
A képzés célja: 

Bevásárlói közösségek, élelmiszer közösségek segítői, szervezői számára hasznos, gyakorlati infor-

mációk átadása, amelyek a nyári zöldség-gyümölcs dömping során hasznosak lehetnek a közös be-

főzési akciók megszervezésében. 

Olyan gyakorlati, animálási tippek, jó gyakorlatok, nemzetközi példák megismertetése, amelyek 

azok számára is hasznosak, akik már működtetnek bevásárló közösséget és azok számára is tartal-

maznak kézzelfogható információkat, akik a jövőben szeretnének közösséget szervezni. 

A két napos program célja, hogy hazai környezetben teszteljük a programot, és tapasztalt, motivált 

résztvevők, trénerek és szakértők segítségével a helyi igényeknek megfelelően alakítsuk, fejlesszük. 

Meghívó 

 

 

 

2016. június 23-24. 
Esztergom 

Helyi termékes közösségi 
animátor tudásmegosztás 

Szakmai napok  Mottó: „Minden helyzetben, mindenkitől lehet tanulni – 

tudás- és tapasztalat megosztás közösségben.” 

A Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. partnereivel - Kisléptékű 

Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete, Magyar Pékek 

Fejedelmi Rendje, Pannon Helyi Termék Klaszter - karöltve 2014-ben indította útjára 

„Conserve together”, azaz Tegyük el együtt! elnevezésű projektjét (Erasmus+ KA2: 2014-1-FR01

-KA204-008693). A nemzetközi partnerségben francia, bolgár és macedón szervezetek is részt vesz-

nek. A projekt célja a nemzetközi jó gyakorlatokon keresztüli közös tanulás, felnőttoktatás és gya-

korlati tapasztalati tudásátadás, képzés. A program keretében a közösségi, helyi termékek feldolgo-

zását koordináló animátorok ismeretbővítésére irányuló tematikát dolgoztunk ki.  

Módszer: tréner által felvezetett, majd moderált, közös tanuláson, tudásmegosztáson alapuló folya-

mat, összefoglalással. 

A képzés időpontja: 2016. június 23-24. 

Helyszíne: Esztergom  

Vendéglátónk az Esztergomi Kiskosár Bevásárlóközösség 

                                        (http://www.kiskosarbolt.hu/) 



 

Tervezett program 

 

 

Helyi termékes 
közösségi animátor 
tudásmegosztás 

Időpont Tervezett program 

2016. június 23. csütörtök 

11:00-12:00 Szállás elfoglalása (Székely Vendégház, Esztergom Jókai u. 41.  

http://szekelyvendeghaz.com/) 

13:00 Ebéd helyi termékekből 

14:00-19:00 Elméleti és gyakorlati programok bevásárló közösségek 

szervezőinek 

 Ismerkedés, bemutatkozás 

 A szakmai nap céljai, a projekt háttere, elvárt eredmények 

 Légy aktív Kiskosaras! - Gyakorlatban megtapasztalhatod, milyen 

egy bevásárló közösség segítőjének lenni. Segíts nekünk, ezzel 

élményeket és tapasztalatokat szerezhetsz. Feladatok kiosztása: 

látogatószámlálás, termelői és vásárlói kérdőívezés, termék por-

ciózás,  a helyszín előkészítése, építés, bontás, berendezés, 

"másnaposok" szolgáltatás segítése, infó pult segítés  

 Aktív részvétel a Kiskosár átadási alkalmon:  a plébánia kert 

nyüzsgő közösségi térré alakul - családok, barátok találkoznak, 

játszanak, nevetnek és helyi terméket vásárolnak, közvetlenül a 

termelőtől 

 Vacsora alapanyagok közös beszerzése bevásárlólista alapján              

19:00-21:00 A bevásárló közösségi tapasztalat csere, értékelés. Workshop a kö-

zösségi mezőgazdaság jelenlegi igényeiről, problémáiról, megoldási 

lehetőségeiről. (Milyen képzések szükségesek, milyen kompetenciákat 

kell megtanulni? Milyen jogszabályi változások segítenék a közösségi 

szervezők munkáját?) 

Vacsora a szálláson - közös vacsora készítés (saláták, sajtok, grillezés). 

21:00- Ha még nem vagy fáradt: Szabad program - Esztergomi Társasjáték 

Klub programja / városnézés 

Együttműködő partnereink: 



Időpont Tervezett program 

2016. június 24. péntek 

7:00 Reggeli a szálláson (természetesen helyi termékekből) 

9:00-12:00 Szakmai programok: 

Képzők képzése, participatív oktatás nemzetközi jó példákkal (Inzsöl 

Renáta) 

REL és a helyi szervezők, animátorok szerepe a vidéki térségek fej-

lesztésében (Kujáni Katalin) 

Nemzetközi jó gyakorlatok megismerése a „Tegyük el együtt” prog-

ram segítségével: 

Csendesné Dolinay Margit – Macedón ajvár és oszkói rétes készí-

tési tapasztalatok. Hogyan legyek jó animátor? 

Szász Jolán – Bolgár sajtkészítés közösen és a Börzsönyi Ínyenc 

Kosár tapasztalatai 

Nagy Anita Lilla - Francia gyümölcs szörpök, fagylaltok és lekvá-

rok, azaz a képzők képzése és a hévízi medence átadható is-

meretei 

Amit még egy trénernek tudnia kell: 

 Kiből lesz a jó animátor? (Böröcz Lívia) 

 Mit kell tudni, mielőtt belevágunk? Közösségi konyhákra vonatkozó 

szabályok? (Szabadkai Andrea) 

- Miből lesz az élelmiszer? (szervezés alatt) 

13:00-14:00  Utazás az Ipolyszalkai Tájházba - Ebéd a Tájházban (tájjellegű 

leves, kemencés finomság, rétes) 

14:00-16:30 Helyi termékes animátor képzés:  

 szezonális gyümölcsök közös befőzése 

 aszalás napenergiával 

16:30-17:30 Kiértékelés, közös beszélgetés: Hogyan lehet a programot továbbfej-

leszteni? Hol használható ez a tudás? Hogyan lesz ebből használható, 

hazai jó gyakorlat? Program zárása - Hazautazás 



Időpont Szabadprogram, ÖNKÖLTSÉGES 

19:00 Borkóstolóval egybekötött vacsora a Szivek Pincében a Kiskosár 

sommelier-jével. http://szivekpince.hu/index.php/hu/ 

 Szállás a Székely Vendégházban 

A program első része ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztve-

vők száma korlátozott. Jelentkezéseket a kitöltött regisztrációs lapok 

visszaérkezésének sorrendjében tudjuk elfogadni.  

Bővebb információ: Inzsöl Renáta,  

mobil: +36303769484, e-mail: inzsol.renata@pannonhelyitermek.hu 

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! Fotók: projektarchívum, luminoso.hu 


