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Ifjúsági csereprogramok szerepe és jelentősége példák alapján 

1. Nyertes pályázatok Egerben 

Egerben a fiatalok igazán szerencsésnek érezhetik magukat ugyanis a civil élet itt igazán 

pezseg. Ebben az Erasmus+ program sem jelent kivételt. A vidéki városok közül itt adták be 

a legtöbb Erasmus+ pályázatot az utolsó (2016-os év második) fordulóban. Egerben, a hét 

beadott pályázatot öt egyesület nyújtotta be, amelyek az alábbi ábrákon meg is jelennek. 

Ebben a pályázati időszakban három nyertes projekt született a településen, tehát közel 50%-

os nyerési aránnyal operáltak az egri egyesületek. Feltűnő továbbá az is, hogy a neves 

egyetemekkel rendelkező vidéki városok, mint Szeged, Debrecen vagy Miskolc is előkelő 

helyet foglalnak el az alábbi táblázatban, illetve a településeket megjelenítő saját 

szerkesztésű térképen.  
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KA105-2016-R2 - IFJÚSÁGI CSERÉK – Program- és 
partnerországok benyújtott pályázatok

1. ábra - A 2016-os ERASMUS+ KA1 program 2. fordulójába benyújtott pályázatok 

száma településenként 

adatbázis: 

http://www.eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/D%C3%B6nt%C3%A9s%20a%202016_04_26_%20hat

%C3%A1rid%C5%91re%20be%C3%A9rkezett%20E%2B%20ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20p%C3%A1ly

%C3%A1zatokr%C3%B3l_HONLAPRA_v3.pdf 

http://www.eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/D%C3%B6nt%C3%A9s%20a%202016_04_26_%20hat%C3%A1rid%C5%91re%20be%C3%A9rkezett%20E%2B%20ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20p%C3%A1ly%C3%A1zatokr%C3%B3l_HONLAPRA_v3.pdf
http://www.eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/D%C3%B6nt%C3%A9s%20a%202016_04_26_%20hat%C3%A1rid%C5%91re%20be%C3%A9rkezett%20E%2B%20ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20p%C3%A1ly%C3%A1zatokr%C3%B3l_HONLAPRA_v3.pdf
http://www.eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/D%C3%B6nt%C3%A9s%20a%202016_04_26_%20hat%C3%A1rid%C5%91re%20be%C3%A9rkezett%20E%2B%20ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20p%C3%A1ly%C3%A1zatokr%C3%B3l_HONLAPRA_v3.pdf
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2. ábra – A 2016-os ERASMUS+ KA1 program 2. fordulójába benyújtott pályázatok 

megoszlása településenként (saját szerk.) 
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Kárpátikum Közhasznú Alapítvány

AGRIA GEOGRÁFIA a Földrajz Oktatásáért,
Kutatásáért és Alkalmazásáért Közhasznú…

Ugar Egyesület

H-Union Magyar Társadalom és
Gazdaságfejlesztési Szövetség

Terragora Vidékfejlesztési Közösség

KA105-2016-R2 - IFJÚSÁGI CSERÉK – Program- és 
partnerországok egri pályázó szervezetek

3. ábra – A 2016-os ERASMUS+ KA1 program 2. fordulójába Egerben benyújtott 

pályázatok száma szervezetenként 

Adatbázis: 

http://www.eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/D%C3%B6nt%C3%A9s%20a%202016_04_26_%20hat

%C3%A1rid%C5%91re%20be%C3%A9rkezett%20E%2B%20ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20p%C3%A1ly

%C3%A1zatokr%C3%B3l_HONLAPRA_v3.pdf 
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1. táblázat – Az egri szervezetek nyertes pályázatai 2014-2016  

Pályázó neve Projekt címe Támogatás (€) 

Terragora Vidékfejlesztési 

Közösség 
Vállalkozz Okosan 16 380,00 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány Energia Demokrácia Mindenkinek! 18 140,00 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány Vissza a földekre!  13 824,00 

AGRIA GEOGRÁFIA Közhasznú 

Alapítvány 
CleverYouth  11 864,00 

Magyar Specialis Muveszeti 

Muhely Egyesulet 
REAL EYES REALIZE REAL ARTS  35 060,00 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 
SWEET Life - Solar and Water Energy 

Entering Tendency  
15 228,00 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány Gazda(g)ság zöld utakon 15 708,00 

AGRIA GEOGRÁFIA Közhasznú 

Alapítvány 
BioSokadalom  14 118,00 

H-Union Szövetség 
ZERGE - Zöld Erőforrásokkal a Rentábilis 

Gazdaságért Együttműködve 
18 960,00 

H-Union Szövetség Kertészkedj Ökosan! 16 100,00 

Ugar Egyesület EuPoly   18 050,00 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány Safer future! 13 932,00 

Ugar Egyesület Együtt Ugarjunk  17 616,00 

Magyar Specialis Muveszeti 

Muhely Egyesulet 
EVERY SUMMER IS RETRO 15 072,00 

H-Union Szövetség Ecotivity 13 680,00 

Terragora Vidékfejlesztési 

Közösség 
Iránytű 18 370,00 

AGRIA GEOGRÁFIA Közhasznú 

Alapítvány 
You are what you eat and drink  15 792,00 

Adatbázis: /www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/results 

A táblázatból jól látható, hogy az elmúlt két évben Egerben 17 nyertes Erasmus+ pályázat 

született, melynek az össztámogatása közel 300 Euró. A legtöbb pályázat megvalósítása az 

Eszterházy Károly Egyetemmel szoros együttműködésben valósult meg, több tucat hallgatót 

értek el a csere alatt, és a projekt utáni előadások során.  
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A pályázatok megvalósítási helyszíne igen változatos. Az adott program témája 

gyakorlatilag magának keresi a megvalósítási helyszínt. Vízenergia és napaenergia 

felhasználásra Sarud és a Tisza-tó adott, szélenergia és passzívházak bemutatására Győr az 

ideális helyszín. A jó hely megválasztása és az infrastruktúra biztosítása nélkülözhetetlen 

egy tökéletes ifjúságicsere megvalósításához, de egy jó szálláshoz ennél több kell. Szükség 

van egy kicsit a világtól elszakadni, olyan helyet találni, ahol egyedül van a csoport és a 

feladatokra tudd koncentrálni, a festői táj szebbé varázsolja mindenki napját és a kinti 

programok is jobb hangulatban telnek. A jó szállás híre hamar terjed így nem véletlen, hogy 

egy-egy szálláshoz több Erasmus+ projekt megvalósítása is köthető, a legtöbb pályázatot 

négy helyszínre vitték el az egri szervezetek; Mogyoróska, Várkút, Felsőtárkány és Sarud. 

A szervező egyesület feladata, hogy lefoglalja a szállást és biztosítsa a technikai 

feltételeket. Egy projekt megvalósításához szükség van egy projektorra és hangszóróra, ami 

a különböző prezentációkat segíti szolgálni. Továbbá a kiscsoportos feladatok 

megvalósításához írószerre, színes papírra és különböző dekor eszközökre is. Az étkezés 

biztosítása szintén a szervezők feladatát képzik. A projektek üde fénypontja egy-egy ország 

kultúrestje, ahol a tradíciók megismerése mellett az ottani gasztronómiát is megismerhetik a 

társaik. Mindemellett a résztvevők biztonsága is az elsődleges szempontok között szerepel. 

Elsősegélyfelszerelés, alapvető gyógyszerek és a különböző feladatokhoz szükséges 

védőfelszerelések (mentőmellény) beszerzéséért is a pályázó szervezet felel. 

A szervezők feladata továbbá a programok megszervezése és a programfelelősök 

kiválasztása is. A partnerszervezetek feladata az utazás megszervezésével kezdődik, továbbá 

hogy a kultúrestre felkészüljenek különböző prezentációs anyagokkal, szórólappal, zenével, 

tánccal illetve, hogy aktív részesei legyenek a projektnek. A program megvalósulása után 

mind a szervező, mind a partnerszervezetre nagy feladat vár, ugyanis az elért eredményeket 

a lehető legtöbb csatornán terjeszteni kell, hogy minél több helyre eljuthasson az Erasmus+ 

népszerűsége és a program sikeressége. A programokról sok esetben egy pár perces kisfilm 

kerül fel az internetre, továbbá a résztvevő egyesületek közösségi oldalain és különböző 

hírportálokon jelennek meg cikkek a programmal kapcsolatban, valamint egy 20-40 oldalas 

rövid kiadvány is készül a program megvalósulása után. A következőkben két már 

megvalósult ifjúsági cserét szeretnék bemutatni, ahol részletesen kitérek a program céljára, 

az elnyert kompetenciákra, mindezeket napi bontásban ismertetem. A szövegeket tartalmazó 

általam írott kiadványok a programok lezárását követően már megjelentek nyomtatott 

formátumban és az interneten is.  
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2. SWEET Life ifjúsági csereprogram ismertetése 

A Sweet Life (Solar and Water Energy Entering Tendency) projekt 2015 szeptemberében 

valósult meg a Tisza tó partján fekvő Sarud településén. A projekt célja az volt, hogy a 

fiatalok megismerkedjenek a megújuló energiák fontosságával és használatával. A legfőbb 

tevékenységeket nem formális és informális 

tanulás, valamint jó gyakorlat látogatásokkal 

valósítottuk meg. A környezettudatos életmódot 

szemelőt tartva ahová csak lehetett biciklivel 

látogattunk el. Ehhez kiválóan hozzájárult a Tisza 

tó infrastruktúrája a gáton futó kerékpárút, ami 

varázslatos környezetet és autómentes 

biztonságos közlekedést biztosított a fiataloknak. 

A résztvevők nagy része már korábbi ifjúsági 

cserékről ismerte egymást, de az újonnan 

megismert fiatalokkal is nagyon hamar barátság 

köttetett. A program részeként a fiatalok 

gyarapíthatták az Európai Uniós ismeretüket 

külön kitérve az Eu energia- és 

környezetpolitikájára.  

1. nap 

A résztvevők délután érkeztek meg Sarudra, ahol a régi ismerősök örülve az újbóli 

találkozásnak, egy kis szuvenírrel, barátságosan köszöntötték egymást, míg az új résztvevők 

bemutatkoztak egymásnak. A szállás elfoglalása és megismerése után a csapat útra kelt, 

hogy felfedezzék Sarud városát. Szállásadónk körbevezetett minket a faluban és megmutatta 

Sarud legnevezetesebb épületeit. Ezután a Tisza felé vették az irányt. A nap már igencsak 

alacsonyan járt, amikor felkaptattunk a gátra. Az első nap fő attrakciója a Tiszánál 

megtekintett naplemente volt. Ezt követően tábortüzet raktunk és egy közös nyársalással 

zártuk az első estét. 

 

 

4. ábra – a Csereprogram logója 

(saját illusztráció) 
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2. nap 

Délelőtt ismerkedős játékoké volt a főszerep, aminek a célja nemcsak egymás, hanem a 

megújuló energiákkal való megismerkedés is volt. A fiatalok kaptak egy megújuló kisokost, 

amiben a legfontosabb fogalmak szerepeltek e témával kapcsolatosan. Emellett kezükbe 

kapták egy magyar-angol megújuló szótárt, ami nagy segítségnek bizonyult a későbbi 

kerekasztal beszélgetéseknek, ahol bizony-bizony szakszavakat is használniuk kellett a 

fiataloknak. Délután a résztvevők egy kérdőívet töltöttek ki a megújuló energiaforrásokkal 

kapcsolatban. Ez nagy segítség volt a szervezőknek, hogy pontosan mérni tudják a csere 

alatt megszerzett kompetenciákat. Délutáni program volt továbbá, hogy a szervezetek 

képviselői egy rövid prezentáció segítségével bemutatták az általuk képviselt szervezetet, 

célkitűzéseiket és az eddig elért eredményeiket. Ezt követően 

egy a szervezők által erre az ifjúsági cserére készített játékot 

játszottak a résztvevők.  Megújuló Activity sok örömteli 

percet szerzett a fiataloknak. A feladványok mind-mind 

megújuló energiaforrásokhoz és az Erasmus+ programhoz 

tartozó kifejezések voltak, amiket el kellett mutogatni vagy 

épp rímbe kellett faragni a játékosoknak. A nap zárásaképp 

a Kárpátikum képviselői mutatták meg a vendégeknek a 

magyar gasztronómiát. A vacsora nem volt más, mint egy 

igazi egri pincepörkölt. 

