
EUROHOPPER 2012 

CIPRUS 

 

Érdekel az Európai Unió szervezetének működése? 

Szeretnéd jobban megismerni más nemzetek fiait, lányait? 

Kreatív vagy, szeretsz aktívan részt venni nemzetközi szintű programokban? 

Van véleményed az Európai Egyesült Államokról? 

15 év felett, de még 25 év alatt vagy, e mellett pedig az angolt is jól beszéled? 

Az sem baj, ha a program helyszíne Ciprus lesz?;) 

 

 Ha igennel válaszoltál ezekre a kérdésekre, akkor jó eséllyel indulsz, hogy részt vehess 

az október végén Cipruson megrendezendő nemzetközi EuroHopper 2012-es ifjúsági 

találkozóra. A program célja, hogy a fiatalok többek között beleláthassanak az Európai Unió 

Tanácsának működésébe, megismerhessék más tagországok kultúráját, valamint az EU 

felépítésével kapcsolatban is hasznosítható információkat szerezzenek. A demokrácia 

jegyében, nemzetközi környezetben zajló projekt fontos szerepet játszik az egymás iránti 

megértésben, erősíti az összetartozás élményét, e mellett pedig az értékek és vélemények 

cseréjére buzdít, mindezt a tengerparttól nem messze, jó hangulatban, angol nyelven. 

 A programban való részvétel költségeinek oroszlánrészét, 75%-ot az EU fizeti, nektek 

a maradék 25%-os önrészt kell hozzá biztosítanotok, hogy részt vehessetek az október 27-e és 

november 3-a között zajló nemzetközi tapasztalatokat és gazdag élményeket nyújtó 

programban, Cipruson. 

A menetrend a következő:  

Október 27-e, szombat: utazás/érkezés Ciprusra, bemutatkozás, ismerkedés, csapatépítő 

játékok 



Október 28. - november 2: csoportos műhelymunkák, strandprogram, különleges helyi, videó 

napló készítése a látottakról, tradicionális nemzeti ételek jóízű elfogyasztása, más népek 

konyhájának megismerése, szerepjátékok, melynek keretén belül kiélheted kreativitásod. 

November 3, szombat: összefoglalás, a program értékelése, visszajelzések megbeszélése, 

indulás haza. 

 

 Az egy hetes program során olyan témák kerülnek szóba, mint például a demokrácia, 

az Európai Unió jövője, kíváncsiak leszünk arra, Te hogy látod magad mondjuk úgy 10 év 

múlva, valamint tanulhatunk a tagországokról és lakóikról ismert sztereotípiákról, és az 

ifjúság képviselete a politika különböző szintjein is fontos szerepet kap. Első kézből 

szerezhettek információt a német, a ciprusi és a lett fiatalok életéből, akikkel megoszthatjátok 

tapasztalataitokat és többek között az EU-ról szerzett ismereteiteket. 

 

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI: 

MAGABIZTOS ANGOL TUDÁS 

LEGYÉL 15 ÉS 25 ÉV KÖZÖTT 

LEGYÉL NYITOTT A KÖRÜLÖTTED LÉVŐ VILÁGRA, AZ EURÓPAI UNIÓRA 

MERD ELMONDANI A VÉLEMÉNYED 

 

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 

2012. Október 5. 

A KITÖLTÖTT ANGOL NYELVŰ JELENTKEZÉSI LAPOT A szeplaki.reka@varfok.hu 

E-MAIL CÍMRE KÜLDJÉTEK VISSZA A FENT MEGADOTT HATÁRIDŐIG. 

Kérdések esetén is bátran jelentkezzetek ezen a címen. 
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