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Az „Európai csere iskola” projekt 

Magyarország – Szlovákia – Románia - Ukrajna ENPI 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg. 

A program általános célkitűzése: az együttműködés 

fokozása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivano-

Frankivszki és Csernovici régiói és a tagállamok 

támogatott illetve ’szomszédos’ határmenti régiói 

között, környezeti, szociális és gazdasági szempontból 

fenntartható módon. 

 
A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK, 

INTÉZMÉNYEK:  

 Főpályázó: Ungvári 5. Számú Középiskola I-III. 

osztály angol és francia oktatással (Ungvár, Ukrajna) 

Partnerek: 
 Máramarosi Energia Menedzsment Ügynökség 

(Nagybánya, Románia) 

 Nagybányai Művészetek Iskolája (Nagybánya, 

Románia) 

 Műszaki Középiskola (Snina, Szlovákia) 

 ARR Poloniny (Snina, Szlovákia) 

 KIÚT Térségfejlesztési Egyesület (Záhony, 

Magyarország) - KIÚT 

 Teichmann Vilmos Általános Iskola (Kisvárda, 

Magyarország) 

 “Európai Kezdeményezési Központ” 

Nonprofit Szervezet (Ungvár, Ukrajna) 

 Ivano-Frankovszki 5. Számú I-III. osztályú 

Szakiskola Fokozott német nyelvoktatással (Ivano-

Frankovszk, Ukrajna) 

 Innovációt és Versenyképességet Támogató Hálózat 

(NSCI)                                                                         

 

A „KIÚT” Térségfejlesztési Egyesület célja a                 

Felső-Szabolcsi és a Rétközi régió gazdasági, 

közlekedési, idegenforgalmi, kulturális 

fejlődésének elősegítése, a térségi logisztika 

létrehozásának előmozdításával, a határmenti 

és nemzetközi együttműködési kapcsolatok 

erősítésével, a térség befektetői adottságait 

felhasználó lehetőségek feltárásával, és az ezzel 

kapcsolatos marketing munka biztosításával.



      

 

 

2011. január 17-én a VÁTI képviselője és az “Európai csere 

iskola” program vezető partnere, az Ungvári  5. Számú 

Középiskola igazgatója, Petro Kindyukh szerződést írtak alá 

az “Európai csere iskola” program megvalósításának 

feltételeiről.  

Ezt követően 2011. február 22-én Ungváron egy partner 

találkozó alkalmával az ungvári vezető partner iskola 

bemutatására került sor, ahol többek között az “Európai csere 

iskola” keretén belül magyar nyelvet is oktatnak.  

 
2011. április 1-jén Sninában (Szlovákia) a programban 

részvevő intézmények vezetői ismerkedtek meg, 

előkészítették a projekt főbb irányvonalait. 

2011. április 29-én Nagybányán a Művészeti Iskola 

bemutatkozására került sor. 

2011. május 5-6-án Ivavo-frankovskiban iskola bemutató 

következett, ahol a helyi sajátosságokkal ismertették meg a 

jelenlévőket. Az együttműködés következő állomása 2011. 

május 11-én Ungváron volt.  

 

 
 

Rákóczi András a “KIÚT” Térségfejlesztési Egyesület 

ügyvezető elnöke, Gergely Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Önkormányzati Közgyűlés Intézményfenntartó és 

Humánerőforrási Osztályának vezetője és Czap Jolán, a 

Teichmann Vilmos Általános Iskola igazgatója előadásaikban 

mutatták be Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, Kisvárda várost 

és a Teichmann Vilmos Általános Iskolát. Majd szerződés 

aláírásával csatlakoztak az európai csereiskolai 

programhoz.1/011 

Az eredményes találkozót követően 2011. május 12-én, 13-án 

Záhonyban és Kisvárdán folytatódott a program, egy 

nemzetközi workshop keretében, a Teichmann Vilmos 

Általános Iskolában. Az iskolapartnerségi konferencia célja 

a kapcsolatok erősítése, fejlesztése az oktatási rendszerben, az 

oktatási módszerek ismertetése, tapasztalatok átadása és az 

„emberek–emberek, intézmények-intézmények“közötti új 

partnerségi kapcsolat kialakítása volt. A projekt részeként, 

Rákóczi András a “KIÚT” Térségfejlesztési Egyesület 

ügyvezető elnöke, a projekt menedzsere és Czap Jolán, a 

Teichmann Vilmos Általános Iskola igazgatója köszöntötte a 

résztvevő, ungvári, nagybányai, sninai, ivano-frankivski, és a 

házigazda iskola előadóit, s a programban részt vevő 

gyerekeket.  