3. nap  

Ezen a napon a fiatalok megismerkedtek az Európai Unióval. Rövid történelmi áttekintés 

után áttértünk az EU szakpolitikájára. Megismerkedtünk az EU környezetvédelmi- és 

energiapolitikájával. Ezek után a megújuló szótár került elő. Ugyanis ezt egy angol nyelvű 

kerekasztal beszélgetés követte, amiben a három ország lehetőségeiről és 

energiahasznosításáról értekeztek a fiatalok. A magukban és az angol nyelvtudásukban 

kevésbé biztosak is kibontakoztak, a résztvevők egymás segítették a mondatok formálásában. 

Délután a résztvevők elutaztak Kiskörére, ahol Honvisák Jánosné Marika néni nyugalmazott 

rajztanár fogadta csapatunkat. A cél a kreativitás és a kézügyesség fejlesztése volt, az eszköz 

pedig a tűzzománc. Az első kisebb megilletődés után a fiatalok bátran vágtak neki a feladnak, 

amíg a kemencében sültek a tárgyak. 

5. ábra – A csere társasjátéka 

(saját illusztráció) 
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4. nap 

Délelőtt interaktív előadás keretén belül ismerkedtek meg a fiatalok a vízenergiával és 

felhasználási lehető. Közösen bejelöltük egy térképen Európa legfontosabb és legjelentősebb 

vízenergiát felhasználó területeit, majd megbeszéltük a három ország lehetőségeit, külön 

kitérve a Bős-nagymarosi vízlépcsőre, ami Magyarország és Szlovákia közös használatára 

tervezett dunai vízlépcső. Délután a csapat kétkerékre cserélte az autókat és a gáton futó 

bicikliúton haladva meglátogatta a Kiskörei Vízerőművet, ahol szakértő segítségével és 

útmutatásával néztünk körbe az erőműben és szereztünk információkat működéséről. 

Megtudtuk, hogy hány háztartás energiahasználatáért felel az erőmű. Egy filmvetítés 

segítségével beleláttunk az erőmű építésébe és felújításába. Majd kintről is megvizsgáltuk a 

vízlépcsőt, illetve a nemrégen átadott hallépcsőt is. 

5. nap 

Kerékpárunkkal ezen a napon a gáton most nem jobbra Kisköre felé, hanem balra vettük az 

irányt. Célállomás Poroszló és Tiszafüred volt. Poroszlón az Aranyosidombi Lovastanyát 

látogattuk meg, ahol a gazda bevezetett az állattartás rejtelmeibe és házi készítésű 

termékekkel kínálta a fiatalokat. Lehetőség adódott kisállat simogatásra is. Ebédünket 

Poroszlói Rétesházban fogyasztottuk el, ahol betyárbatyut és igazi házi rétest fogyasztottunk.   

Ezek után újra nyeregbe pattantak a fiatalok és meg se álltak Tiszafüredig. Itt a Tiszaörvényi 

Tanösvényt látogattuk meg, ahol a természet teljesen rabul ejtette a fiatalokat és a késő 

délutánba nyúlóan ismerkedtek meg a Tisza tó élővilágával és a végigsétáltunk a pákász 

tanösvényen is, ami remek lehetőség volt betekinteni, ebbe a régi, mára már elfeledett 

szakmába, ami sok embernek megélhetést nyújtott anno a Tisza környékén. Emellett 

lehetőségük nyílt egy rövid csónakázásra is. A hazaút fáradtsága után a szállásadóink egy 

igazi tiszai harcsapaprikással és túrós csuszával fogadtak minket, ami igen jól esett a hosszú 

kerékpározás után. A vacsora elfogyasztása után a legtöbben rögtön pihenni tértek a hosszú 

nap és a nagyjából 50 km-es kerékpározás után. 

6. nap 

Délelőtt kiscsoportos foglalkozás volt a program. Itt a feladata az volt a fiataloknak, hogy 

ötleteljenek a vízenergia alternatív felhasználásáról. Több érdekes ötlet is született, 
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legtöbben egy hegyi patak melletti kisebb vízerőműben láttak potenciális lehetőséget egy 

háztartás villamos energiájának ellátására. Ezt követően elérkezett a félidei értékelés ideje. 

A szervezetek képviselői röviden összefoglalták az eddig elhangzott dolgokat és kulcs 

kompetenciákat. Majd interaktív módon mindenki hozzászólt témához, legjobb pillanatok, 

legérdekesebb dolgok kerültek terítékre. Esetleges változások, problémák kérdését is 

felvetették a projektvezetők, de a résztvevők szerencsére nagyon jól érezték eddig magukat a 

héten. Délután egy meglepetés program várt a résztvevőkre. Ellátogatott hozzánk egy 

természetgyógyász, étrendtanácsadó. Felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy min kéne 

változtatni az étrendjükben, miből kéne kevesebbet vagy épp többet fogyasztani. A vállalkozó 

szelleműek egy kis akupunktúrás kezelésen is átestek. Aki pedig a kerékpározásban elfáradt 

vagy épp csak egy kis ellazulásra vágyott lehetősége nyílt egy masszírozásra is. 

7. nap 

Délelőtt egy rövid ismeretterjesztő előadáson ismerkedhettek meg a fiatalok a napenergiával 

és felhasználási sokszínűségével. Kerekasztal beszélgetés keretén belül vitattuk meg Európa 

és Magyarország helyzetét e témában. Majd megismerkedtünk a legfőbb angol 

kifejezésekkel, amik a témához kapcsolódtak. Bejelöltük egy térképen Európa leginkább 

naposabb területeit, ahol az energiaigény legnagyobb részét a napenergiából fedezik. 

Videofilmeket néztünk a napenergia alternatív felhasználásáról. Virtuálisan megtekintetünk 

egy sörkollektor készítés állomásait. Szó volt továbbá még az aktív- és a passzívházakról is. 

Délután kiscsoportokban dolgoztak ki a fiatalok egy napenergiával működő vállalkozás 

ötletét, amit a többiek értékeltek, véleményeztek, a legkreatívabb csapat pedig jutalomban 

részesült. A sörkollektor mindenki számára új és izgalmas lehetőséget kínált. 

8. nap 

A fiatalok Egerben megtekintettek élőben is egy sörkollektort és egy házilag készített 

napenergiás aszalógépet, amik készítésében több az ifjúsági cserén is résztvevő fiatal 

segített. Az időjárás sajnos nem kedvezett a gyümölcsaszaláshoz, de nyáron készült 

aszalványok is finom csemegék voltak.  Délután az Eszterházy Károly Főiskola földrajz 

tanszékét látogattuk meg, ahol előadást hallottunk az Agira Innorégió Tudáscentrum 

munkásságairól: „A megújuló természeti erőforrások potenciális hasznosíthatóságának 

komplex vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében egy energetikailag fenntartható 
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modellrégió kialakítása céljából magyar-német közreműködéssel" pályázat keretein belül 

megszületett Eger energiarégió térinformatikai adatbázisa. Erről mesélt nekünk Molják 

Sándor a kutatásban résztvevő főiskolás hallgató. A délután további részében Eger 

nevezetességeit tekintettük meg.  

9. nap 

Délelőtt elérkezett a talán leginkább várt programelem. Ezen a délelőtt a fiatalok hajós 

kiránduláson vettek részt a sarudi kikötőből indulva. Az idő szerencsére nagyon kegyes volt 

hozzánk. A háromórás úton sok helyen megálltunk, ahol az adott rész élővilágáról és 

növényvilágával ismerkedtek meg a fiatalok szakértő segítségével. Szó volt többek között a 

vízimadarakról, a védett növényekről, a tó halgazdagságáról és a törpeharcsák 

túlszaporodásáról és ennek a problémának a kezeléséről. A csapat nagysága miatt két 

csónakban fértünk csak el, ami egy kisebb versenyt produkált a két vízi jármű legénysége 

között. Ezt a versenyszellemet vittük tovább délutánra is, amikor kiscsoportos vetélkedőn 

mérhették össze a tudásukat a fiatalok megújuló energiákkal és sporttevékenységekkel 

kapcsolatban. Volt itt sorverseny, vetélkedő, rajzverseny, dekázó bajnokság. A fiatalok a 9. 

nap ellenére is élénkek is nagyon aktívak voltak az egész délután alatt. A csapatok közötti 

különbség elenyésző volt és próbálta mindenki kihozni magából és a társaiból is a legtöbbet. 

Ennek a nagy versenyszellemnek a délután végén meg is lett jutalma, ugyanis minden 

résztvevő kapott egy üveg, házi készítésű SWEET Life szörpöt, ami teljes mértékben helyi 

alapanyagokból készült 

10. nap 

Délelőtt Poroszlóra látogattunk, ahol az ökocentrumban tettünk egy nagyon érdekes 

látogatást. Testközelből láttuk a vízben élő halfajokat és egy 3D-s vetítésen még közelebb 

kerültünk ehhez a csodás tájhoz. Ökocentrum területén lehetőség volt megsimogatni a 

kézbarát háziállatokat, valamint madárlesre is lehetőségünk adódott. Délután a csapat 

szabadprogramon vett részt. Volt, aki focizott, várost nézett és akadt olyan is, aki horgászott. 

A zsákmány egy 2,5 kilogrammos ponty és 8 keszeg volt, ami hozzájárult a csapat közös 

vacsorájához. 
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11. nap 

Ezen a napon már mindenkin érződött, hogy hamarosan itt a csere vége. Az időjárás is 

közrejátszott egy kicsit a melankolikus érzethez. Egész héten ragyogó napsütéshez volt 

szerencsénk, de a 11. napra talán már a Nap is picit elfáradt. Szerencsére a rossz idő a benti 

programot nem tudta megzavarni. Délelőtt a projektvezetők értékelték az eddig elhangzott, 

megtanult kompetenciákat. Mindenki elmondta véleményét a héttel kapcsolatban. További 

program volt még filmvetítés természetesen megújuló energiaforrások témában. Délután 

csoportmunka következett. A fiatalok feladata az volt, hogy kitalálják, hogy a héten 

elhangzott dolgokat hogyan tudnák tovább vinni és akár otthon szűkebb környezetükben is 

felhasználni. A jó példák megtekintése mindenkire motiválóan hatott. Legnagyobb sikernek 

a sörkollektor és az aszalógép örvendet, amiket tényleg pár ezer forintból ki lehet hozni. Este 

elmaradhatatlan programja volt a közös bográcsozás és a tábortűz körül ülése. A csapat a 

végére annyira összekovácsolódott, hogy az ételkészítésben mindenki ki tudta venni a részét. 

12. nap 

Délelőtt voltak még aktív programok. A fiatalok megismerkedtek és elkészítették a saját 

Europass önéletrajzukat és kitöltésre került a Youthpass tanúsítvány is. Majd a kerékpárok 

még egy utolsó útra keltek, visszavitte a csapat őket a kerékpárkölcsönzőbe. A közösen 

elfogyasztott ebéd, pakolás és takarítás után már csak a búcsúzkodás maradt. Lehetőség volt 

még gyorsan elkészíteni az utolsó közös képeket a székely-magyar zászló előtt. Nagyon sok 

barátság köttetett ezen a héten és biztosak vagyunk benne, hogy ez a társaság fog még 

közösen dolgozni a jövőben. 

 

A program sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy azóta a résztvevők már 

kidolgoztak egy újabb pályázatot Sarudra, Vissza a vizekre! címmel, amely gyakorlatilag a 

korábbi ifjúságicsere továbbvitelét hivatott szolgálni. A program fő tevékenységei az 

egészséges életmódra és táplálkozásra való nevelés, a vizeink védelmi és élővilágának 

megőrzése, valamint a horgász sport népszerűsítése lesz. 
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3. Clever Youth ifjúsági csereprogram ismertetése  

A Földrajz és Környezet-tudományi Intézet számos egykori és mai hallgatója vett részt 

Erasmus+ csereprogramban 2015. szeptember 19 és 26 között, az Eger szomszédságában 

található festői szépségű Noszvaj-Várkúton.  

A Clever Youth címet viselő ifjúsági cserét az intézet egyesülete, az Agria Geográfia 

Alapítvány szervezte, s a program aktív szereplői voltak a beregszászi II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskoláról és a máramarosi Hosszúmezőről érkező főiskolások, 

egyetemisták. A kárpátaljai diákok utazását a Pro Cultura Subcarpathica civil egyesület 

szervezte, míg az erdélyi fiatalok a máramarosi Szigeti Magyar Ifjúsági Szervezet 

önkénteseiből kerültek ki.  

A Bükk-hegységben szervezett képzés központjában az élethosszig tartó tanulás, a nyelvi 

képességek fejlesztése, továbbá a környezeti nevelés fontosságának kihangsúlyozása állt. Az 

első napokban az ismerkedésé volt a főszerep. A három szervezet korábban még sosem 

hajtott végre közös projektet, így a fiatalok játékos feladatokkal ismerkedtek, esténként 

pedig egymás gasztronómiai világába tettek utazást. A jó hangulatú közös főzések remek 

lehetőséget adtak kötetlen beszélgetésekre és új barátságok kialakítására.  

