
You are what you eat and drink 

Sarud, 2016.09.11-18. 

 

Helyszín: Sarud 

 

Résztvevő szervezetek: 

 Asociatia Carpatii de Curbură - Kárpátkanyar Egyesület 

 Pro Cultura Subcarpathica 

  Udruženje "Locator"-Locator Egyesület 

 AGRIA GEOGRÁFIA Alapítvány 

 

Program 

1.nap  

Délelőtt:  

 szállás elfoglalása, regisztráció 

Ebéd 

Délután: 

 Szervezetek bemutatkozása: Először a fogadószervezet majd a partnerek tartottak egy 

prezentációt az egyesületükről. Bemutatásra kerültek az eddigi programok és eddigi 

szerepük a civil életben. Az előadást egy ppt bemutató, kisfilmek és kiadványok tették 

még érdekesebbé. 

 Ismerkedős feladatok: Egy labda segítségével tanulták meg a fiatalok egymás neveit, 

majd különböző szituációs találkozásokat játszottak el. 

 Erasmus+ program ismertetése, új szemléletek és új lehetőségek bemutatása. 

 Ismerkedős est: Különböző csapatépítő játékokkal indul az este, majd a fiatalok 

maguktól kezdtek beszélgetni az újonnan megismert társaikkal, ezt követően egy 

zenés, táncos ismerkedés következett. 

 

2.nap 

Délelőtt: 

 Programterv megvitatása, programfelelősök kiválasztása: Közösen átvitattuk még 

egyszer a programtervet és a lehetséges esőnapokat. A fiataloknak lehetőségük volt 

választani három különböző plusz program közül. 



 Közösségfejlesztési feladatok: A programelem révén a résztvevők különböző játékos 

feladatokon keresztül ismerhették meg egymást. 

 „Peer learning” ismertető: A fiatalok megismerkedhetnek az egymástól való tanulás, 

illetve az egymás általi kölcsönös tanulás metodikájával, a projekt ideje alatt 

lehetőséget nyújtottunk a a társakkal való közös munka feltételeinek megalapozására 

is. 

Ebéd 

Délután: 

 Vegán étkezés mestere tanítja a résztvevőket közös főzés keretében. 

 Szak-Szó-Tár: A programok során felmerülő fogalmak játékos megismertetése pl.: 

vízbiztonság, fenntarthatóság, biotermelés, helyi termékek. A résztvevőknek maguk 

kell kitalálniuk egy-egy fogalom jelentését, amit prezentálnak is, ezzel a 

közösségfejlesztést is erősítve. 

 Reflexió, Youthpass Tanúsítvány kitöltése, Blogírás 

Este: Kárpátkanyar Egyesület kulturális estje 

 

3.nap 

 „Vegyes menü”: a résztvevők 4-5 fős csoportokban tervezik meg a képzeletbeli 

éttermük tökéletes étlapját különböző témakörökben pl.: vegetáriánus, magyaros, 

olasz, kínai, francia konyha ízeivel azonosulva.  

 Tervezz biofalut!: A feladat olyan ökofalu/biofalu tervezése, ahol saját maguk általt 

megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztanak, illetve azokak értékesítéséből 

tarjták fenn magukat, helyi termékekkel kereskednek. Mindez plakáttervezés, rajzos 

feladat, de akár konkrét fejelsztési terv kidolgozásának keretében. 

Ebéd 

Délután: 

 "Vizen járás", avagy ismerkedés a Tisza-tóval: Természeti értékek feltárása egy 

csónakázás keretében. A résztvevő fiatalok megtapasztalják, mekkora nagy természeti 

értéket is képvisel a tó, illetve a túra ösztönzi őket arra, hogy környezetvédelmi 

szempontból kifejezetten fontos a terület megóvása.  

 Reflexió, Youthpass Tanúsítvány kitöltése, Blogírás 

Este: Pro Cultura Subcarpathica kulturális estje 

 



4.nap 

reggel: reggeli torna az egészséges életvitelre való nevelés céljából 

Délelőtt: 

 „Csillagtúra”- Sarud értékeinek feltárása: A résztvevő fiatalok néhány fős csoportokat 

alkotva egy térkép segítségével gyalog tárják fel Sarud értékeit. Az állomásokon egy 

szervező várja őket, aki regisztrálás után rövid tájékoztatót tart arról, hogy miért is 

fontos az adott épület, terület, ahova érkeztek. A település felfedezésekor megkeressük 

az élelmezéshez köthető helyszíneket, pl. a piacot, gazdaboltot, malmot. 

 Látogatás egy helyi lakos minigazdaságában (rögtönzött, spontán projektelem) 

Ebéd 

Délután:  

 Jövőalkotás a fiatalok szemszögéből: csoportos vitafoglalkozás, csoportos vitamódszer 

keretében a biotermelést állítjuk szembe a tömegtermeléssel. Élelmiszerbiztonsági 

témakörökben is vitát nyitottunk. A klímaváltozás kapcsán a víz jövőjét is érintettük, 

ami egész Európa jövőjére nagy hatással lesz. 

