Clever Youth

"Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg."
„A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti
Iroda véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.”

Tartalom

Az Erasmus+ program ........................................................................................ 4
Ifjúsági cserék..................................................................................................... 5
CleverYouth ........................................................................................................ 7
A projekt célja .................................................................................................. 10
Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány ............................................................ 11
Szigeti Magyar Ifjúsági Szervezet ..................................................................... 13
Pro Cultura Subcarpathica ............................................................................... 14
1.

nap ........................................................................................................... 16

2.

nap ........................................................................................................... 17

3.

nap ........................................................................................................... 18

4.

nap ........................................................................................................... 20

5.

nap ........................................................................................................... 21

6.

nap ........................................................................................................... 23

7.

nap ........................................................................................................... 24

8.

nap ........................................................................................................... 25

Köszönetnyilvánítás: ........................................................................................ 26
Résztvevői beszámolók .................................................................................... 27

Az Erasmus+ program1
Az Erasmus+ program az Európai
Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúságpolitikai programja mely kiegészül a sporttal is.
Hét korábbi EU-s támogatási programot integrál egy komplex rendszerben, hozzájárulva ezzel a támogatott ágazatok közti együttműködés erősödéséhez is.

A hétéves futamidejű program jelenleg 14,7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik, melyből minden célkitűzést támogatnak. A leegyszerűsített finanszírozási szabályoknak köszönhetően könnyebben
pályázhatnak a célcsoportok, így
közel 4 millió európai polgár juthat
támogatáshoz. Az ifjúsági szakmának a teljes keret közel 10%-a elérhető, ami mintegy 500.000 fiatal
pályázó támogatását teszi lehetővé.

A
szöveg,
képek
www.eplusifjusag.hu
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forrása:

Az Erasmus+ három fő célkitűzést
szolgál (kiegészülve a sporttal):
Támogatja az egyének külföldi tanulási lehetőségeit az EU-n belül és
kívül; Oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális közintézmények és
NGO-k közötti partnerségekhez
nyújt támogatást;
Az oktatás, képzés és ifjúsági
szakma korszerűsítését szolgáló –
innovációt, a vállalkozó szellemet
és a foglalkoztathatóságot ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást.
Az Erasmus+ program a munkaerőhiány és munkanélküliség egymásnak ellentmondó mégis összekapcsolódó problémájának orvosolásán igyekszik segíteni azzal, hogy
tanulási, képzési és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a résztvevőknek. Ezzel párhuzamosan javítja
az európai oktatási, szakképzési és

ifjúságtámogatási rendszer minőségét is, elősegítve az oktatási szakemberek és ifjú munkavállalók
szakmai fejlődését, valamint az oktatás és a munka világa közötti szorosabb együttműködést.
Magyarországon az Erasmus+ program oktatási és képzési fejezetét a
Tempus Közalapítvány koordinálja, az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági
Programiroda pedig az ifjúsági fejezet nemzeti irodája.

Ifjúsági csere
Különböző országokból érkező fiatalok (13-30 év közöttiek) csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra (5-21 napig). Lehet két, három- vagy többoldalú, különböző
európai uniós és azon kívüli országok nemzetközi együttműködésével.

Ifjúsági cserék2
Az Erasmus+ három pályázati kategóriában (Egyéni mobilitás (KA1),
Innovációt és bevált gyakorlatok
megosztását célzó együttműködések (KA2), Szakpolitikai reformok
támogatása (KA3) és egyes sport
tevékenységekre) lehet pályázni.
A KA1 – Egyéni mobilitás kategórián belül három tevékenységre
nyújtható be pályázat:
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forrása:

Európai Önkéntes Szolgálat
Lehetővé teszi 17-30 év közötti fiatalok számára, hogy teljes idős önkéntes szolgálatban vegyenek részt
maximum 12 hónapig az Európai
Unió tagországaiban és azokon kívül

készségfejlesztése; a fiatalok demokratikus részvétele; az ifjúsági
munka minőségfejlesztése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok
elérése.
Az ifjúsági cserék
Szakemberek mobilitása
Keretében szeminárium, képzések,
partnerkereső tevékenység, tanulmányút és jobshadowing (szakmai
látogatás) támogatható ifjúsági
szakemberek részére