Az időjárás, a meteorológusok jóslatának 

ellentmondva kitűnő volt, így sok tanterembe 

tervezett program is a szabad ég alatt zajlott le. A 

különböző nyelvi és kulturális előadásokra is a 

természetben került sor. A fiatalok előadó 

készsége is nagyban fejlődött, ugyanis diavetítés 

segítségével mutatták be egymásnak iskolájukat, 

történelmüket, vidéküket és kultúrájukat.  

Eger nevezetességeinek meglátogatása sem 

maradhatott ki a programból. A vár, a Bazilika és 

a Líceum épülete mind-mind új élményt jelentett 

a fiataloknak. Főiskolánk varázstornyában Papp 

Irén Amália és Barta Borbála (földrajzosok) 

bemutatója nyűgözte le a diákokat és kísérő 

főiskolai tanárok (Molnár József tanszékvezető 

főiskolai tanár, Gönczy Sándor főiskolai docens) 

is számos újdonsággal találkoztak.  

6. ábra - A csere egyik programelemének 

terméke  

(saját illusztráció) 
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Földrajz szakos hallgatók révén, a túrázás szinte kötelező programelem egy ilyen 

képzésen. Túravezetők segítségével (Kozma Attila, Novák Richárd, geográfusok) egy egész 

napos barangolást tettek Szilvásváradon és a Bükk-fennsíkon. A felhőtlen éjszaka remek 

lehetőséget adott csillagvizsgálásra is, ebben a Bükki Nemzeti Park fiatal munkatársa, 

tanszékünk jelenlegi hallgatója, Novák 

Richárd volt segítségükre, aki távcsövével 

mutatta meg az égbolt legérdekesebb 

csillagképeit. Noszvajon meglátogatták 

Antik Anti kovácsot és családját, akik 

Észtországból érkeztek Magyarországra 

évekkel ezelőtt. Észt tradicionális vacsora 

mellett hallhattak előadást az észt kultúráról, 

majd a vállalkozó kedvűek kipróbálhatták 

magukat kovácsként is.  

Eger környéki jó példák meglátogatásával a fiatalok vállalkozói szelleme fejlődött és 

ösztönzést kaphattak egy jövőbeli önálló vállalkozás indítására is. Makláron meglátogattak 

egy gyümölcsfeldolgozó üzemet és hűtőházat, ahol valóban 100%-os gyümölcslevek 

készülnek. Egerben Mészáros Ákos szőlőmag-olaj készítő üzeme egy innovatív és érdekes 

vállalkozás, ami rabul ejtette a látogatókat.  

Jó földrajzosként nem maradhatott ki a hétből egy kis barlangászat sem. Magyarország 

leghíresebb barlangjában jártak Aggtelek világörökségi területén, ahol a különböző 

cseppkőformákat vették szemügyre. Az Egerszalókon található mésztufa teraszok 

megtekintése után a noszvaji barlanglakások is igazi egyedi látványosságot nyújtottak. 

Meglátogatták még a környék ősi magyar emlékhelyeit, Szomolyán a kaptárköveknél és 

Bélapátfalván az apátságnál a fiatalok feltöltődhettek pozitív energiákkal. Bélapátfalván 

levelező tagozatos földrajz szakos hallgatónk, Ács Krisztián kalauzolta a hallgatókat.  

A búcsúest feladata az volt, hogy a fiatalok próbálják papírra vetni az élethosszig tartó 

tanulást, s a feladat nehézsége ellenére rengeteg nagyszerű rajz született. Az est hátralévő 

részében a tábortűz körül beszélgetve a jövőbeli közös együttműködés is szóba került.  

A programon összességében 30 fő fiatal és 6 fő kísérő vett részt. Bízunk benne, hogy nem 

ez volt az utolsó alkalom, hogy találkoztak három ország fiataljai, s az együttműködést egy 

erdélyi képzés magvalósításával folytatni tudják.  

  

7. ábra – A csere egyik külső helyszíni 

programja  

(saját illusztráció) 
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1. nap 

A résztvevők délelőtt érkeztek meg Várkútra. Itt a szobák elfoglalása után a regisztráció 

következett. Itt a papírok kitöltése után mindenki megkapta saját névkártyáját, ami nagyban 

hozzájárul a gyors és könnyű névtanuláshoz. Az ismerkedést nagyban segítette továbbá a 

„GloBingo” egy újra gondolt „Ki-kicsoda” társasjáték, amiben informális tanulási 

módszereket alkalmazva ismerik meg egymást a résztvevők. A fiatalok egy közösségé 

formálása kötetlen módon, játékos formában történt, ami mindenki élvezetes szórakozást 

nyújtott.  A vendéglátó szervezet tagjai közül többen ezután nekiálltak a vacsora 

készítésének, míg a szervezők másik része egy rövid túrát szervezett a közeli kilátóhoz. 

Tekintettel arra, hogy a társaság nagy része földrajz szakos hallgató volt, ez mindenki 

számára nagyélményt jelentett. A hosszú út és a túrázás fáradalmait egy igazi egri 

pincepörkölt segített feledtetni. A vacsora után ismerkedős játékoké volt a főszerep, majd az 

est hátralevő részében a kötetlen beszélgetés és az egymás minél jobb megismerése vette át 

a szerepet. A fiatalok mind-mind nagyon nyitottak voltak és szívesen ismerkedtek más 

országól származó fiatalokkal. Szóba került többek között a földrajzoktatás is, hogy melyik 

országban milyen témákra helyezik leginkább a hangsúlyt az oktatásban. 

2. nap 

 Délelőtt a szervezetek képviselői egy prezentáció segítségével mutatták meg a többieknek az 

eddigi tevékenységeiket, valamint egy rövid betekintést adtak az ottani kultúráról. A 

résztvevők nagyon komolyan készültek erre a feladatra. Az előadást színesítette egy 

hosszúmezei népviselet bemutatása is. Ezt követően az Erasmus+ program bemutatása 

következett, majd megismerkedtek a fiatalok a Youthpass tanúsítvány jelentőségével, 

használatával. A prezentáció keretében arra hívtuk fel a fiatalok figyelmét, hogy minden (a 

célcsoportnak megfelelő) európai fiatalnak joga van részt vennie az Erasmus pályázati 

projektjein, valamint a jó példák bemutatásával maguk a résztvevők is ötleteket nyerhetnek 

saját elképzeléseik megvalósításához. A Youthpass rendszerének ismertetése (ismert, 

készség, attitűd), instrukciókat nyújtott a fiataloknak, hogy az ifjúsági csere idején hogyan 

készítsék saját jegyzetüket, mire figyeljenek, amikor önmaguk fejlődését értékelik az ifjúsági 

csere idején. Délután Europass CV bemutatása történt, majd mindenki elkészítette a saját 

önéletrajzát is. Ezt a feladatot többen online is megoldották, a rendelkezésre álló laptopok 

és internetkapcsolat ugyanis lehetővé tette a digitális önéletrajzok készítését. A délután 
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hátralevő részében kerekasztal-beszélgetés keretén belül közösen megfogalmaztuk milyen 

célja van a jelen ifjúsági cserének, mit várunk tőle. Ezt egyéni majd közös véleményformálás, 

műhelymunka jellegű beszélgetés keretén belül rögzítettük. Ezt követően országismereti 

játékok segítségével tudtunk meg többet egymás országairól. A feladatokat kiscsoportokban 

végeztük és a végén a legeredményesebb csapat jutalomban részesült. A nap további 

részében kerekasztalbeszélgetés keretén belül vitattuk meg az Európai Unió közös feladatait. 

Például: környezetvédelmet. Este a Máramarosszigetről érkezettek főztek és tartottak 

kulturestet, zenével, beszélgetés-sel valamint kreativitást fejlesztő csapatépítő játékokkal. A 

játék fő célja az volt, hogy oldjuk a fiatalok feszültségét, ugyanis mindenkinek vannak jó 

ötletei, amelyek egy jó munkához elengedhetetlen alapot adnak.  

3. nap 

Délelőtt a "Lifelong learning" perspektíváinak bemutatása és csoportmunka zajlott 4-5 fős 

csoportokban. A padlóra helyeztünk színes lapokon a LLL-ről szóló idézeteket. Minden 

csapat együtt ült le, valamely idézet köré. A csoportok megbeszélték véleményüket az adott 

szövegről, aztán közösen reflektáltak az elhangzottakra. Majd a csapatok azt a feladatot 

kapták, hogy a LLL szellemiségét boncolgassák továbbra is, de most magyar helyett angol 

nyelven. A kezdeti rémület után mindenkinek sikerült elkezdeni a beszélgetést. A fiatalok 

végighallgatta és segítették egymást, ezzel a gátlásokat szép lassan sikerült levetkőzni. 

Délután az Agria Geográfi Alapítvány önkéntesei voltak a programfelelősök. Nagy 

élménnyel vetették bele magukat, hogy megmutassák a többi társuknak Eger nevezetességeit. 

A napot az Eszterházy Károly Főiskola földrajz tanszékén folytattuk, ahol megtekintettük az 

ásvány és kőzet kiállítást, valamint megismerkedhettünk az Agria Innorégió által készített 

Eger és környéke energiatérképével. Ezt követően a főiskola történelmi főépületébe a 

Líceumban látogattunk el, ahol a LLL szellemiségét szemelőt tartva a természettudományos 

kompetenciákat fejlesztették a fiatalok. A varázstoronyban játékos, kipróbálható kiállítási 

tárgyak segítségével ismerkedhettek meg a fiatalok a fizika rejtelmeivel. Ezt követően a 

varázstorony főlátványossága a camera obscura következett, ami remek rálást biztosít egész 

Egerre. Szemben a Líceummal az Egri Bazilika lépcsőit másztuk meg és tekintettük meg a fő 

székesegyházat belülről. Utunk következő állomása az újonnan felújított és méltán híres 

Dobó tér volt, de nem maradhatott ki a programból az egri vár meglátogatása sem. Este 

közös vacsorakészítés kovácsolta még jobban össze a csapatot. Ezen az este a Kárpátaljáról 

érkezett fiatalok tartottak kultúr- és gasztronómiaiestet. Azt est hátralévő részében magyar 
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néprajzi tájegységekre jellemző néptáncok bemutatása zajlott, amibe hamar bekapcsolódtak 

a partnerszervezetek is, majd a néptáncban jártas fiatalok a saját környékük táncát is 

eljárták. Az est végig folk zene mellett folytatódott, ki-ki táncolva vagy beszélgetve használta 

fel a napból még megmaradt energiáját. 

4. nap 

Ezen a napon a reggeli elég speciális volt. Helyitermék kóstoló volt ugyanis a menü. Magyar, 

román és ukrán helyi élelmiszereket kóstolhattak meg a fiatalok. Országonként egy-egy fő 

mutatta be az általuk hozott élelmiszereket. Asztalra került többek között: 

csokoládékülönlegességek, mézfélék, kolbász, házi kenyér, tejtermékek, aszalt gyümölcsök. 

Ezt követően is maradt ez az irányvonal játékos formában. Magyar hungarikumok, ukrajnai 

és romániai nemzeti értékeket vetítettünk ki projektor és laptop segítségével a feladat pedig 

az volt, hogy minél több terméket ismerjenek fel a fiatalok. A délelőtt zárásaként kerekasztal-

beszélgetés keretén belül vitattuk meg, hogy Miért fontos a kultúra ápolása és a 

néphagyományok művelése? Hogyan alakul ki a helyi termék? Mit tanultuk egymás 

kulturájáról? Földrajz szakos hallgatók révén, a túrázás szinte kötelező programelem egy 

ilyen képzésen, így ez volt a délutáni program. Túravezetők segítségével (Kozma Attila, 

Novák Richárd, geográfusok) egy egész napos barangolást tettünk Szilvásváradon a Bükk- 

fennsíkon. Első megállónk a Millenniumi Kilátó volt, ami remek rálátást biztosít a környező 

falvakra is. Ezt követően túravezetőink segítségével megismerkedtünk a környék növény- és 

állatkultúrájával, valamint egy-egy kőzetnél rövid előadást hallhattunk a hozzá fűződő 

földtörténeti korról. Szilvásváradról visszaindulva még tettünk egy rövid megállót 

Bélapátfalván az apátságnál, ami Magyarország egyetlen megmaradt román stílus ciszteri 

apátsági temploma. Itt a fiataloknak lehetősége nyílt, hogy feltöltődjenek pozitív 

energiákkal. A felhőtlen éjszaka remek lehetőséget adott csillagvizsgálásra is, ebben és a 

túravezetésben a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület munkatársa, az 

Eszterházy Károly főiskola földrajz szakos hallgatója, Novák Richárd volt segítségükre, aki 

távcsövével mutatta meg az égbolt legérdekesebb csillagképeit és a Hold mozgását 

5. nap 

Délelőtt az európai nyelvekről valamint az EU-ban lehetséges tanulás és munkavállalás 

lehetőségeiről volt szó. Színes kiadványok és anyagok segítségével bemutattuk azokat a 
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lehetőségeket, amelyek Európai polgárként a rendelkezésünkre állnak, ha az Eu területén 

kívánjuk folytatni tanulmányainkat, illetve külföldön szeretnénk munkát vállalni. Az egyes 

szituációkat eljátszottuk, így a fiatalok részt vehettek egy angolnyelvű állásinterjún is. 

