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255 fő vett részt az Andrássy úton szervezett Erasmus Napon 

2022. október 14-én 09.00-16.00 óra között immár második alkalommal szervezett Erasmus 

Napot a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum az Andrássy úton, „Velünk 

Bárhova Eljuthatsz” címmel. A rendezvényen az érdeklődő fiatalok 10 állomásos nemzetközi 

vetélkedőn vehettek részt, ezen túl pedig megismerkedhettek az agrárszakképzéssel. 

A program célja az volt, hogy a centrum az iskoláiban tanuló diákok, valamint az általános iskolás 
érdeklődők számára bemutassa az elérhető nemzetközi szakképzési és ifjúsági lehetőségek színes 
palettáját, felkészítse őket egy külföldi programon való részvételre. 
 

A Tempus Közalapítvány népszerűsítette az EUROPASS portált, ahol a fiatalok sok mindent 

megtudhattak az önéletrajzkészítésről, az oldal által kínált lehetőségekről. A résztvevő kiállítók között 

volt még a Hidak Ifjúsági Alapítvány aki a külföldi, 18 éven felülieknek szóló ifjúsági programokat 

népszerűsítette, a Gordius Learning Zrt. közreműködésével pedig az érdeklődők  megismerhették az 

Erasmus alapelveket, játékos feladattal készülhettek fel külföldi utazásaikra, tölthettek ki idegen nyelvi 

kvízt. 

A centrum két iskolája is szerepet vállalt az eseményen: a Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás 

Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola játékos kvízzel készült, melyben a résztvevők 

megismerkedhetnek különböző országok gasztronómiai különlegességeivel, valamint a Közép-

magyarországi ASzC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari-Környezetvédelmi Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium környezetvédelmet tanuló diákjai és oktatójuk az Erasmus program fenntarthatósági 

prioritását szem előtt tartva mutatatták be a fiataloknak, hogy hogyan tehetünk minél többet a 

Földünkért. Az idei állomások között egy különleges téma is előkerült: a kert, így az ide érkezők 

megismerhették egy sikeres Erasmus+ vizsgamunka történetét a diákok szemszögéből. 

A rendezvényen a centrum öt iskolájának tanulói is népszerűsítették az Erasmus+ programot: az 

érdeklődőkkel megosztották milyen tapasztalataik voltak a külföldi gyakorlatuk során, ugyanis a 

centrum részéről résztvevő 17 diák összesen 132 hetet töltött Erasmus+ szakképzési programon 

Dániában, Ausztriában, Luxemburgban és Finnországban.  

A programra érkezők egy menetlevelet kaptak, mellyel körbejárhatták a 10 állomást és mindenhol 

teljesíthették a rövid feladatokat, majd jutalomképpen a Tempus Közalapítvány és az Európa Pont által 

bizosított ajándékokat vehettek át. A közösségi média kommunikációt erősítve az egyik állomás egy 

instagram fotófal volt, így ezzel is tudtuk az Erasmus programokat ismertebbé tenni már az egészen 

fiatalok körében is. 



Az intézmény elkötelezett híve a nemzetközi együttműködéseknek, rendelkezik a szervezeteket 

minősítő Erasmus+ akkreditációval a szakképzési szektorban, és a rendezvénnyel szerette volna minél 

szélesebb körben terjeszteni a programok kínálta lehetőségeket. 
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