A tanulmányi célú mobilitás fejleszti a résztvevők készségeit, személyiségüket és növeli esélyeiket a
munkaerőpiacon. A projektek a
nemzetközi mobilitást segítik elő.
Célja a nemformális tanuláson keresztül a fiatalok kompetencia- és

Különböző országokból érkező fiatalok csoportjainak teremtenek lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra. A fiatalok
együtt valósítják meg a programot,
amit az ifjúsági csere előtt közösen
dolgoznak ki. Az ifjúsági csere lehetőséget nyújt a fiatalok számára,
hogy fejlesszék kompetenciáikat, új
kultúrákkal, szokásokkal és életmódokkal ismerkedjenek meg, leginkább a peer learning módszerével.
Továbbá a résztvevők szolidaritása
és demokratikus értékrendje is erősödik. A csere lehet két, háromvagy többoldalú, különböző európai uniós és azon kívüli országok
nemzetközi együttműködésével.
A tevékenység időtartama 5-21 nap
közötti kell, hogy legyen (utazással
töltött napokat nem számolva).

CleverYouth
“Studying culture without experiencing culture shock is like practicing swimming without experiencing water.”
Geert Hofstede, Dutch social
psychologist's quote is the best
summary of our project, in which
we aimed to implement intercultural
communication
activities
among European Youth, encouraging interactive communication
between different cultures.

Our project is called "CleverYouth",
which would be a tripartite initiation of AgriaGEOGRÁFIA Public Benefit Foundation of Eszterházy Károly College founded in Eger, Szigeti
Magyar Ifjúsági Szervezet from Máramarossziget and Pro Cultura Subkarpathika non-profit organization
in Beregszász. AgriaGEOGRÁFIA
Public Benefit Foundation -collaborating with EKC Department of
Geographyis
devoted
to
geography teacing, research and
application, founded in 2009. The
SZMISZ and Pro Cultura Subkarpathika have a significant, multi-year

experience in field of cultural program management.
"CleverYouth" Youth Exchange is
focuses on promoting multilingualism. Creating a society which is
able to benefit linguistic diversity
well, as well as encourage Youth to
learn foreign languages, keeping in
mind Lifelong learning (LLL)
perspectives. The term "CleverYouth" includes all the competencies,
which is necessary for an intelligent
and clever young European.
As part of the project we would like
to point out the way of overcoming
the difficulties resulting from different cultural, linguistic and ethnic
backgrounds, and empower Youth
how they can become confident
European citizens with their
existing skills, creating new opportunities in field of education and labor market by themselves.
Within the framework of the Youth
Exchange participants could learn
the necessary key competences for
intercultural dimension by solving
various taksk, while they will be taking part in colorful programs together during the 8 days and gainging insight good examples.

The goals of "CleverYouth" are
based on four priorities. The objectives include the Lifelong
Learning method and the implementation of intercultural dimension. The project would encourage
Youth to participate in active civic
engagement, and democratic European-wide common tasks. The Youth Exchange intends to involve young people with cultural, linguistic
and ethnic hadicaps, in order to
achieve equality between gender
and country. Highlighting that
mentioned backgrounds bring for
life same challenge for all nations,
and the key of overcoming difficulties is in our own hand. According
to intercultural attributes the project helps enforcement of solidarity
and tolerance, strong European dimension and development of European identity. Promoting cooperative thinking about European society and its values.
The young people will be confronted with different ways of thinking
and behavior in the intercultural situations. Designing the tasks of the
Youth Exchange we consider the
application of non-formal and informal learning practices as the
most important criterion. Several
workshops, panel discussions and