Ezután egy kerekasztal-beszélgetés következett melynek témája a következők voltak: 

Összefoglaltuk, miért fontos az idegen nyelvek tanulása eltérő kulturális, nyelvi és etnikai 

háttér esetében is. A beszélgetés a kezdeményezőkészség fejlesztésére fókuszált, illetve 

konkrét válaszokat adunk arra, hogy milyen nehézségeink voltak az interkulturalitással 

kapcsolatban. Személyes tapasztalatainkat megosztva mutattuk meg, hogyan küzdöttük le 

ezeket a vélt akadályokat.  Délután  a vállalkozói kompetencia fejlesztése volt a legfontosabb 

célkitűzés.  Eger környéki jó példák meglátogatásával a fiatalok vállalkozói szelleme 

fejlődött és ösztönzést kaphattak egy jövőbeli önálló vállalkozás indítására is. Makláron 

meglátogattunk egy gyümölcsfeldolgozó üzemet és hűtőházat, ahol valóban 100%-os 

gyümölcslevek készülnek. Egerben Mészáros Ákos szőlőmag-olaj készítő üzeme egy 

innovatív és érdekes vállalkozás, ami rabul ejtette a látogatókat. Mindkét vállalkozás 

esetében kihangsúlyozandó, hogy teljesen bio növényeket használnak, amik mentesek 

mindenféle vegyszertől és kezelésektől. Ezek a dolgok is nagyban hozzájárulnak az 

egészséges életmódhoz. Késő délután Noszvajon meglátogattuk Antik Anti kovácsot és 

családját, akik Észtországból érkeztek Magyarországra évekkel ezelőtt. Észt tradicionális 

vacsora mellett hallhattunk előadást az észt kultúráról és szokásokról, majd a vállalkozó 

kedvűek kipróbálhatták magukat kovácsként is. A fiataloknak nagy és örömteli kihívást 

jelentett a forró fémdarabok megmunkálása. 

6. nap 

Délelőtti programot az Eszterházy Károly Főiskola Kortárssegítő Mentálhigiénés 

Tanácsadó Irodájának (KoMeTI) kortárs segítői vezették. A színes programok során az EU-

ban és Európában használatos jelekkel foglalkoztak a fiatalok. Kiscsoportokban és önállóan 

jelekkel kapcsolatos kommunikációs feladatokat oldottak meg a résztvevők. Ezután a 

hátrányos helyzettel rendelkező személyekkel való kommunikációt példázó szituációs 

gyakorlatok következtek. Ezt követően a Nemzetközi Kapcsolatok Központjában interaktív 

csoportfoglalkozás volt a program. A központ irodavezetői nemformális és informális 

tanulási módszerekkel ösztönözték a résztvevőket az Európai polgárság felé történő 

elmozdulásra.  Délelőtt még ellátogattunk a Kepes György Szakkollégiumba is, ahol a 

tehetséggondozó szakkollégium fiataljai szervezett programokkal fogadtak minket a 
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szakkollégiumban. Különböző hangszerek kíséretében különböző zenei stílusokat mutattak 

meg a fiataloknak. A résztvevők itt megtanulhatták, hogy nyelvi kifejezőeszközök nélkül, 

zenével hogyan is mondhatóak el az érzéseink. Délután sportvetélkedőt tartottunk Várkúton. 

A vállalkozó szelleműek megmérethették magukat a csoportos és egyéni versenyszámokban 

is, míg a túrázás szerelmesei az erdei túraútvonalakat barangolhatták be. A nap zárásaként 

ellátogattunk Egerszalókra, ahol a mésztufa teraszokat tekintettük meg.  

7. nap 

Délelőtt bemutatkozott az egri Neveléstudományi Doktori Iskola. Itt kerekasztal-beszélgetés 

keretén belül beszélgethettek a fiatalok a doktori programok programkoordinátoraival.  

Rázsi András a Neveléstudományi Doktori Iskola antropológus PhD-hallgatója, eddigi 

tanulmányai során több utazást tett Dél-Koreában és Indiában is. Játékos feladatok 

keretében Nagy Gábor bemutatta, hogy interkulturális utazásai alkalmával hogyan tudott 

könnyedén boldogulni az eltérő és összetett nyelvi, etnikai és vallási közegekben és tanácsot 

adott a fiataloknak, hogyan is fogadják el és illeszkedjenek be egy általuk egyáltalán nem 

megszokott kultúrába. Jó földrajzosként nem maradhatott ki a hétből egy kis barlangászat 

sem. Magyarország leghíresebb barlangjában Aggtelek világörökségi területén jártak a 

fiatalok, ahol különböző cseppkőformákat vették szemügyre, sőt egy eklektikus fény és 

hangjáték is feldobta a több millió éves képződményeket és a barlanghálózatot. Utunk 

következő állomása Noszvaj volt, ahol barlanglakások nyújtottak egyedi látványosságot a 

fiataloknak. Ezt követően a délután folyamán meglátogattuk még a környék ősi magyar 

emlékhelyét, Szomolyán a kaptárköveket. Itt mindenkinek lehetősége nyílt feltöltődni pozitív 

energiákkal. A nap zárásaként a fiatalok azt a feladatot kapták, hogy készítsenek egy LLL 

logót. Mindenki nagy izgalommal csapott bele ebbe a feladatba és több remekmű is készült. 

Utolsó este lévén egy közös tábortűzzel és kötetlen beszélgetéssel búcsúztattuk el a hetet. 

8. nap 

A délelőtt identitástudat erősítésével kezdődött. Kötetlen formában arról beszélgettünk, hogy 

mit jelent számunkra az identitástudat, megkülönböztettük a helyi identitást és az "európai 

polgárság" fogalmát is.  Ezt követően a résztvevőknek kiscsoportokban kell tervezniük egy 

álomvállalkozást és a hozzá tartozó cégért. A kísérők pedig addig műhelymunka keretén 

belül közösen megvitattatták az értékelés és az utánkövetés folyamán rájuk váró feladatokat.  
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Megbeszéltük a további kapcsolattartás módját, illetve készítettünk egy munkanaptárt, 

amelyben mindhárom partner számára megfelelő dátumokhoz kötöttük a további 

feladatokat. Ezt követően a csoportok prezentálták egymásnak az álomvállalkozásukat. Ebéd 

utáni időszak félig már a búcsúzkodásról szólt. Átbeszéltük a hét eredményeit és összegeztük 

a tanultakat. Fiatalok nagyon jól érezték magukat és új dolgokat tanulva utaznak haza a bő 

egy hétről. Mindnyájan úgy gondoltuk, hogy ez a bő hét csak valaminek a kezdete, a 

továbbiakban is azon kell munkálkodnunk, hogy közösen tudjunk valamit még létrehozni, 

újra találkozhassunk egymással, s dolgozhassunk, tanulhassunk együtt. Ezután elkezdtünk 

pakolni, készülődni a hazaútra. A résztvevők kaptak továbbá egy kis ajándékot is Agria 

Geográfia Alapítványtól, hogy ne csak emlékekkel térjenek haza. A búcsúzkodás után ki-ki 

elindult hazafelé. Az ifjúsági cserét követően elmondhatjuk, hogy ez tényleg csak valaminek 

a kezdete volt. A facebook csoport továbbra is nagyon aktív, kezdetben az ifjúsági cserén 

készült képek megosztása történt, majd ott beszéltük meg jelen kiadvány részleteit is. 

Manapság pedig érdekes cikkek megosztása és véleményezése történik a CleverYouth 

csoportban. A csere alatt nemcsak partneri kapcsolatok, de barátságok is kötettek a 

résztvevők között.  

4. Safer future ifjúsági csere bemutatása 

A „Safer future” elnevezésű 9 napos ifjúsági csereprogram a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Mogyoróskán valósult meg 2016 májusában.  A program fő célja az volt, hogy feltárja a 

fiatalok jelenében jelentkező problémákat és ezekre megoldást találjon, annak érdekében, 

hogy mint önmaguknak, mint környezetüknek élhetőbb, biztonságosabb jövőt 

biztosíthassanak. A kitűzött célt a projekt során különböző kulcstémák feldolgozásával, 

valamint informális és nem formális tanulási módszereket alkalmazva értük el. Témáink 

között kiemelt szerepe volt a munkahelykeresésnek, a munkahelyteremtésnek, a fiatalok 

jogainak, az önismeretnek, a mentális egészségnek és a közösségépítésnek is. Több 

jógyakorlat látogatást is beiktattunk a programba, mely példák halmozott jelentőséggel 

bírnak Magyarország legszegényebb területén. Célunk volt, hogy a fiatalok olyan 

használható tudást és ismereteket szerezzenek, amiket később az iskola után, a munkakeresés 

időszakában és majd a dolgozó létben is tudnak majd kamatoztatni.  
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1. nap 

Az első nap, mint minden eddigi ifjúságicserén a szervezőknek indult a leghamarabb. Ők 

érkeztek meg először Mogyoróskára. Ez rendkívül fontos volt, mert elő kellett készíteni a 

dolgokat a résztvevők fogadására. Kikerült a Safer future felirat, az Erasmus+ logó, 

különböző kiadványok, projektor stb. A szervezetek megérkezése után a mindenki elfoglalta 

a szállást, és végrehajtották a kötelező adminisztrációs feladatokat a résztvevők. A finom 

ebédet követően különböző ismerkedési játékok segítették a gyors névtanulást és egymás 

megismerését. Ehhez segítségül hívtunk egy pöttyöslabdát is, mely dobálásával tanulták meg 

egymás neveit a fiatalok. Ezt követően a színészkedésé volt a főszerep. Különböző 

szituációkat kellett eljátszaniuk a résztvevőknek, mint például, hogy úgy találkoznak, mintha 

régi osztálytársak lennének vagy éppen messziről érkezett, rég nem látott rokon. A játékos 

feladatok után vendéglátóink körbevezettek minket a birtokon. Voltak itt lovak, tyúkok, 

sertés, tehén és hatalmas szeretet, ami a vendéglátóinkból sugárzott felénk. A panzió és 

környéke megismerése után egy rövid sétát tettünk a településen is, ahol a templomban 

mesélte el Feri bácsi a falu történelmét. Az estére a szervezők különböző csapatépítő 

játékokkal készültek, de szerencsére a fiatalok nagyon nyitottak voltak és maguktól kezdtek 

el beszélgetni más országból érkezett társaikkal. A nap folyamán kötelező programelemre 

már nem került sor. Ki-ki beszélgetetett a másikkal, táncolt, a fáradtabbak és a sofőrök pedig 

nyugovóra hajtották a fejüket. 

 

2. nap 

A nap néhány ember számára már nagyon korán kezdődött. Néhány bátor fiatal ugyanis 

szerette volna megtapasztalni egy tradicionális disznóvágás hangulatát. A többiek számára 

maradt a finom a reggeli, és az élmények hallgatása. Délelőtt a szervezetek képviselői 

foglalták el az előadóterem képzeletbeli színpadát. Egy-egy ppt előadás és néhány kiadvány, 

szóróanyag segítségével mutatták be az eddig elért céljaikat és történelmüket, valamint előre 

is tekintettek a jövő feladataira és kihívásaira. A résztvevők után a Kárpátikum Közhasznú 

Alapítvány következett, mely képviselője hasonló prezentáció után rövid kisfilmeket vetített 

az eddigi ifjúságicserékről, így az is át tudta érezni egy ilyen program hangulatát, aki most 

volt itt először. A délelőtt folyamán még egyszer átvitattuk a heti programtervet, és 
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megválasztottuk a különböző programfelelősöket, akik feladata a csapat összetartása, és a 

pontos indulás feltételeinek a megteremtése volt. Egy meglepetés szavazáson is részt vettek 

ekkor a fiatalok. A szervezők három extrém programlehetőséget vázoltak fel a fiataloknak, 

melyből Sátoraljaújhely nyerte el a legtöbb szavazatot. Ebéd előtt még egy nagycsoportos 

módszertani felkészítésre került sor, ahol minden csoportban egy olyan fiatal készítette fel a 

társait, akinek ez nem az első ificseréje. Ebéd után elkezdődött a program szakmai része is. 

