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A programról röviden: A Generation Europe által szervezett program olyan projekt, ahol velünk 

egykorú fiatalok tanulhatnak a demokráciáról, emberi jogokról és az aktív állampolgárságról, 

továbbá olyan fogalmakról, problémákról beszéltünk, amelyek nagy szerepet játszanak a 

demokráciában vagy akár a mindennapokban (pl.: rasszizmus, diszkrimináció és a populizmus). 

Mindezt természetesen angol nyelven, hiszen csak így tudunk európai szinten együttműködni. 

Mit is csináltunk 10 nap alatt?: November 18-án, vasárnap délelőtt indultunk el a repülővel 

Németországba. Körülbelül másfél óra után megérkeztünk Berlinbe. Gyorsan felkaptuk a 

poggyászainkat, és utaztunk tovább a szálláshely felé. Estefelé meg is érkeztünk Werftpfuhlba, 

ahol már vártak minket a németek és az olaszok. Lepakoltuk a csomagjainkat, megvacsoráztunk, 

majd elfoglaltuk a szobáinkat. Mindezek után megismerkedtünk egymással. Mindenki elmondta a 

nevét, honnan jött és pár személyesebb információt.  

 

 

 



A második napon elkezdődtek a foglalkozások. Elmondták nekünk, hogy mik várhatóak az 

elkövetkezendő napokban. Emellett nyelvtörőket tanítottunk egymásnak, valamint csoportos 

játékokat is játszottunk, hogy jobban megtanuljuk egymás nevét.  

 

A harmadik nap délelőttjén közös kézműves foglalkozások vettünk részt, este pedig megkezdődött 

a ,,Nemzeti est'', ahol minden nép egy tipikus jelenetet adott elő, ami az országukra jellemző, és 

különböző tradicionális ételeket kóstolhattunk meg. Végül pedig az olaszok és a németek 

játszhattak Magyarországról szóló kvízt, amit én készítettem. 

 

 



 

A negyedik napon elmentünk a Falken Brandenburg KLABba, ami egy ifjúsági háznak felel meg. 

Itt a német fiatalok nyugodtan bemehetnek az utcáról, hogy a többiekkel együtt játszanak, 

táncoljanak vagy éppen beszélgessenek.  

 

Az ötödik napon a rasszizmussal és a demokráciával foglalkoztunk, ezen kívül különböző 

meghatározó történelmi eseményeket tettünk időrendi sorrendbe, valamint szerepjáték is volt, 

ahol mindenki kapott egy karaktert, és bele kellett képzelni magát az adott karakter 

hétköznapjaiba, családi helyzetébe, vallásába, munkahelyi körülményeibe. Este pedig tábortüzet 

raktunk és pillecukrot sütöttünk.  



 

 

A hatodik napon korán felkerekedtünk és elindultunk Berlinbe. Itt közösen megnéztük a 

Brandenburgi kaput, a Bundestag emlékművet, a német parlamentet, a Rosenstraße emlékművet 

és a német zsidóknak emelt emlékművet. Ezután kisebb csoportokat alkottunk, és szabadon 

járkálhattunk Berlin utcáin. Mi az East Side Galleryt néztük meg, ami az egykori berlini fal mai 

napig megmaradt, graffitizett része. Ezután a nagy hideg miatt bementünk az Alexander Platzon 

található bevásárlóközpontba kicsit átmelegedni. Ittunk egy kávét, és vettünk ajándékokat a 

családnak. Ezután gondoltuk, hogy megnézzük az adventi vásárt, de szerencsétlenségünkre be volt 

zárva. 

 



 

 

 

A hetedik napon megbeszéltük, hogy ki hogyan érezte magát Berlinben, valamint az 

emlékművekről is kicsit többet megtudhattunk. Később megint a demokráciáról beszélgettünk, és 

csoportmunka keretében kellett a megadott lokális problámákra megoldást találni.  



 

 

A nyolcadik napon újra csoportokat alkottunk. A feladatunk az volt, hogy megadott kereteken 

belül hozzunk létre egy utópisztikus társadalmat, ahol mindenki szeret élni. Ezután szabad 

délután következett, elmentünk mindannyian egy közeli erdőbe kirándulni. 

  



 

 

A kilencedik napon politikusok voltunk, akik a parlamentben egy új atomerőmű építése mellett, illetve ellen 

érvelnek. Az érvek után megvitattuk, hogy mi lenne a lehető legjobb megoldás minden embernek. Ezután 

összesítettük az eddig szerzett tapasztalatainkat. Este pedig filmet néztünk. 

 



 

Utolsó nap reggel 6-kor indultunk a repülőtérre, és visszaérkeztünk Magyarországra. 

 

 

Utóhatása: - cikket írtak rólunk a német újságban. 

        - új embereket ismerhettünk meg. 

        - mi magyarok havi szinten fogunk találkozni. 

        - 2019 nyarán Olaszországban, 2020 nyarán pedig Magyarországon is lesz hasonló csere. 

 