 

A TEICHMANN VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
„EURÓPAI CSERE ISKOLA” PROGRAM TAGJAI:

Diákjaink:
Csubák Ramóna            Kiss Emőke
Csintalan Dávid             Kurucz Dóra 
Dancs Tibor                   Malárovits Richárd
Horváth Sándor            Mozga Andrea
Kertész Árpád               Orosz Tibor      
Kertész Cintia                Rozika Renáta
Kertész Zsolt                  Sebők Erika
Szilágyi Szandra             Lizák Noémi Orsolya    
Kiss Gábor                      Veress Krisztián
Koncz Petra                    Vincze Laura
Kozma Bence                 Zán Cintia

Tanáraink:

Czap Jolán
Bábás László
Csintalanné Tiba Tímea
Dr. Veress Mária
Juhász Ágnes
Kovács-Barta Stefánia
Rozinkáné Pára Zsuzsanna
Sebők Jánosné
Vámos Péterné

 

A tanulók, a konferencia ideje alatt a vendéglátó iskolával, s 

tanulóikkal ismerkedtek. Interaktív táblás bemutatót 

tartottunk, hiszen ezt az oktatási formát a fent említett 

országokban még nem használják. A diákok a legfiatalabb 

résztvevői az Európai csere iskola programnak, de 

elsősorban számukra  teremt különleges lehetőségeket. 

Hatékony együttműködést biztosít a projektben résztvevő 

oktatási intézmények között, új lehetőségeket teremtve ezzel a 

diákoknak, pedagógusoknak.  

 
 

2011. június 29-én Ungváron az Európai csere iskola 

programban résztvevő gyerekek számára képzést tartottak. Az 

operátorok közötti hatékony működés és jövőbeni 

együttműködés kialakítás eredményessége érdekében.  



      

 

 

AZ ELSŐ CSEREISKOLAI TÁBOR SNINA, 

SZLOVÁKIA

Az első táborban, mely július első napjaiban volt 

Szlovákiában, Sninában a műszaki ismeretek tábora volt. 

Tanulmányoztuk a közlekedési szabályokat, közlekedési 

táblákat, építőipari gépeket. Az autóvezetés elméleti 

ismereteit sajátítottunk el, majd szimulátoron, négykerekű 

gokártban, s végül élesben is kipróbálhattuk a vezetést. 

Mindannyian izgatottan nyomtuk hol a gázt, hol a féket. 

Pihenésként kirándultunk hegyre fel, hegyről le. Kassán 

megtekintettük a Műszaki Múzeumot, és a Bazilikát. Napról 

napra jobban összecsiszolódtunk új barátainkkal, már a nyelvi 

különbözőségek sem okoztak gondot. 

NEMZETKÖZI ISKOLA EURÓPAI TÁBOR 

MAGYARORSZÁGON   

 

 2011. július 18-23. között az európai 
iskolai tapasztalatcsere folytatódott 

egy nyári táborban Magyarországon, 
Tiszamogyoróson és Nyíregyházán.  

A tábor témája a környezetvédelem 
volt, így az első három napot egy kis kempingben 
töltöttük. Hol lehettünk volna közelebb a természethez, 

mint a Tisza partján. Igyekeztünk változatos és érdekes 

programokat biztosítani vendégeink számára. A Felső-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség képviseletében, Rozinka Zsolt Illés hatósági 

felügyeleti igazgatóhelyettes a Föld, a víz és a levegő 
védelméről beszélgetett a gyerekekkel, majd 
környezetvédelmi kvíz versenyt rendezett. Molnár Gábor 
vásárosnaményi szakaszmérnök-helyettes a Tisza 
élővilágát mutatta be sétahajózás közben. Diavetítéses 
„Magyarország madárvilága, védett madarai” címmel dr. 
Mezey Károly sebész főorvos, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület örökös tagja tartott előadást, 
Kisvárdán a Művészetek Házában. Vendégeink 
megtekintették Kisvárda nevezetességeit, s látogatást 
tettek a Teichmann Vilmos Általános Iskolába, ahol 
interaktív táblás bemutatót tekinthettek meg. 

Nyíregyházán a Főiskola Botanikus kertjét, a Nyíregyházi 
Állatparkot és a Skanzent mutattuk meg új barátainknak. 
A szabadidőt a Kisvárdai Várfürdőben, a nyíregyházi 
Aquarius Élményfürdőben, és a sóstói Kalandparkban 
töltöttük. Esténként játékos vetélkedőket, karaoket, 
flekken sütést szerveztünk. 

 

ENERGETIKAI TÁBOR ROMÁNIÁBAN           
2011. augusztus 1-6. között Romániában, a hegyek között, 

Nagybányán „Energetikai tábor” volt, ahol a „Tiszta 

Energiáról” hangzottak el előadások. Szélmalmot, 

aszalógépet, napelemekből és alkatrészekből saját készítésű 

napelemmel és motorral működő gépet készítettünk. Részt 

vettünk a „Három Apostol” hegyi túrán, szakképzett hegyi 

mentők kíséretében. Megtekintettük Nagybánya 

nevezetességeit, az Ásványtani Múzeumot és a Planetáriumot. 