Kerekasztalbeszélgetés keretén belül tártuk fel a fiatalok problémáit, itt mindenki 

interaktívan hozzászólhatott a témához. Nagyon érdekes volt hallani, hogy mennyire más 

problémák jelentkeznek a fiatalok körében más-más országban. Minden egyes fiatalok által 

megnevezett probléma felkerült egy fehér táblára, majd közösen készítettünk el ebből egy 

problémafát. Az este jó hangulatáért a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány gondoskodott. 

Egy igazi egri pincepörkölt elkészítésével indult el az este, majd zenés, táncos, beszélgetős 

kultúrest várt a nap végén az aktív fiatalokra.  

 

3. nap 

A nap egy kis kinti tornával indul, majd, miután mindenki kellően felfrissült, a 

konferenciateremben egy komoly kerekasztalbeszélgetésbe vágtunk bele. A téma munkaerő 

illetve a munkaerőigény differenciája volt. Átvitattuk, hogy mik a hiányszakmák, és melyek 

azok, amivel manapság már nagyon nehéz elhelyezkedni. A beszélgetés konzekvenciája az 

volt, hogy mindenhol a túlképzettség jelenti a legnagyobb problémát. A fiatalok főiskolára, 

egyetemre szeretnének menni, és senki sem akar már a szó szoros értelemben a két kezével 

pénzt keresni. Jó és fiatal szakmunkásban mindenhol hiány van. Ezt követően a terem 

átrendezésével, valamint néhány asztal kivitelével egy állásinterjú szimulátort hoztunk létre 

bent, illetve kint is. Több bizottság várta készenlétben a fiatalokat, és interjúztatták meg őket. 

A legérdekesebb pontja a feladnak az volt, mikor a bizottság a magyar nyelvű beszélgetésről 

hirtelen átváltott angol nyelvű kommunikációra. Ma nélkülözhetetlen az idegen nyelv tudása, 

és erre a fiatalok ebben a feladatban is rávilágítást kaphattak. A feladat nagyon sikeres volt, 

a kezdeti izgalmak hamar elillantak a bemelegítő beszélgetéseknél, és angol nyelven is 

ügyesen szólaltak meg a fiatalok. Délután egy pár éve aktualitássá vált problémáról, a 

válságról folytattunk kerekasztalbeszélgetést, illetve kiveséztük, hogy ez milyen hatással 

van/volt a fiatalokra és a lehetőségeikre. Beszélgettünk a rengeteg megszűnt munkahelyről, 

és az emberekre ható lelki nyomásról, valamint a félelmeikről, amiket kezelniük kell. Ezt 
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követően a fiatalok kiscsoportokban mutathatták meg, milyen kreatívak is valójában. 

Feladat egy plakát készítése volt, ahol hátrányos helyzetű munkavállalóknak kell állást 

ajánlaniuk. Volt, aki viccesre vagy épp figyelemfelhívóra tervezte a plakátot, de egységesen 

nagyon jó művek születtek. A nap végén a Pro Cultura Subcarpathica kultúrestje következett. 

 

4. nap 

A nap jelmondata a „Vállalkozz okosan!” volt. A fiatalokra délelőtt és délután is egy-egy 

jógyakorlat látogatás várt. Ezek a pozitív példák hatványozott jelentőséggel bírnak, ugyanis 

Magyarország legszegényebb területén járunk, ahol a munkanélküliség mértéke hatalmas 

mértéket ölt. Délelőtt a méltán nagy múltú Hollóházi porcelángyár meglátogatása volt a 

program. Itt betekintést nyerhettek a fiatalok a porcelánok készítésébe és festésébe. A 

gyárlátogatás nagyon izgalmasra sikerült, majd egy rögtönzött kerekasztalbeszélgetés 

keretén belül beszéltük meg a látott élményeket. A fiatalok fogaskerekei beindultak, és 

elkezdtek ötletelni, hogy náluk milyen lehetőségek vannak, mire lenne érdemes vállalkozást 

építeni. Rengeteg remek és használható ötlet pattant ki a fiatalok fejéből, ami egy életképes 

majdani vállalkozás alapjait fektetheti le. Délután Fűzérre látogatott el kicsiny csapatunk, 

ahol a felújított várat néztük meg. Hatalmas turistalátványosság ez a parányi településen, 

és jelentősen fellendítette az idegenforgalmat is. Több házon is láthatóak voltak hirdetések, 

és a jól ismert „Zimmer Frei” feliratokkal is több helyen találkoztunk. Egy ilyen beruházás 

a falu minden lakójának profitál valamilyen szinten. A vár remek helyet biztosított nekünk 

egy rögtönzött közösségi kommunikációs tréningre. Itt a fiatalok megtanulták, hogy a 

különböző szituációkban és élethelyzetekben milyen a helyes kommunikációs forma, és a 

betartandó illem. Rávilágítást kaptak a jó kommunikáció által elnyerhető pozitívumokra és 

erényekre is. Szállásunkra visszaérve a Kárpátkanyar Egyesület kultúrestje zárta a napot. 

Ők mitch sütésével, grillhúsokkal és friss saláta elkészítésével kedveskedtek társaiknak. 

 

5. nap 

A délelőtti programmal a földrajz szakos hallgatóknak kedveskedtek a szervezők. Fontosnak 

tartottuk, hogy a környék földrajzi adottságait megismerjék, és a jövőben kamatoztathassák 

ezeket a tapasztalatokat. Első megállónk Telkibányán volt, ahol az aranybányát látogattuk 
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meg. Hatalmas élmény volt többeknek egy igazi bányába járni, és megtapasztalni a tökéletes 

sötétséget és csendet. A bányából kiérve lehetőséget kaptak a fiatalok egy rövid 

ásványvadászatra, ami mindenki számára sikeres és eredményes volt. A földrajz szakos 

hallgatók számára külön öröm volt, hogy egy Telkibányáról származó ásvánnyal 

gazdagodhattak. Ezt követően a csapat egy rövid túrán vett részt melynek a végén a festői 

szépségű Izra-tavat pillanthattuk meg. Itt egy rövid előadást hallhattunk a tó keletkezéséről 

és élővilágáról. Ez a délelőtti program minden földrajzos hallgatónak hatalmas élményt 

jelentett. A délutáni program Mogyoróskán folytatódott. Itt egy szociálpedagógus által 

vezetett kerekasztalbeszélgetés következett „Együtt a kirekesztés ellen!” címmel. A fiatalok 

felvázolták, hogy milyen kirekesztéseken kell nap mint nap átesniük, a gazdasági helyzetük 

vagy épp a nyelvük miatt. A problémák felvázolása után közösen vitattuk meg, hogy milyen 

ötletekkel, módszerekkel lehetne ezeket a problémákat orvosolni és semmissé tenni. Este a 

szokásos beszélgetésé és táncé volt a főszerep. Jó volt látni, hogy a program felénél már 

komoly barátságok alakultak ki a résztvevők között. 

 

6. nap 

A sokak által legjobban várt nap következett. Itt a fiatalok által kiválasztott programelem 

került be a programtervbe. Reggel elindultunk Sátoraljaújhelyre, ahol egy rövid városnézést 

követően látogattunk el a kalandparkba. A szórakozás mellett remek példát ad ez a 

fiataloknak, hogy Magyarország egyik legszegényebb vidékén, egy innovatív ötlettel, egy új 

turistaközpontot lehet létrehozni. Libegőzés, majd kötélpályán való csúszás következett. Kár 

lenne ide bármit is írni, a képek és a fiatalok beszámolója mindennél többet mond. „Szintén 

ezen a napon a sátoraljaújhelyi libegőzés és kötélpálya alkalmával sikerült egy új élmény 

megtapasztalnom. A viszonylag magas hegyek között kifeszített kötélpályán való 70-80 km/h-

val való száguldás számomra egy új, félelmetes de egyben örök élmény marad. Ahogy láttam 

mindenki nagyon élvezte ezt a pár percnyi repülést.” „A sátoraljaújhelyi libegőzés és 

kötélpálya alkalmával sikerült a tériszonyomból egy jó nagy adagot leküzdeni. A viszonylag 

magas hegyek között kifeszített kötélpályán való 70-80 km/h-val való száguldás, amiből 

semmi nem volt érzékelhető meggyőzött arról, hogy a sebességtől és magasságtól való 

félelem felesleges dolog.”  Majd a fiatalok a Magyar Kálvárián sétálhattak végig. Ez főleg 

a határon túli magyaroknak jelentett hatalmas és jóleső élményt, hogy az anyaországban se 

feledkeztek el róluk.  
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7. nap 

Ismét egy egésznapos programon vehettek részt a fiatalok. Ezúttan kiscsapatunk Karosba 

utazott, ahol egy honfoglaláskori temető pozitív energiái biztosították az egésznapos 

szakrális feltöltődést. Itt a Karosi Turul Hagyományőrző Egyesület látott minket vendégül. 

Nagyon fontos kikötés volt, hogy a temető területére mindenféle elektronikai kütyü nélkül 

térjenek be a fiatalok, erre azért volt szükség, mert csak így lehet igazán érezni a hely 

kisugárzását. Itt az egyesület elnöke Dr. Kovách Antal Csaba tartott egy érdekfeszítő 

előadást a magyarok történelméről, a helyről és az akkori ruhaviseletről, szokásokról. A nap 

eléggé kötetlennek volt mondható. Egyetlen biztos pont az ebéd volt, amit vendéglátóink 

készítettek el háromféle húsból és kölesből. Egy igazi honfoglalási étel gasztronómiájának a 

részesei lehettünk itt. A nap lényege közösségépítés volt. Kötetlen beszélgetés keretén belül 

elegyettek szóba a fiatalok a helyiekkel és egymással. Központi téma volt továbbra is a 

tanulás és a munkavállalás. A fiatalok különböző tanácsokat és ötleteket kaptak az idősebb 

társaiktól. A nap kiemelkedő eredménye a barátságok és a partneri kapcsolatok elmélyítése 

volt. Emellett a résztvevőknek lehetősége nyílt íjjászkodásra, de nem ám akárhogy. Antal, 

mint neves íjjász több verseny győztese külön foglalkozott mindenkivel és hasznos 

tanácsokkal látta el a fiatalokat. Így aki az elején bátortalan és ügyetlen volt az is a nap 

végére nagy biztonsággal találta el a céltáblát. Remek hangulatban telt el ez a nap, mindenki 

számára nagy élmény volt kicsit visszanyúlni a gyökereinkhez és szinte furcsa volt az autókba 

visszaülve meglátni a telefonjainkat. Egy átlagos napot el se tudnánk már képzelni ezek 

nélkül az eszközök nélkül, most viszont senkinek sem hiányoztak. 

8. nap 

A hétnek keretes szerkezetet adva a program végén ismét a szállásunk konferenciatermében 

zajlottak le a napi programok. Délelőtt a szenvedélybetegségekről folyt 

kerekasztalbeszélgetés. Elsődlegesen megvizsgáltuk, hogy milyen negatív hatások 

vezethetnek odáig, hogy valaki függővé váljon. Átvitattuk a munkahelyeken jelentkező 

problémákat, a stresszes életmódot. A fiatalok ötleteket kaptak hogyan kezeljék a 

mindennapokban felmerülő problémákat és, hogyan éljenek stresszmentes életet. A 

programelem végén közösen hoztuk meg a konklúziót. Ezt követően kiscsoportos munka 
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következett, ahol a résztvevők egy önismereti tréningen vettek részt. Ez a munkafolyamat 

segített mindenki számára tisztában látni, hogy mennyire hajlamos a stresszre és milyen 

lelkiproblémák akadályozzák a mindennapi életükben. Ebéd után egy nagyon izgalmas téma 

került elő. A „jogunk van hozzá” névre hallgató programon ez EU-s jogokról beszélgettünk. 

A délután elején a diákok jogai, majd a munkavállalók jogai kerültek elő. A 

kerekasztalbeszélgetésben egy szakértő minden felmerülő kérdésre válaszolt. Többen voltak 

már más országban tanulni a résztvevők közül, ők is elmesélték az élményeiket. Rengeteg 

fiatal szeretne rövidebb-hosszabb időre munkát vállalni az EU más országaiban, így 

számukra is nagyon hasznos és tanulságos volt ez a program. A nap vége főleg a 

búcsúzkodásról szólt, egy közös tábortűz és főzéssel vette kezdetét a búcsúest. 