expert-led group sessions accompanied by self-reflection every day
will complete the eight-day period,
but we can find more casual form
of cultural and gastronomic evenings between programs.
The young participants would get
acquainted with the ground-breaking energy modellregion project in
Environmental Science Institute of
Eszterházy Károly College and then
they could visit local enterprises illustrating good examples.
The Romanian, Ukrainian and Hungarian young people will participate equally in equality between
the sexes and the countries involved in the project. accompanied by
2-2 person. The participants are
disadvantaged arising from cultural, linguisic and ethnic differencies. Most of them attend university or college. A few participants
have already got a degree or being
currently engaged in master's level
studies.
The project results in local, regional, national and international level
effects, with positive effects on
both direct and indirect participants. The Youth Exchange would
be good practice for the imple-

mentation of a tripartite cross-border intercultural cooperation for
short- and long-term too. Overcoming the cultural, linguistic and
ethnic differencies - with the competences acquired- Youth could
move towards European citizenship. At local level, this initiation
would sets and example for young
people in Eger, Máramarossziget
and Beregszász encouraging them

to use similar methods of our project in order to achieve their own
initiations. Regional and national
decision-making bodies and civic
life actors also have multiplier effect, who could use the results of
our tripartite Romanian-UkrainianHungarian project, providing sustainability for the impacts.

A projekt célja:
A "CleverYouth" ifjúsági csere középpontjában a többnyelvűség támogatása állt. Egy olyan társadalom létrehozása, amely jól kiaknázza a nyelvi sokszínűséget, illetve
az idegen nyelvek tanulására ösztönzi a fiatal polgárokat, szem előtt
tartva az egész életen át tartó tanulás (LLL) perspektíváit.
1. A fiatalok részvétele és az aktív
polgári szerepvállalás az Európai
Unióban. Az ifjúsági csere felhívja a
figyelmet a kultúraközi kommunikáció szerepére és az idegen nyelv
használatára ösztönzi a résztvevőket. A projekt a felelősségteljes magatartás kialakítására fókuszál elsősorban, hogy merjük véleményünket kifejezni és gondolatainak megosztani másokkal.
2. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása a programba. A hátrányos
helyzetű fiatalok számára - az
esélyegyenlőséget biztosítva egyenrangú részvételt nyújt a program során, rávilágítva arra, hogy a
kulturális, nyelvi és etnikai különbözőségek minden nemzet esetében azonos nehézségeket teremt,
azonban ennek leküzdésére min-

den európai polgár képes, elkerülve saját magunk, illetve mások
kirekesztését.
3. A kezdeményezés egy interkulturális jelleget kölcsönöz a programnak. A résztvevők köre romániai, ukrajnai és magyarországi fiatalokat foglal magába. Egyfajta kulturális sokszínűség alakul ki a
nyelvi, kulturális hagyományokban
gyökerező különbségek miatt, kiváló lehetőséget nyitva a kultúrák
közötti hatékony és eredményes
párbeszédek kezdeményezésére.
4. A kulturális különbségek leküzdése erősíti a határozott európai
dimenzió, az európai polgárság kialakítását. Elő kell segíteni a közös
gondolkodást a kialakuló európai
társadalomról és annak értékeiről.
5. Az európai szintű gondolkodás
mellett, fontos, hogy a résztvevők
identitástudata is erősödjön. A
résztvevő fiatalok helyi identitásának növelése mellett legalább
olyan fontos, hogy az európai-identitástudat is határozottan megjelenjen. Az Európai Unióban közösen kell jövőnkről dönteni számos
kérdésben is. Ilyen a fenntarthatóság és környezetvédelem. Az ifjúsági csere idején kiemelt szerepet

kap a környezeti nevelés, mint
módszer.
Lifelong Learning:
A lifelong learning, azaz az egész
életen át tartó tanulás. „Minden,
életünk során folytatott olyan tanulási tevékenység, melyet a tudás,
a készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk
egyéni, állampolgári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában.” Ez azt jelenti, hogy a
lifelong learning fogalma magában
foglal minden tanulást, művelődést, ismeret- és tapasztalatszerzést, amely az óvodás kortól a felsőoktatáson át egészen életünk végéig történik. Célja alapvetően a
kulcskompetenciák és alapkészségek, képességek kialakítására, megszerzésére irányul az együttműködés készségének elsajátítása, fejlesztése mellett.
Kulcskompetenciák:
1. anyanyelvi kommunikáció
2. idegen nyelvi kommunikáció
3. matematikai kompetencia
4. természettudományos
5. digitális kompetencia
6. hatékony és önálló tanulás
7.szociális és állampolgári kompetencia

8. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
9. esztétikai - művészeti tudatosság és kifejező képesség
A pályázó szervezet:

Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány
Az AGRIA GEOGRÁFIA Közhasznú
Alapítvány egy egri székhelyű,
2009-ben létrejött civil szervezet.
Alapítványunk főbb célkitűzései - az
EKF Földrajz Tanszékével szoros
együttműködésben - a földrajztudomány oktatásának, kutatásának
és alkalmazásának támogatása. Az
AGRIA GEOGRÁFIA Közhasznú Alapítvány tevékenységei közé tartozik a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés valamint az ismeretterjesztés. Célunk, hogy olyan
szemléletmódot nyújtsunk a fiataloknak, amely képessé teszi őket az
új ismeretek és kompetenciák elsajátítására. Fontosnak találjuk felhívni a figyelmet az "európai polgár" szerepére az Európai Unióban,
hogy a fiatalokban megfogalmazódjon az Európa-tudat érzése. Az
AGRIA GEOGRÁFIA Közhasznú Alapítvány ösztönözni kívánja a fiatal
generációt az aktív polgári szerep-

vállalásra, helyi szinten és a demokratikus kérdésekben egyaránt. A
szerepvállalás támogatása nem elhanyagolható feladatunk, mert a fiataloknak felelősségteljesen kell
dönteniük az Európai Unió és saját
jövőjükről. Eddigi programjaink során törekedtünk a kulturális sokszínűség bemutatására, az eltérő etnikai, nyelvi, vallási és kulturális
szempontú kérdések tekintetében
is.

Alapítványunk támogatja azokat a
kezdeményezéseket, amelynek középpontjában az említett célok szerepelnek, bevonva a fiatal korosztályokat, ösztönözve őket az aktív
társadalmi szerepvállalásra helyi
szinten és európai szinten egyaránt. A tavalyi év során összesen
100 fő fiatal és 20 fő tanár segített
az alapítvány munkáját. Programjainkon megközelítőleg 2500 fő vett
részt, beleértve a szomszédos országokból érkező fiatalokat is.
2013-ban több tanulmányi kirándulást szerveztünk, ahol eltérő társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező fiatalok találkoztak egymással. A kirándulások során a
résztvevők természeti megfigyeléseket végeztek, kihangsúlyozva,

hogy a bio- és geodiverzitás értékeinek védelme Európa-szintű közös
feladatunk, kultúrától, nyelvtől,
vallástól függetlenül. A tanulmányutak a Bükk, a Mátra, a Velenceihegység , a Zemplén , valamint a
Szilágyság és a Kárpátalja területén
valósultak meg.
Az alapítvány legfőbb prioritásai
közé tartozik a tehetséges fiatal
hallgatók szakmai fejlődésének támogatása is. A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián
összesen 8 önkéntes hallgatónk
mutatta be tudományos kutatását.
Az elhangzott előadások témakörei
főként a paleontológiai, geológiai,
kőzettani résztudományokat foglalták magukba, továbbá a fenntarthatóság kérdéseit érintő prezentációk is készültek a konferenciára. A bemutatott kutatások eredményeit egy konferenciakötet foglalja össze, illetve több, idegen
nyelvű publikáció is megjelent.