 Reflexió, Youthpass Tanúsítvány kitöltése, Blogírás 

Este: Locator Egyesület kulturális estje 

 

5.nap 

Délelőtt: 

 Jó gyakorlat" megtekintése: a poroszlói Ökocentrum: látogatás a poroszlói 

ökocentrumba, ahol a vidék természeti értékeiről láthattak egy kiállítá0ts. Lehetőség 

nyílt megnézni egy 3D-s mozit a Tisza-tó kincseiről, utána a második emeleten egy 

ökokvíz lejátszására, amely a látogatók természettudományos ismereteit bővíti, azután 

végigsétálható az éjszakai kiállítás, majd a halakról összegyűjtött információk 

átbeszélésére került sor a szabadban.  

Ebéd: Poroszlói rétesházban legényfogó leves fogyasztása, majd betyár batyu készítés a 

résztvevők közreműködésével- tanulás evés közben. 

Délután: 

 Szakmai előadás a halgazdaságról a Tisza-tó partján ülve 

 A tiszaörvényi kialakított tanösvény bejárása a cél, melyen különleges növényekkel és 

mesterségekkel ismerkedhetnek (pákász tanösvény). 

 



 Reflexió, Youthpass Tanúsítvány kitöltése, Blogírás 

 

6.nap 

reggel: reggeli torna az egészséges életvitelre való nevelés céljából 

Délelőtt: 

 választott programelemként látogatás Egerbe: interaktív előadás élelmiszerbiztonsági 

és minőségbiztosítási témakörökben.(élelmiszerek tápanyagtartalma, hatásuk az 

emberi szervezetre, organikus- és bio élelmiszerek gyártása) 

Ebéd 

Délután: 

 "Az vagy, amit Eszel-Iszol": Játékos program keretében bemutatásra kerül, hogy az 

elfogyasztott élelmiszer hogyan alalkul át energiává és miért is fontos az, hogy milyen 

minőségű és mennyiségű élelmiszereket fogyasztunk. Itt kerül ismertetésre, hogy a 

cserén fogyaszott élelmiszerek mely településekről származnak, s milyen termelési 

móddal készültek. 

 Vállalkozz Ökosan: kis csoportokban egy vállalkozási ötletet kell felépíteni a 

biogazdálkodás és biotermelés témakörében, melyben segítségre lesznek az eddig 

meglátogatott jó gyakorlatok. Ezen kívül egy kerekasztal beszélgetés alatt a 

biotermelés előnyei is ismertetésre kerülnek.  

 Reflexió, Youthpass Tanúsítvány kitöltése, Blogírás 

Este: AGRIA GEOGRÁFIA Alapítvány kulturális estje 

 

7.nap 

reggel: reggeli torna az egészséges életvitelre való nevelés céljából 

Délelőtt: 

 Ismeretterjesztés a vízbiztonság témakörében, angol kifejezések tanulása 

élelmiszerekkel kapcsolatos játékok keretében. 

 Munkakeresési para- szituációs feladatok: Állásinterjú imitáció magyarul és angolul- 

mit kérdeznek és mit várnak. Álláskeresési tanácsadás és segítségnyújtás játékos, 

szituációs feladatokkal. 

 Kerekasztal beszélgetés: Csatlakozási esélyek latolgatása, közös programok kitalálása, 

amelyek határon átívelően is tudnak működni. 

Ebéd 



Délután:  

 Kötetlen beszélgetés keretében kívánjuk a résztvevő fiatalokat ösztönözni arra, hogy 

kifejtsék véleményüket a látottakról és hallottakról. Ezután a fiatalok elmondhatják 

saját véleményüket, tapasztalatcserét és ösztönző gondolatokat oszthatnak meg 

egymással. 

 "Szólj a többieknek is!": A projekt utóéletének és promóciójának összeállítása a 

résztvevő fiatalok ötletei alapján. "Hogyan vennéd rá ismerőseidet, barátaidat az 

egészséges életmódra, a háztáji élelmiszerek fogyasztására?" a megszerzett 

tapasztalatok alapján. (plakátok, szolgenek tervezése az eredményesebb és szélesebb 

körű publikációhoz). 

Este: Búcsúest, a program továbbfejlesztési lehetőségeinek megbeszélése, kontaktcserék, 

együttműködések 

 

8.nap 

Délelőtt: 

 Eredmények összegzése (pozitív és javítandó tapasztalatok összegyűjtése) 

 Europass önéletrajzok készítése, Youthpass tanúsítványok kitöltése 

 Értékelők 

Ebéd 

Délután:  

 Záróreflexió 

 Eredmények terjesztési lehetőségeinek egyeztetése, kiadvány tervezése közösen 

 Programzárás 

 Búcsú a projektpartnerektől 

 

 