 

9. nap 

Délelőtt még egyszer, utoljára összeült mindenki a konferenciaterembe, hogy a bő egy hétről 

beszélgessen. Összegeztük az elhangzott és megtanult dolgokat, tevékenységeket. Itt 

mindenki tartott egy rövid élménybeszámolót, hogy mit tanult és mi tetszett neki a legjobban. 

A délelőtt hátralévő részében a projekt utóéletével foglalkoztunk. Átvitattuk hogyan is 

tervezzük terjeszteni a program eredményeit és megbeszéltük a jelen kiadvány ötletét és 

szerkesztését is. Délután mindenki kézhez kapta a Youthpass tanúsítványt, amit a hét minden 

napján vezettünk. A búcsúzkodás és a következő ifjúsági csere témájának megbeszélése után 

mindenki fáradtan, de élményekkel és új információkkal felvértezve elindult haza.  

 

 

5. Résztvevői beszámolók, interjúk, kérdőívek elemzése 

A kutatásom során fontosnak tartottam, hogy minél több személyes tapasztalattal tegyem 

teljesebbé a dolgozatomat, ezért a következőkben ismertetésre kerülnek a szakdolgozat írása 

kapcsán készített kérdőív eredményei, a pályázatírásban jártas kollégák struktúrált interjúi, 

valamint néhány – a SWEET Life és Clever Youth csereprogramokat követően adott - 

résztvevői beszámoló, mely több formában is megjelent (kiadvány, honlap, közösségi oldal) 

a projekt zárását követően. 

5.1.Résztvevői beszámolók 
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Az ERASMUS+ Ifjúsági csereprogramok kapcsán, már-már kötelező elemmé vált, az 

előadók, facilitátorok és résztvevők „meginterjúvolása”, mely keretein belül a 

megkérdezettek néhány mondatban összefoglalják az aktuális cserével kapcsolatos 

élményeiket, elvárásaikat, véleményüket. Ezen beszámolók kapcsán ügyelünk a széleskörű 

merítésre, lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk megkérdezni minden szervezetet, úgy a 

kísérőket, mint a fiatal önkénteseket, hol az egyént, hol a szervezetet képviseltetve, névvel, 

vagy a nélkül, mely beszámolókból az alábbiakban szemezgettem:  
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 Gajdó Zsuzsa gondolatai: Egy határokat átívelő közösség, határtalan jókedvvel és 

érdeklődéssel. Így telt a Sweet Life hete. A Tisza-tó adta természetes szépség mellett 

látogattunk vízierőművet. Kerékpáron átszeltük a környező falvakat, ízlelve házi rétest, látva 

egy gazdasági tanya működését. Ökocentrumban találkoztunk különféle növény- és 

állatfajokkal, majd a tó nyugodt vízén tettünk egy varázslatos utat a vízi világba. Hallgattunk 

előadásokat, melyek mind a tudásunk gyarapítását szolgálták és a közösségépítés alatt 

tapasztalatokat, tudást osztottunk meg egymással. Új barátságok kötettek, új kapcsolatok, új 

ismeretek. Számomra nagyon hasznos volt ez szűk két hét. Köszönöm a Kárpátikum 

Közhasznú Alapítványnak a meghívást és a szervezést. 

 Asociatia Szigeti Magyar Ifjusági Szervezet fiataljának gondolatai: Feledhetetlen 

élmeny volt, hogy részt vehettem a Clever Youthon. Mivel sohasem voltam még 

diákcsereprogramon, így nagy izgalommal vártam a programokat. A sok-sok program közül 

két személyes kedvencem is volt. Az egyik, amikor este csillagvizsgalatot tartott a Bükki 

Nemzeti Park dolgozója. Lenyűgöző volt az a rengeteg információ, amit átadott nekünk. A 

második a hosszú túra volt, amikor a Bükkben túrázhattunk a Tar-kőhöz szakképzett 

túravezetőkkel, akik számos új érdekességet mondtak el utunk során a hegységről. Igaz 

nagyon megterhelő volt a több mint 10kmes túra, de megérte a látványért, ami a Tar-kőnél 

tárult elénk. Emellett nagyon hasznosnak tartottam az angol nyelvű feladatokat. Sikerült 

megszereznem a kellő önbizlmam, hogy merjek angolul beszélni. Korábban is ismertem a 

LLL szellemiségéről, de ez a program döbbentett rá arra, hogy csak ez a járható út. 

 Pro Cultura Subkarpathika fiataljának gondolatai: A II.RFKMF földrajz szakos 

hallgatóinak egyik legkedveltebb időtöltése a terepgyakorlaton való részvétel.  Nagy 

várakozással voltunk tehát a Bükk-hegységi csereprogram felé is, amely a tervezett és remélt 

élményeket jóval túlszárnyalta. Egyik kedvencem például a csillagászati est volt, vagy épp a 

túrázás a Bükkben, de lehetne akár a gasztronómiai est is, azonban Antik Anti vendéglátása 

is páratlan volt, a szálláshelyünk pedig önmagában is megérte volna az oda látogatást. 

Felsorolni is nehéz lenne azt a sok programlehetőséget, amelyen részt vehettünk, lényeg, 

hogy egy nagyon jól megszervezett hetet tölthettünk el, remek emberekkel és csodaszép 

környezetben. Remélem a közeljövőben még nagyon sok ilyen képzéshez csatlakozhatunk 

határon túliként, hiszen mindenki nagyon kedvesen és közvetlenül viszonyult hozzánk. 

Szakmai tapasztatokkal, geológiai szaktudással, előadó készség fejlesztéssel, 

nyelvtanulással foglalkozhattunk úgy, hogy közben mindez önfeledt időtöltésnek tűnt. 

Köszönöm, hogy részt vehettem! 
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5.2.Interjúk 

Ezen fejezetben három pályázatírásban jártas fiatallal készített struktúrált interjú kerül 

bemutatásra. Mindannyian írtak már Erasmus+ pályázatot, a különbség csak a mögöttük álló 

múltban áll. Krámos Dániel már több sikeres pályázatot írt és valósított meg, Váradi 

Gyöngyi most van túl az első sikeres projektjének a megvalósításán, míg Baranyi László 

nemrég nyújtotta be az első pályázatát és jelenleg az eredményre vár. Ez a három szintje van 

egy pályázatírónak és szerencsére az egri fiatalok aktivitásának egy kezdőt, egy haladót és 

egy profit is módomban állt megkérdeznem.  

Interjúimm fő célja, hogy testközelbe hozzam, hogy mások hogyan kerültek kapcsolatba 

a programmal és mi keltette fel bennük az érdeklődést arra, hogy önállóan is megírjanak egy 

ilyen munkát. Kérdéseimben kitérek továbbá arra is, hogy milyen esetleges nehézségek 

jelentkeztek a munka során és az itt elnyert tapasztalatokat miként és hogyan tudják majd 

kamatoztatni a résztvevők.  

A konkrét kérdéseim a következők voltak: Hol ismerkedtél meg az Erasmus+ 

programmal / Mi motivált arra, hogy írj egy ilyen programot / Ki nyújtott szakmai segítséget 

a megírás során / Milyen nehézségekbe botlottál a pályázat megírása/megvalósítása során / 

Milyen előnyei vannak egy pályázat megírásának rád nézve?, melyekre az alábbi válaszokat 

kaptam egy-egy személy tekintetében. 

 

Baranyi László által adott interjú ismertetése: 

 Az Erasmus+ programmal Felsőtárkányban ismerkedtem meg idén márciusban. 

Kajati György tanár úr, az alapítvány elnöke ismertette velem ezt a lehetőséget, miszerint 

részt vehetek ezen az eseményen. A meghívást persze egyből elfogadtam, mert nyitott vagyok 

az új dolgok megismerésére. Rengeteg információt kaptam akkor az Erasmus+ -ról, amit 

elsőre nehezen tudtam csak értelmezni. Oly sok programon vettünk részt és annyi új 

ismeretet szereztem, hogy elsőre igen nehéz volt feldolgozni. Ezek a programok sok dologban 

felnyitották a szemem és egy szélesebb körű gondolkodásmódot eredményeztek. 

 Az egyik ok, hogy nagyon szeretem a szervezői munkákat a másik, hogy bővítsem 

kapcsolatrendszeremet. Célom a határon túli – főleg a Triannoni békeszerződés miatt 

elszakadt vidékeket érintő - kapcsolatok erősítése. Szeretem a kihívásokat és úgy gondoltam 

nincs mit vesztenem, így belevágtam, most októberben pedig beadtam az első ifjúságcsere 

pályázatomat, melynek jelenleg eredményét várom. 
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 Szakmai segítséget Kajati Györgytől, Krámos Dánieltől és Léhi Ádámtól is kaptam, 

amik segítettek abban, hogy az első ERASMUS+ pályázatomat összehozzam, amit itt is 

szeretnék nekik megköszönni. 

 Az új kihívások nagyon sok fejfájást okoztak, mert nagyon sok mindent nem értettem, 

de mindig meg tudtam találni azokat az embereket, akik folyamatosan vittek előre a munkám 

során. Főleg a pályázati adatlappal nem tudtam azonosulni, mert nagyon sok olyan 

információ volt rajta, amivel azelőtt még nem találkoztam, viszont ezeket a problémákat 

közös munkával sikerült orvosolni. 

 A legnagyobb előnye a pályázat megírásának az volt, hogy tudom, ezzel sok 

embernek szerzek majd pár felejthetetlen napot. Persze más dolgok is motiváltak, mint 

például a bizonyítási vágy magam felé és azon emberek felé, akik bíztattak, hogy írjam meg 

a pályázatot. Nem utolsó sorban pedig nagyon szeretek ifjúsági cserékre járni és így, ha nyer 

a pályázat mehetek még egy rendezvényre. 

 

Krámos Dániel által adott interjú ismertetése: 

 Az ErasmusPlus Program 2013-ban indult, de a program jogelődjét már korábban 

ismertem. Vettem már részt nemzetközi tréningen, ifjúsági cserében és kezdeményezésben a 

Fiatalok Lendületben Programban keretein belül, sőt, számos projektnek voltam 

pályázatírója és szervezője is.  

 Mivel én is fiatal voltam, amikor belekerültem a programba, és még most is fiatal 

vagyok, motivál az új ismertségek kötése, a régiek ápolása, valamint új szakmaitapasztalatok 

és élmények szerzése. Azóta már saját alapítású egyesületet is vezetek, így motivál az, hogy 

a mostani fiatalok is megismerkedjenek lehetőségeikkel, határon túli, illetve nemzetközi 

környezetben. 

 Mivel ideje korán megismerkedtem a programmal, segítségemre leginkább a az 

internetes oldalakon elérhető hivatalos tájékoztató anyagok voltak segítségemre. E mellett 

többször nyílt lehetőségem személyes konzultácira a Nemzeti Iroda munkatársaival, az ún. 

információs napokon és telefonon is kérdésemre kaptam választ az érintettektől. 

 A pályázatok megírása során számomra a partnerszervezetekkel történő teljeskörű 

és folyamatos kommunikáció, az őket történő beregisztráció, valamint a fiatalok 

megmozgatása volt a legfőbb nehézség. 

 Számomra minden pályázat megírása egyenlő a szakmai fejlődéssel, arról nem 

beszélve, hogy egy-egy pályázat egyben referencia, mint egy saját ötlet megtestesülése.  
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Váradi Gyöngyi által adott interjú ismertetése: 

 

 Az Erasmus+ programmal főiskolai/egyetemi tanulmányaim ideje alatt ismerkedtem 

meg, ez idő alatt ugyanis többször volt szerencsém részt venni ilyen jellegű eseményen. Volt 

Földrajzos hallgatóként kiemelten fontosnak tartom a programokon való részvételt, mivel 

magam is új dolgokat ismerhettem meg, új eddig számomra is ismeretlen helyet fedezhettem 

fel, valamint sok új emberrel alakíthattam ki baráti kapcsolatot.  

 Legfőbb motivációm az volt, hogy kipróbáljam magam az Erasmus+ 

pályázatírásban, és elsajátítsam annak fortélyait. Ezen kívül fontosnak tartottam, hogy 

munkámmal segítsem az alapítvány működését, és egyúttal tapasztalatot szerezzek az 

önkéntességben. Prioritást élvezett továbbá a pályázat megírását illetően, hogy a résztvevő 

fiatalok számára olyan programsorozatot hozzunk létre, melyet élményként élnek meg, 

ezáltal fejlődni tudnak kompetenciáik, és a program végeztével pozitívan tudnak 

visszagondolni az eseményekre, melyek további fejlődési lehetőséget biztosítanak számukra. 