Aktív részesei lehettünk művészetteremtő Ki mit tud? 

programnak.



      

 

 

TÁBOROZTUNK UKRAJNÁBAN  A tanév kezdetével 

a gyerekek nagy örömére nem értek véget a csere iskolai 

táborok. 2011 Szeptember Ivano-Frankivsktól 80 km-re fekvő 

Yaremcheben találkozhattak újra. A társaság már 

összeszokott volt. A téma: a képzés a vezetés és a stratégiai 

tervezés volt, business a gazdálkodásban. Arról szólt a 

hetünk, hogy hogyan kezdenénk el és tennénk sikeressé egy 

saját indítású üzleti lehetőséget. Szabadidőben ellátogattunk a 

Tojásmúzeumba és  libegőztünk, ami 1200 méter magasra vitt 

minket. 

MÉDIA TÁBOR UNGVÁRON Alig telt el néhány hét már 

jött is a következő lehetőség, hogy táborozzunk. Utunk most 

Ungvártól 60 km-re fekvő Kostrynoba vezetett. Legnagyobb 

meglepetésünkre mindenki kapott ajándékba egy kék dzsekit, 

amit olykor kötelező volt magunkra ölteni. Minden feladatért 

„tábor valutát” kapunk. A hét folyamán Tv interjút adtunk a 

helyi TV-nek, prezentációkat készítettünk, amit nagy 

nyilvánosság előtt több ízben is előadtunk. Ellátogattunk a 

Munkácsi várhoz, Ungváron egy szép napot töltöttünk el. A 

szabad program sem maradhatott el.  

Este a szálláson már mindenki készülődött a Halloweny 

bulira. Belépni csak jelmezben lehetett. Úgyhogy arcunkat 

elfedve, gúnyáikat magunkra öltve indultunk az éjszakának. 

Éjfél tájban az udvarra mentünk, ahol lánglovagok bemutatója 

és tűzijátékkal kápráztatott el minket. 

 

DIÁKSZEMMEL AZ EURÓPAI  

CSEREISKOLÁRÓL…. 

A különböző témákban szervezett táborok a műszaki, az 

energetiakai, a környzetvédelmi, a stratégiai, és a média 

egyaránt olyan témát öleltek fel, melynek tudásanyagát a 

szerzett tapasztalatokat, a kapott instrukciókat a 

mindennapjainkban és a későbbi tanulmányaink során is 

hasznosíthatjuk. Betekintést nyerhettünk számunkra eddig 

ismeretlen, nem tapasztalt világba. Ilyen volt számunkra, 

amikor TV interjút adtunk, vagy napenergiával működő 

modellt késztettünk. Ízelítőt kaptunk a határmenti gyerekek 

életéből és életre szóló barátságok kötődtek. Az idegen 

nyelvtudásunkat új területeken tudtuk felhasználni és 

fejleszteni. A kidolgozott és megtervezett prezentációk és 

projektek a jövőbeli énünk formázásában és mások 

segítésében támaszt nyújthat. A társasági életünk az 

összefogással a csapatmunkával és az együttműködéssel 

színesedett. Megismerhettük egymás országainak kultúráját, 

hagyományait, gasztronómiáját, szokásait, nevezetességeit. A 

táborokban különböző versenyhelyzetekben mérhettük össze 

erősségeinket. Sportágakban, játékos vetélkedőkön, 

prezentációk előadásában, szépségversenyen, művészetekben, 

tudásteszteken, nemzetiségenként, és gyakran vegyes 

csapatokat alkotva. Nagyon nehezen engedtük el egymást. 

Élményekkel teli emlékezetes évünk volt. 

AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐSZAK RENDEZVÉNYEINEK CÉLJAI 
Webkonferenciák megtartása több alkalommal, melyek az európai oktatási módszereket mutatnak be, az ukrán partnerek részére, a többiek külső 

szemlélőként figyelemmel kísérhetik. Új partneri kapcsolatok kialakítására törekszünk a médiával, oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal, 

egészségügyi intézményekkel. Ungvári gyerekek magyarországi cseretábora, uniós tapasztalatok átadása. 

 

 

 
 

 A KIADVÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. FELELŐS KIADÓ: „KIÚT” TÉRSÉGFEJLESZTÉSI EGYESÜLET ZÁHONY, EURÓPA 

TÉR 20. Jelen kiadvány nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az Európai Unió 27 tagállamból épül fel, akik úgy döntöttek, hogy 
fokozatosan összekötik a know-how-jukat, a forrásaikat. Együtt, az 50 éves bővítési időszak alatt kiépítették a stabilitás, demokrácia és fenntartható fejlődés zónáját, 

mialatt fenntartották a kulturális sokféleséget, toleranciát és egyéni szabadságjogokat. Az Európai Unió elkötelezte magát, hogy megoszt és értékeit a határon túli 

országokkal és népekkel. 