Résztvevők:

Szigeti Magyar Ifjúsági Szervezet
Szervezetünk 2009 óta működik hivatalosan, és célunk a máramarosszigeti és a környékbeli közösségek,
ifjúsági, kulturális és hagyományőrző programok hiányát pótolni, illetve az itt élő magyar közösségek,
azonosságtudatának megerősítése.
Szervezetünk évről évre növekszik,
a kivitelezett programok és tevékenységek által. Bevételeink fő forrásai a hazai, a magyarországi és
legfőképp az Európai Bizottság által
kiírt pályázataiból, illetve a helyi
magyar vállakózók adományaiból.
Szervezetünk mentora több környékbeli magyar vagy magyar közösség civil szervezetének, melyeknek működtetési, jogi keretek és
könyvviteli tanácsokat biztosítunk,
illetve eszközhasználati lehetőségeket nyújtunk.
Elméleti tapasztalatunkat, a féltucat Fiatalok Lendületben projekt
megírása és ennek kivitelezése során szereztük meg, melyek folytatását az új Erasmus + program kereteiben fogjuk biztosítani.

Gyakorlati tapasztalatunkat az elmúlt évek projektjeink kivitelezése
alatt szereztük meg, illetve a szervező csapat rendszeres képzése által.
2013-ban három Fiatalok Lendületben, kettő Bethlen Gábor és egy Ifjúsági Minisztérium által támogatott programot rendeztünk meg,
melyek fő témái: munkanélküliség
a fiatalok körében, európai parlamenti választások, drogprevenciós
országos találkozó, civil vezetők továbbképzése, hagyományőrző és
képzőművészeti tábor. 2014–ben
megkezdtünk egy angol nyelvtanfolyamot a helyi árvaházban, melyet önkéntes alapon és adományokból fedezzük. Szervezetünk 5
aktív tagot és közel 20 önkéntes fiatalt tud maga mellett.

Pro Cultura Subcarpathica
A Pro Cultura Subcarpathica egy
non-profit civil szervezet, amely
2010 decemberében alakult meg. A
szervezet 2011. március 29-én került hivatalos bejegyzésre. A szervezet céljai közé tartozik a disszemináció, a kultúra ápolása és a kárpátaljai magyar közösségek fejlesztése. A szervezet apolitikus civil
képződmény, amely hagyományőrző értékeken alapszik, azonban
nem utasítja el a modern és posztmodern kulturális kezdeményezéseket sem. Feladatunk, hogy a helyi
közösségek tagjai számára elérhetővé tegyük a kultúrát, és a kárpátmedencei tradicionális magyar kultúra terjesztését elősegítsük.
Tevékenységeink elsősorban a kulturális események szervezését foglalja magába. Közöttük megtalálhatóak a fesztiválok, bálok, koncertek, konferenciák, kiállítások,
könyvbemutatók, irodalmi estek,
előadások és hagyományőrző programok. Minden hónapban 4-5 rendezvényt kínálunk az érdekelteknek. Évente megrendezésre kerül
több nagyszabású program is. Ezek
főként hagyományőrző fesztiválok,

melyek középponti témája a magyar történelem, illetve helyi néphagyományokhoz kötődik.
A legtöbb rendezvényünk helyszínének a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola ad otthont, Beregszászon. A hallgatók körében igen
népszerű programok a koncertek,
kiállítások stb. Szervezetünk jelentős fiatalokból álló önkéntesbázissal rendelkezik, akik gyakorta részt
vesznek a programok előkészítésében és megvalósításában. Az elmúlt
években több partnerkapcsolatot
is kiépített szervezetünk magyarországi szervezetekkel a Kárpát-medencében.
Szervezetünk 3 éve folytat aktív tevékenységet. A Pro Cultura Subcarpathica által szerezett programok a
kulturális hagyományokra, a népművészetre fókuszálnak. Célcsoportunkat a fiatal generációk képezik. Minden évben megrendezünk
egy fiataloknak szóló irodalmi és olvasótábort, ahol minden alkalommal megközelítőleg 50 iskolás korú
gyermek vesz részt. Emellett más
hasonló programlehetőségeket is
kínálunk a fiataloknak. Hetente 2030 gyermek látogatást tesz a nagyberegi Közösségi Házban.