 A pályázat megírása során egyik – szakmailag igen felkészült és széles látókörű – 

tanárom, valamint egy a már Erasmus+ pályázatírásban jártas volt csoporttársam, 

jóbarátom volt segítségemre. A pályázat elkészítésében ők nyújtottak folyamatos támaszt 

számomra, mivel a felmerülő kérdéseim esetében mindenben a segítségemre voltak. 

 A pályázat megírása során próbáltam a korábbi pozitív és negatív értékeléseket 

figyelembe venni, s ez alapján módosítani azt. Mivel az első „élesben” megvalósított 

pályázatom volt, így nyílván akadtak nehézségek a megvalósítás folyamán. Könnyebbséget 

jelentett azonban, hogy korábbi ifjúsági cseréken való tapasztalataimat fel tudtam használni, 

és ez alapján próbáltam a programokat szervezni. Ami a nehézségeket illeti, így utólag 

visszagondolva a szervezési dolgokat átgondoltabban kellett volna intéznünk, és ezáltal még 

sikeresebb lehetett volna az ifjúsági csere. A részvevői aktivitással is voltak néha gondok, 

ennek kiküszöbölésére a jövőben igyekszem felkészültebb lenni a tapasztaltak alapján. 

 A pályázat elnyerése révén ez volt az első alkalom arra, hogy komolyabban 

kipróbáljam magam a szervezési feladatokat illetően. Emellett sok tapasztalatot szereztem 

mind szakmailag, mind pedig a gyakorlati szempontokat tekintve. Olyan ismeretekkel 

gazdagodtam, amelyek hasznosságuk révén a további megvalósítások sikerét jelenthetik. A 

későbbiek folyamán pedig egyfajta referenciamunkát jelent(het) számomra, mely alapot 

adhat a pályázatírásban való jártasságomat tekintve.  
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Az interjúkból jól látható, hogy a fiatalok mind-mind először, mint résztvevők vettek részt 

egy ilyen rendezvényen, majd meglátták benne a kihívást és a bizonyításivágytól hajtva 

nekiveselkedtek egy program és pályázati adatlap megírásának. A nehézségek szinte 

elhanyagolható mértéket öltenek, de az Erasmus+ csapat összetartását bizonyítja az is, hogy 

egymást segítve, bátorítva, motiválva dolgoznak a fiatalok. Egerben lévő összetartó fiatal 

pályázatíró közösség többször összeül és egymás pályázati értékeléseit megnézve tanulnak 

egymás hibáiból, illetve veszik át a jó dolgokat, hogy így legyen minél sikeresebb ebben a 

programban Eger települése.  

5.3.Kérdőív elemzése   

Kutatásom fontos alapját képezték az interjúk és a kérdőívek. A google kérdőív készítő 

segítségével könnyedén összeállíthattam saját kérdéssoromat. Az alapvető adatok 

felvételezésével kezdtem a kérdőíves kutatásom, ahol a kitöltők nemére, születési idejére, 

képzettségére és szülőhazájukra voltam kíváncsi. Fontosnak tartottam ezeket a kérdéseket 

feltenni, hogy egy átfogó képet mutathassak be a résztvevőkről. A program során mindig 

hangsúlyozzuk a nemenként és a küldőországonként megtartandó egyensúlyt. A kérdőív 

természetesen nem mutat erről egy pontos képet, mert minden eddigi résztvevő számára nem 

tehető kötelezővé ennek a kitöltése. A különböző ifjúságicserék facebook csoportjaiban 

tettem közzé az internetes linket egy rövid kisérőszöveg társaságában. A megközelítőleg két 

hetes kutatás ideje alatt 29 választ kaptam. Ebben a résztben ezeket értékélem írásos és 

különböző diagramm formák segítségével. 

Az első részben, mint már korábban 

említettem a résztvevők személyes adatait 

vizsgáltam. A 29 kitöltő közül 15 férfi és 14 női 

válaszadó volt. Itt a nemek egyensúlya 

gyakorlatilag ekvivalensnek mondható, 

akárcsak az ifjúsági cserék ideje alatt. (lásd 

13.ábra). 

A születési év kérdése is a várakozásoknak megfelelően alakult. Mindössze két idősebb 

résztvevő töltötte ki (feltehetően kísérőszemély, facilitátor vagy előadó), a többiek pedig 

mind egytől-egyig a program célcsoportja. A szűkebb korosztály két részletre osztható az 

1987-1992 és 1993-1998 (lásd 14. ábra). E két öt éves korcsoport létszáma azonos. Előbbiek 

8. ábra - A válaszadók nemek szerinti 

megoszlása (saját szerk.) 
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a rutinosabb résztvevők tapasztalatokkal, míg az utóbbiak épp most csöppenek bele a 

nagybetűs életbe. A programok sokszínűsége mindkét társaságot segíti abban, hogy a képzés 

után még teljesebb és sikeresebb életet éljenek. A résztvevők korosztálya szűknek mondható, 

így nem igazán fordulnak elő korosztály közötti különbségek a programok folyamán sem. 

Eddigi programjainkat mindig úgy szerveztük, hogy a partnerektől minimum 16 éves 

résztvevőket kértünk, mert véleményünk szerint, projektjeink komolysága és témái 

leginkább a 16 éven felülieket érintik. 

 

9. ábra – A válaszadók kor szerinti megoszlása, születési évek alapján (saját szerk.) 

Az állandó lakóhely mivoltjára, származásukra irányuló kérdésre szintén az általam várt 

eredmény született. Egyetlen meglepő adat talán csak az erdélyiek alacsony száma lehet, 

ennek magyarázata abban lelhető fel, hogy ott sok résztvevő nem rendelkezik mindennapos 

internethozzáféréssel. Viszonylag új partnernek a délvidéki, szerb szervezetek, amelyek 

fiataljai önkéntesei nagy 

számban töltötték ki a 

kérdőívet (lásd 15. ábra). 

Szerencsére az Erasmus Plus 

program nép-szerűségének 

köszönhetően, szinte az egész 

Kárpát-medencét sikeresen le 

tudtuk fedni ezzel a kérdéssel. 
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10. ábra – A válaszolók állampolgársága lakóhely szerinti 

megoszlásban (saját szerk.) 
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Arra a kérdésemre, hogy a résztvevők milyen (legmagasabb) iskolai végzettséggel 

rendelkeznek, a következő adatokat, információkat kaptam. A válaszadók több, mint fele 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik (főiskola vagy egyetem) és további egyharmaduknak az 

érettségi a legmagasabb iskolai végzettségük ezidáig (lásd 16. ábra).  A tapasztalatainkból 

kiindulva a programok fiatal 

résztvevői mind-mind jelenleg is a 

tanulmányaikat folytatják valamelyik 

felsőoktatási intézményben, így évek 

múlva a diagramm a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők számának 

növekedését fogja igazolni (ha azon 

válaszadókat kérdezünk meg). A 

három szakmunkásképzőt végzett 

fiatal szintén fontos részét képezi a programoknak. Fontos kihangsúlyozni, hogy a diploma 

nem jelent előnyt a projektekben, cseréken való részvétel során, sőt, szeretnénk az élet 

minden területéről bevonni fiatalokat, hogy ne csak az „értelmiségi” szférát képezzük 

tovább, hanem más fiataloknak is lehetőséget biztosítsunk a szellemi kiteljesedésre.  

Ezt követően a szakmai kérdések vették 

át a szerepet. Az eddigi ifjúsági cserén való 

részvételek számával kapcsolatban vegyes 

adatok születtek (lásd 17. ábra). A 

társaságnak nagy része már rutinos 

résztvevőnek mondható, de igyekszünk 

megtartani az egyensúlyt és új embereket 

bevonni, hogy ezzel is minél sokszínűbb 

legyen a program és minél több embert 

szólíthassunk meg.  

A következő kérdésem kapcsán a részvételi évre voltam kíváncsi. Szerencsére évről évre 

egyre több az egri szervezetek által beadott pályázat és egyre többet is nyernek meg, így 

érthető a résztvevők számának évek óta tartó lineáris emelkedése (lásd 18.ábra). A 

válaszadók 93%-a idén, vagy idén is részt vett ifjúsági cserén, mely adat – a program sikere 

mellett – azt mutatja, hogy ezek a facebook csoportok igen aktívak és a fiatalok rendre 

nyomon követik a program utóéletét is. 

11. ábra - A válaszadók iskolai végzettség szerinti 

megoszlása (saját szerk.) 

12. ábra - A válaszadók Ifjúsági cseréken 

történő részvételi aránya személyekre vetítve 

(saját szerk.) 
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A résztvevők által „látogatott” projektek megvalósulásának helyszínei szintén 

várakozásom szerint alakultak. A legsűrűbben helyszínként választott települések 

toronymagasan nyerték meg ezt a versenyt, míg például Győr, ahol eddig csak egy ifjúsági 

cserét szerveztünk, sokkal kevesebb voksot kapott (lásd 18.ábra). Az egri szervezet 

munkásságai főleg Észak-kelet Magyarországhoz köthetőek, ezért is szervezik majd minden 

programjukat ebbe a régióba. 

Az elégedettségi vizsgálat, a csereprogram szakmaiságára irányul. Pozitívumként 

megjegyzendő, hogy az 1-5 skálán való értékelés esetén még a 3 egységes válasz is 

meglehetősen ritkának mondható (lásd 20.ábra). A fiatalok jól érzik magukat a képzésen és 

rengeteg szakmai tudással és tapasztalattal térnek haza, amit otthon szűkebb környezetükbe 

alkalmazni is tudnak. A program eredményei és a tervezet céloknak való megfelelésről az 

mondható el, hogy a fiatalok nagyobb része jóra vagy kiválóra értékelte, mely adat remekül 

mutatja a program fontosságát. A szervezők munkáját a 20. ábra három diagramja értékeli. 

A jól bejött dolgokon minek változtatni címszó alatt a jó szállásokat megtartjuk és ismételten 

18. ábra - A válaszadók Ifjúsági cseréken történő részvételének éve (saját szerk.) 

19. ábra -  A válaszadók Ifjúsági cseréken történő részvételének megoszlása a csere helyszíne 

szerint (saját szerk.) 
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viszünk oda ificseréket. Az élelmezést legtöbbször a szállásadó biztosítja, így ez is az előző 

gondolat mellett szól, de természetesen a kultúresteken más ország ízeit is megkóstolhatják 

a fiatalok. Az utazás biztosításánál is több bevált sofőrt alkalmazunk, akik nyugodtan és 

„tiszta fejjel” tudnak vezetni, pontosan érkeznek és erre utastársaikat is figyelmeztetik. 

 

13. ábra - A válaszadók értékelése az egyes tevékenységeket illetően – 1. rész (saját szerk.) 

A következő négy oszlopdiagramnál szintél a lilaszín dominál (lásd 21. ábra). A képzés 

színvonala egyértelműen pozitív értékelést kapott, az esetleges negatívumokat talán néha az 

időben lévő megcsúszás okozhatja, de az előző programokból tanulva, a legutóbbi ifjúsági 

cserénken minden programelemre megfelelő időt szenteltünk. A programok sokszínűsége 

igen jellemző az egri szervezésű projektekre. Rengeteg külsős „jó-gyakorlat” látogatással 

színesítjük a programot, hogy a fiatalok méginkább testközelből figyelhessék meg a 

dolgokat. A kiosztott anyagok, feladatok, előzetes felkészítések minősége hasonlóan a 

többihez, pozitív képet mutat. A felkészítésre a partnerszervezetek nagy hangsúlyt fektetnek, 

mely a kérdőívben is megmutatkozik. A csere előtt és után, a kommunikáció elsősorban 

interneten zajlik, mivel a modern technika megkönnyíti és egyszerűbbé teszi azt. 

 

14. ábra - A válaszadók értékelése az egyes tevékenységeket illetően - 2. rész (saját szerk.) 

 



 
36 

 

Az utolsó három kérdés a program megvalósulására, illetve a program utáni időszak 

megélésére vonatkozik. A sokszínű ismeretek nélkülözhetetlenek, hogy a fiatalok tudása 

minél sokrétűbb lehessen. A különböző kompetenciák fejlesztése pedig szintén a program 

alapvető céljai között említhető meg. A közösség-és kapcsolatépítő programok minősége 

elsősorban a program szakmai része nélküli időszakról kérdez. A kultúrestek kötetlen 

beszélgetések, közös főzések egytől egyik a program üde színfoltjai.  Az eredmények 

elismerése, reflexiós tevékenység minősége című sorban, a kicsit alacsonyabb pontszám 

talán azért lehet, mert míg Csehországban és Szlovákiában a Youthpass tanúsítvány 

hatalmas előnyt biztosít a pályakezdőknek a munkaerőpiacon, addig a többi országban a 

munkáltatók még nem ismerik vagy nem igazán akarják elfogadni ezt a dokumentumot. 

