
ÚJRATERVEZÉS  

„...előbb vagy utóbb rájön az    

ember, hogy ő maga saját lelké-

nek főkertésze, életének irányító-

ja. Felfedezi a gondolkodás     

törvényszerűségeit magában, és 

egyre pontosabban megérti,    

hogyan alakítják gondolatai     

jellemét, körülményeit és sorsát. ” 

A program eseményei-

ről a projekt honlapján 

is tájékozódhat: 

www.ujratervezes.hu 

Vagy keressen minket 

facebook oldalunkon: 

www.facebook.com/

ujratervezes01 

A közösség és a tapasztalati tanulás 

A projekt  során a csoportok egyik legfontosabb tanulási lehetősége, hogy 

megtapasztalják a közösségek működésének sajátosságait, előnyeit, sőt, 

sokszor a nehézségeit is. Ez utóbbi szintén fontos a diákok egyéni fejlődé-

se szempontjából, hiszen fejlődik a kommunikációs és problémamegoldó 

képességük, elkezdenek összefüggésekben gondolkodni, rendszereket 

látni. Felismerik azt, hogy az egyéni cselekedet is hatással van a nagyobb 

társadalmi folyamatokra, így ezeket a folyamatokat akár egyénileg is ala-

kíthatják, de látják azt is, hogy közösségben ez a hatóerő megsokszoro-

zódik. Ezért volt fontos szerepe annak, hogy a fiatalok nem egyénileg, 

hanem minden feladatot közösségben végezzenek el. Közösen terveznek, 

ötletelnek, célokat tűznek ki, döntéseket hoznak, feladatokat határoznak 

meg, majd közösen meg is valósítják azokat. Ezekben a közösségekben 

is kialakulnak a szerepek, felismerik, hogy a csoporttagoknak mik az erős-

ségeik, miben jók, és mi az, amiben még fejlődniük kell. Ez egy olyan ta-

nulópálya a fiataloknak, amit ha végigjárnak, és tudatosan tekintenek a 

folyamatokra, elemzik, értékelik azt, feldolgozzák a tapasztalatokat, akkor 

lehetőségük nyílik a fejlődésre, tapasztalati tanulásra. Így lehetséges az, 

hogy a projektben szerzett tapasztalatok hosszú távon is hatással legye-

nek a jövőjükre. Ez adja a projekt egyik legfontosabb eredményét.  
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Helyi 
terv—
Debrecen 

részlet 

Kevés marketing biztosí-

tott a piacok számára. 

Úgy értem, nap mint nap 

találkozok olyan táblák-

kal, amelyek a Tescoban 

árult (több napos) paradi-

csom leárazását hirdetik, 

de még soha nem írták ki 

a DKV-s buszok kijelző-

jén, hogy Erzsike néni 

5% kedvezményt ad a 

törzsvásárlóknak.  

Pedig lehet jobban jár-

nánk az ő frissen, a kert-

ből szedett paradicsomá-

val, amit nem vegyszere-

zett le, hogy szépnek tűn-

jön… 

Fontos lenne, hogy ösz-

tönözzük mind a helyi 

termelőket, mind a dön-

téshozókat arra, hogy 

megtárgyalják az őket 

érintő kérdéseket.  

Talán több támogatás 

biztosítása is lehetséges 

lenne, ezáltal olcsóbban 

tudnák adni minőségi ter-

mékeiket és a város la-

kossága is jobban meg-

engedhetné magának 

azokat. 

...A lakosságnak igenis 

van beleszólása a kér-

désbe és joga van lakos-

sági kezdeményezést 

előterjeszteni egy új piac 

(vagy akár több) megnyi-

tása érdekében. Így több 

embernek esne útba ha-

zafelé menet, a piacra 

való betérés, de akár az 

onnan eredő friss illatok 

 

A DEBRECENI RENDEZVE NY 



Szolnoki helyi terv  
 Kisiskolásoknak ( általános iskola 1-6. osztályosai) kirándulás 

szervezése különböző termőföldekre, gazdálkodásokba, ahol 

megismerhetnék a mezőgazdasági termékek előállításának 

munkafolyamatait. 

 Általános iskola 7.-8. osztályosainak ill. a középiskolák ösz-

szes osztályának piaclátogatás szervezése, melynek keretén 

belül megnézhetik a piac működését, ill. lehetőségük van 

megismerni a helyi termelőket, kérdéseiket is feltehetik. 

 Nyári táborozási lehetőséget nyújtani szintén iskolásoknak, 

bármilyen korosztályból. Ez 3 napos program lenne, ahol a 

fiatalok olyan tanyákra látogatnának el, ahol eladásra is ter-

melnek. Ott részt vennének az éppen aktuális feladatokban: 

pl. növénygondozás, állatgondozás; sajt, túró, tejföl készítés; 

vajköpülés; és mindeközben a friss levegőn játékos progra-

mokban vesznek részt… 

 Iskolai büfésekkel felvenni a kapcsolatot, a helyi termelők 

termékei is megtalálhatóak legyenek a kínálatban. ( pl. gyü-

mölcsök, zöldségek). 

 Követni az Alsó-Berettyó Melléki Tájgazdálkodási és Vidék-

fejlesztési Kft. egyesület példáját, mely már létrehozott Túrke-

vén egy helyi termék boltot, melyben a saját termékein kívül, 

a környéken élők tudják eladni portékáikat. Ezen a gondolat-

meneten elindulva, megfontolandó egy webáruház létrehozá-

sa is.  (A terv teljes terjedelmében letölthető honlapunkról) 

 

SZOLNOK 

 

 

PANYOLAI TERV E S RENDEZVE NY 

A panyolai helyi terv részeként a fiatalok ösz-

szegyűjtötték azokat az előnyöket, ami a helyi 

élelmiszerek termelésével és fogyasztásával 

jár: 

 Helyben marad a pénzünk. 

 Egyre több munkahely lesz. 

 A fiatalok és az idősebbek is megtalálják a 

boldogulásukat helyben. 

 A külföldön próbálkozók hazajöhetnek. 

 Javulhat a kapcsolat termelő és fogyasztó 

között. 

 Egészségesebbek lehetünk. 

„Mindannyiunkat érdekelt a helyi termékek 

fontossága és azok felhasználásának lehető-

ségei. Mindenki a csoportban fontosnak talál-

ta ezt, és megpróbálta használni ezeket, illet-

ve preferálni más termékekkel szemben. Eze-

ket a tapasztalatokat és élményeket foglaltuk 

össze, jó tanácsokat és információkat cserél-

tünk, és közösen ötleteltünk mivel tudnánk 

még segíteni az ügy érdekében.” 