A művészeti és kulturális tevékenységeink között elsőként a művészkaraván és az irodalmi programok
emelhetőek ki, amikor a rendezvények vendégei között köszönthetjük Jankovics Marcell dramaturgot,
rendezőt és grafikust. A főiskolai
hallgatók számára rendszerint előadást tart a magyar mondavilágról.
A szervezetünk által megrendezett
programok nemcsak egy helyszínen
zajlódnak, az események köre Ungvártól a Felső-Tisza-vidékig terjed
ki.
Programjainkon minden alkalommal a magyar identitástudat erősítését szeretnénk kihangsúlyozni. Az
interneten a Kárpátalja.ma weboldalon is közöljük híreinket, amelyet
alapítványunk szerkeszt, így az embereknek széles körben lehetőségük nyílik értesülni tervezett programjainkról.
A Pro Cultura Subcarpathica lendületes projektcsapattal rendelkezik,
amely tagjait tapasztalt és gyakorlott személyek alkotják. Közülük
mindannyian felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és jó szakmai tapasztalattal bírnak a szervezési és
civil menedzseri feladatok körében.
A kezdetektől az említett projekt-

csapat végzi a programok szervezési tevékenységeit; a báloktól
kezdve a klasszikus koncerteken át,
egészen a fesztiválok és hagyományőrző programok megrendezéséig. A legtöbb programunkat a Pro
Cultura Subcarpathica önállóan bonyolítja le, azonban együttműködésben is valósítunk meg rendezvényeket. Számos helyi és határon
túli civil szervezettel partnerségben
állunk. Az elmúlt évek során népzenei koncertet is rendeztünk Budapesten, a Magyarok Házában, és
részt vettünk Ópusztaszeren, egy
karácsonyi program megvalósításában.
Korábbi tapasztalataiknak megfelelően hozzáértően végzik szervezetünk feladatait, illetve hozzájárulnak a Pro Cultura Subcarpathica
fejlődéséhez is. Közös feladatunk,
hogy továbbra is programokkal gazdagítsuk a helyi közösségek életet.
Különös figyelmet fordítunk a fiatal
generációkra, hogy minél több
programba bevonhassuk őket.

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 hátralevő
részében kerekasztal-beszélgetés
keretén belül közösen megfogal-

maztuk 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 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 kultúrájáról? 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

5. nap

szakos hallgatója, Novák Richárd
volt segítségükre, aki távcsövével
mutatta meg az égbolt legérdekesebb csillagképeit és a Hold mozgását.

Délelőtt az európai nyelvekről valamint az EU-ban lehetséges tanulás
és munkavállalás lehetőségeiről
volt szó. Színes kiadványok és anyagok segítségével bemutattuk azokat a 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 EUban 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 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 geográfus 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 könynyedén boldogulni az eltérő és öszszetett 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. 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.

Köszönetnyilvánítás:
-Az egri székhelyű Lajtha László Alapítványnak a facilitátor tevékenységekért
-A békéscsabai Egység Műhely Egyesületnek és a noszvaji Kása és Gyimesi
Kft.-nek a műhelymunkák koordinálásáért
-Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesületnek a túravezetésért, csillagászati bemutatóért
-Greenside Környezetvédelmi Egyesületnek az üzemlátogatás megszervezéséért
További hasznos segítséget nyújtottak a következő szervezetek a projekt lebonyolítása során:
-H-UNION Szövetség
-Terragora Vidékfejlesztési Közösség
-Eszterházy Károly Főiskola Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda
-Kepes György Szakkollégium
-Neveléstudományi Doktori Iskola
-Nemzetközi Kapcsolatok Központja
-Agria Innorégió és Tudáscentrum

Résztvevői beszámolók
Feledhetetlen élmeny volt, hogy
részt vehettem a Clever Youthon.
Mivel sohasem voltam még diákcsereprogramon, így nagy izgalommal vártam a programokat. A soksok 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.
(Asociatia Szigeti Magyar Ifjusági
Szervezet fiatalja)

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!
(Pro Cultura Subkarpathika fiatalja)