 

15. ábra - A válaszadók értékelése az egyes tevékenységeket illetően - 3. rész (saját szerk.) 

Minden kompetencia átlagosan 4 feletti értékelést kapott. A legjobb értékelést a 

kapcsolatteremtési, kooperációs, konfliktuskezelési és kompromisszum készség, valamint a 

szolidaritás, társadalmi elfogadás, beleérzőkészség kapta. Itt a fiatalok azt bizonyítják, hogy 

a kiscsoportos foglalkozások elérik a céljukat, megtanulnak egymással dolgozni és elfogadni 

a másik véleményét és társadalmi helyzetét. A legalacsonyabb pontszámot kapó 

kompetencia az idegennyelvi kompetenciák, nyelvismeret és gyakorlat valamint a digitális 

kompetenciák, infotechnológiai ismeretek kapta. Az ifjúsági cserék kezdetben csak magyar 

nyelven valósultak meg. Ezen változtattunk az elmúlt időben és több angol nyelvű 

programelemet és beiktattunk a hétbe. Ezáltal a későbbiekben ez a kompetenciája is fejlődni 

fog a fiataloknak. A digitális világ mára, majd mindannyiunkat körülölel. Az általunk 

használt technikákkal (laptop, fényképezőgép, projektor) a legtöbb fiatal már találkozott 

élete során és használta is azt, egy szűk rétegnek tudunk csak sok új információt adni ezzel 

kapcsolatban. A többi kompetenciáról elmondható, hogy hasonló értékelést kaptak és a 

visszajelzésekből levonható, hogy a programjaink sikerrel valósultak meg.  
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motorika, kézügyesség 

Egyéb releváns kompetenciák 

16. ábra – A válaszadók értékelése kompetenciáik fejlődésének mértékét tekintve (saját szerk.) 
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Két kifejtős kérdésben a résztvevők személyes tapasztalatai után érdeklődtem, így 

mindenki anonim módon véleményezhette a programokat. Összességében elmondható, hogy 

a fiatalok még névtelenül, az internet világa mögé bújva is hihetetlen pozitívan értékelik az 

Erasmus+ programot. A kérdőív kiválóan bemutatta a program sikerességét és hasznosságát 

a fiatalok számára. A személyes betekintés érdekében, kiemelek néhányat a fiatalok válaszai 

közül, melyeket az alábbiakban ismertetek. 

Arra a kérdésre, hogy „Ön milyen módon járult hozzá az ifjúsági csereprogramok 

minőségéhez?”, a következő válaszokat kaptam:  

 „Szervező, és résztvevő egyaránt voltam. Új részvevők bevonásával járultam hozzá 

az interkulturalitás megvalósításához.” 

 „Mint civil szervezeti képviselő vettem részt. A cserék alatt megjelenő egyéni és 

csoportban végzendő tevékenységek végzésében vállaltam aktív szerepet.” 

 „Nekem lehetőségem volt bemutatni Beregszász városát a többi fiatalnak, valamint 

a Kárpátaljai gasztronómiával megismertetni a résztvevőket. Ezen kívül részt 

vehettem a csoportos vetélkedőkbe, ami több készség fejlesztésében is nagy segítséget 

nyújtott.” 

 „Pályázat megírása, kapcsolattartás a projekt partnerekkel, új partnerek keresése, 

program szervezése” 

 „Főként részvételemmel, településünk és szervezetünk megismertetésével, finom 

ételeinkkel...” 

 „Minden tőlem telhetőt megtettem a program sikeressége érdekében, részt vettem 

minden programon, támogattam a lelkesedésemmel azokat.” 

 „Mint résztvevő voltam jelen, a programok alatt mindig igyekezem segíteni a 

vezetőket. Előadások előkészítése, helyszín tisztán tartása.” 

 „Logisztikai, programok tervezése, a programokon való aktív részvétel, saját 

szakmai tapasztalataim továbbadása a program résztvevőinek.” 

 „Pár csereprogramos társammal szerveztünk vetélkedőt a többiek számára :) Ott 

előjött a kommunikációs készség és a kreativitás ;)” 

 „Többi résztvevő motiválása, véleménykifejtés a feladatokban, mindenkori aktív 

tevékenység” 

 „Az egyik csereprogram felelősének voltam segítője az előkészületek és a  

megvalósítás során, részt vettem például a feladatok kidolgozásában.” 
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Arra a kérésemre, miszerint ismertessék röviden hogyan hasznosulhatnak az ifjúsági 

csereprogram(ok) során elsajátított ismereteik és kompetenciáik helyi/ regionális/ nemzeti/ 

nemzetközi színtereken, a következő gondolatok érkeztek válaszul: 

 „Mind a munkaerőpiaci, mind pedig a civil életben már jelenleg is hasznosítottam a 

megszerzett kompetenciákat, és remélem lehetőségem lesz újabbak szerzésére, 

elsajátítására.” 

 „Mindenki a megszerzett tudást tudja a későbbiekben hasznosítani, továbbá a 

megköttetett személyes és szakmai kapcsolatok lévén a jövőbeni együttműködés talaját 

képezik ezek a cserék.” 

 „Szerintem az ERASMUS+ jóvoltából részt vett programok nagy hasznomra lesznek a 

jövőben pályakezdő fiatalként. Sok hasznos dolgot tanultam meg, amire egy jövőbeli 

vállalkozónak nagy szüksége van.” 

 „Nyitottabban tudok hozzáállni új dolgokhoz, emberekhez, kultúrákhoz. A programok 

során elsajátított új ismeretek szélesítették a látókörömet, így mar egyre több témához 

tudok hozzászólni, magabiztosan megnyilvánulni. Ezek, valamint a megerősödött 

önbizalom a munkaerőpiacon hasznos lehet.” 

 „Az ificserék leginkább a szervezőképességemre voltak kihatással, sokkal jobban 

átlátom a rendezvényszervezés, vagy akár az útvonaltervezés részleteit. Bátrabb és 

magabiztosabb vagyok kapcsolatfelvétel terén is.” 

 „A zöld projektek során elsajátított ismeretek és kompetenciák által 

környezettudatosabb lettem, elkezdtem szelektíven gyűjteni a hulladékot, ez helyi, 

regionális szinten is érezteti hatását. Továbbá egyéb, iskolázás jellegű csereprogram 

során bővíthettem ismereteimet így nagyobb esélyem van a munkaerőpiacon történő 

érvényesülésre. A cserék során szerzett készségeket és kompetenciákat Europass 

bizonyítvány is alátámasztja. Úgy gondolom ennek köszönhetően nemzetközi szinten is 

érvényesülhetek.” 

 „A megszerzett ismeretek segédanyagként szolgáltak a főiskolai tanulmányokhoz. 

Emellett az idegen nyelv gyakorlására is alkalmas volt.” 

 „Megosztom őket olyan emberekkel, akik az enyémhez hasonló érdeklődési körrel 

rendelkeznek.” 

 „Előadásokat tartottam főiskolás fiataloknak. Kiadvány készítésében segítettem és a 

terjesztésében is.” 
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Mellékletek 

1. számú melléklet - ERASMUS+ ifjúsági csereprogram résztvevői kérdőív 

 ERASMUS+ ifjúsági csereprogram résztvevői kérdőív 
*Kötelező 

 

1. Az Ön neme: * 
Kérem, az alábbi lehetőségek közül válassza ki a megfelelőt! 

 Nő 

 Férfi 

 

2. Melyik évben született? * 
Kérem adja meg a születési évszámát! 

 

 

3. Hol lakik Ön? * 
 Magyarország 

 Felvidék 

 Kárpátalja 

 Délvidék 

 Erdély 

 Egyéb: 

 

 

4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? * 
 Nyolc általános 

 Szakmunkásképző 

 Érettségi 

 Felsőfokú szakképzés 

 Főiskola 

 Egyetem 

 

5. Hány alkalommal vett már részt ERASMUS+ egyéni mobilitás 

projekten, ifjúsági csereprogramon? * 
Kérem, az alábbi lehetőségek közül válassza ki a megfelelőt! 

 1 alkalommal 

 2 alkalommal 

 3 alkalommal 

 4 alkalommal 

 5 alkalommal 

 6, vagy annál több alkalommal 
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6. Melyik évben vett részt Erasmus+ ifjúsági cserén? * 
Több válasz megadási is lehetséges. 

 2014 

 2015 

 2016 

 

7. Mely helyszíneken vett részt ifjúsági cserén? * 
Több válasz megadása is lehetséges. 

 Mogyoróska 

 Felsőtárkány 

 Várkút 

 Sarud 

 Győr 

 

8. Elégedettségének vizsgálatához, kérem értékelje az alábbi pontokat 1-

5-ig terjedő skálán. * 
1:nem megfelelő, nagyon rossz 2:alig megfelelő, rossz 3: megfelelő, elfogadható 4:nagyobbrészt megfelelő, 

jó 5:teljes mértékben megfelelő, nagyon jó 

 

 

Program eredményessége, tervezett céloknak való megfelelőssége 

Szállás biztosítása 

Utazás biztosítása 

Étkezés biztosítása 

Képzés színvonala 

Programok sokszínűsége 

Kiosztott anyagok, feladatok, előzetes felkészítések minősége 

Kommunikáció, információszolgálatatás minősége 

Ismeretek sokszínűsége, kompetenciák fejlődése 

Közösség-és kapcsolatépítő programok minősége 

Eredmények elismerése, reflexiós tevékenység minősége 

Program eredményessége, tervezett céloknak való megfelelőssége 
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9. Kérem 1-5-ig terjedő skálán értékelje, hogy az ifjúsági cseré(ke)n 

milyen mértékben fejlődtek az alábbi kompetenciái. * 
1: egyáltalán nem 2: alig, kismértékben 3: közepes mértékben 4: nagymértékben 5: teljes mértékben 

 

 

Általános tanulási készségek; nemformális tanulási módszerek 

Anyanyelvi kompetenciák, nyelvhelyesség és fogalmazókészség 

Idegennyelvi kompetenciák, nyelvismeret és gyakorlat 

Általános és szakirányú elméleti ismeretek bővülése 

Tudományos/technológiai kompetenciák 

Digitális kompetenciák, infotechnológiai ismeretek 

Átfogó szociális, társadalmi és kulturális kompetenciák 

Szolidaritás, társadalmi elfogadás, beleérzőkészség 

Kapcsolatteremtési, kooperációs, konfliktuskezelési és kompromisszum készség 

Kulturális kompetenciák, interkulturális készségek 

Személyes kompetenciák; önállóság, kreativitás, önismeret, attitűd 

Kezdeményező- és vállalkozókészség, belső motiváció, társadalmi szerepvállalás iránti 

elköteleződés 

Mozgásos kompetencia, mozgáskoordináció, finom-motorika, kézügyesség 

Egyéb releváns kompetenciák 

 

 

10. Ön milyen módon járult hozzá az ifjúsági csereprogram(ok) 

sikerességéhez? * 
Kérem röviden ismertesse, hogy Ön milyen feladatokat látott el, részt vett-e a társadalmasításban és ha igen, 

hogyan? 

Saját válasz 
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11. Kérem válassza ki a megfelelőt (IGEN/NEM) a következő kérdésekre 

azzal kapcsolatosan, hogy milyen hatással volt(ak) Önre az Erasmus+ 

egyéni mobilitásprojekt(ek), ifjúsági csereprogram(ok)? * 
 

 

Igazoltan fejlődtek-e mind egyéni, mind szakmai kompetenciái 

Hozzájárult(ak)-e a projekt(ek) az Ön munkaerő-piaci lehetőségeinek javulásához 

Szándékozik-e részt venni hasonló projektekben 

Szándékozik-e megvalósítani ilyen, vagy hasonló projekteket 

Szándékozik-e a projekt(ek)ben megismert fiatalokkal/ szervezetekkel a jövőben 

együttműködni. 

Szándékozik-e aktívan erősíteni civil szerveződéseket 

Igazoltan fejlődtek-e mind egyéni, mind szakmai kompetenciái 

Hozzájárult(ak)-e a projekt(ek) az Ön munkaerő-piaci lehetőségeinek javulásához 

Szándékozik-e részt venni hasonló projektekben 

Szándékozik-e megvalósítani ilyen, vagy hasonló projekteket 

Szándékozik-e a projekt(ek)ben megismert fiatalokkal/ szervezetekkel a jövőben 

együttműködni. 

Szándékozik-e aktívan erősíteni civil szerveződéseket 

 

12. Kérem ismertesse röviden Ön által hogyan hasznosulhatnak az 

ifjúsági csereprogram(ok) során elsajátított ismeretek és kompetenciák 

helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi színtereken * 
Saját válasz 
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