együttműködésekhez (az esetleges további partnerségi ötletek/lehetőségek feljegyzésre 

kerültek; az egyéb projektötletek megbeszélése is megtörtént) 

- Ebéd 

- Kérdőívet töltöttek ki a résztvevők, melyben értékelték az ifjúsági csere során szerzett 

tapasztalatok fontosságát. 

- Hazautazás 

 

IV. Projektértékelő szakasz 

- Facebook csoport működtetése: a létrehozott csoportban informálni a további teendőkről a 

résztvevőket, a további tervekről beszélgetést folytatni, látványtervek, népszerűsítő elemek 

megtervezése 

- A projektpartnerek elemzik és értékelik a program utolsó délutánján kitöltött kérdőíveket, 

melynek eredményeit a Facebook csoportban osztunk meg (ha valamilyen ok folytán nem 

található a fiatal a közösségi oldalon, akkor az adott szervezet tájékoztatja az eredményről). 

- A záró értékelés elkészítése, cikk és beszámoló elkészítése a további média megjelenéshez. A 

csereprogram befejezése után a projekt eredményeinek társadalmi értékeiből egy összefoglaló 

elkészítése, amelyet több csatorna segítségével népszerűsítünk mind a három országban. 

- A végleges beszámoló elkészítése, amelyet eljuttatunk a Fiatalok Lendületben 

Programirodához. 


