
Az Energia Demokrácia Mindenkinek! címet kapott csereprogramunk fő célja, hogy a résztvevők olyan 
ismeretekkel, kompetenciákkal és élményekkel gazdagodjanak, amelyek hozzásegítik őket, hogy mind 
egyénileg, mind közösségi szinten egy „Élhetőbb Európa”kialakításán dolgozhassanak. A résztvevők 
társadalmi életben történő aktív részvételének ösztönzését és egy egészséges szemléletmód – „Európa 
polgár-tudat” – kialakulását célozzuk meg. 
 
A kérdéskört nemformális tanulási módszerek és gyakorlatok segítségével járjuk körbe, amelyek a kreatív 
gondolkodásmód, a vállalkozókészség és a feladatok gyakorlati megvalósításának készségeit erősítik. A 
tervezett tevékenységek között szerepelnek műhelymunkák, innovációs beszélgetések, csapatépítő 
foglalkozások, jó példák meglátogatása és terepbejárás. A programokat a Zemplén-hegység természeti- 
társadalmi- gazdasági kincseinek felkeresésével tesszük színesebbé, motiválóbbá. A meglátogatott 
helyszínek, vállalkozások működésének gazdasági, fenntarthatósági és közösségépítő aspektusaival 
ismerkedünk meg. A kezdeményezés során a tervezett programokat a földrajzi szemlélet szerint felosztott 
témanapokon valósítjuk meg, fókuszálva a fiatalság jogaira és azok demokratikus érvényesítésére, az 
ifjúsági munka, az energiademokrácia és a fenntarthatóság témakörökre. 
 
Néhány tervezett és alternatív program: 
 
-„Munkavadász” – kerekasztal beszélgetés, melynek során a fiatalok munkahelyteremtő és közösségfejlesztő 
lehetőségeire fókuszálunk 
-„Energiakommandó” – csapatépítő tréning 
-„KlímaSTOP” – szituációs játék, drámafoglalkozás, csoportmunka 
-„Energia Demokrácia TV felvétel” - filmforgatás 
-„Tudatos ÖKOtársadalom” – fókuszcsoport beszélgetés, csoportmunka 
-„Jogod van játszani!” – játékos vetélkedő 
-„Életút-tervezés” – kreativitást ás vállalkozókészséget igénylő feladat, pályaorientációs foglalkozás 
 
Alábbi programhelyszínekből választjuk ki azokat, ahol csapatépítést, műhelymunkákat és foglalkozásokat 
szervezünk. 
 
- Komlóska: megismerkedés Magyarország legkisebb általános iskolájával 
- Sárospatak: A Sárospataki Főiskola meglátogatása, majd a Sárospataki vár megtekintése 
- Karos: A honfoglalás kori temető felkeresése, beszélgetés a honfoglaló magyarok életéről 
- Göncruszka: A helyi méhészet meglátogatása, beszélgetés a méhészet vezetőjével 
- Hejce: a hejcei kastély és Tokaj-hegyalja legnagyobb pincerendszerének bejárása, a helyi emlékmű 
megtekintése 
- Telkibánya: barangolás az aranybányában 
- Túrázás a Zemplén hegységben, az energiában gazdag pálos kolostorok romjaihoz 
- Kassa: Kassa nevezetességeinek meglátogatása (Szent Mihány templom, Rákóczi ház) (Kassa 2014-ben 
Európa kulturális fővárosa volt) 
- Hollóháza: a hollóházi porcelángyár felkeresése, gyárlátogatás 
- Füzér: kirándulás a füzéri várhoz 
- Mikóháza: a mikóházi Polyán Egyesület felkeresése, beszélgetés a kárpáti borzderes szarvasmarha 
programról és ismerkedés a gazdasággal, az állatokkal 
- Boldogkőváralja: kirándulás a boldogkőváraljai várhoz 
- Vizsoly: a vizsolyi Biblia megtekintése 
- Tokaji borászatok felkeresése, beszélgetés a borászokkal a borászkodás helyi gazdaságban betöltött 
szerepéről 
- Aggtelek: barangolás az Aggteleki cseppkőbarlangban 
- Miskolc: túra Lillafüredre és Miskolctapolcára 
 
A csereprogram során nagy hangsúlyt fektetünk egymás kultúrájának megismerésére/elfogadására is. Az esti 
programjaink között szerepel a Felvidéki kultúr- és gasztronómiai est, Erdélyi kultúr- és gasztronómiai est, 
Palóc kultúr- és gasztronómiai est, melyek célja, hogy megismerjük az adott ország népszokásait, kultúráját, 
ízvilágát. 


