
Activity n°

Participating 

organisations 

Start date End date
Activity 

duration 
Travel days

23.08.2015 30.08.2015 8 2

Timetable Megjegyzés

14.00-17.00

17.00-17.30

17.30-19.00

19.00

19.30

9.00-10.00

10.00-13.00

13.00-14.00 Ebéd

14.00-16.00 Pihenő

16.00-18.00

(1) ea: Dr. Gonda Tibor adjunktus, PTE Szekszárdi IGYK Kar

(2) Zombai Zita projektkoordinátor, Zöld-Aktív Szociális 

Szövetkezet

(3)  Baum Attila kirendeltségvezető, Országos Foglalkoztatási 

Alapítvány

18.00-18.15

18.20-19.00

19.00-22.00

Youthpass módszertan-tanulási napló használata. Tanulási napló töltése. 

PM

Vacsora

PM

AM

Műhelybeszélgetések során dolgozzuk fel a szociális gazdaság témáját. A foglalkozás interaktív, 

a résztvevő partnereket kérdésfeltevésre ösztönözzük. 

(1) A Pécsi Tudományegyetem oktatói: a szociális gazdaság alapfogalmai, szociális gazdaság 

az Európai Unióban és Magyarországon.

(2) A Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet jó gyakorlatának bemutatása

(3) A szociális szövetkezetek magyarországi sajátosságai

Útvonal: Tekeres-Pécsi tó Horgászbüféje- Orfűi tó Kemencésudvar (kenyérsütés, kóstolás)

Vacsora.   A magyar borkultúra-előadás, borkóstolással

Játékos névtanulás kisebb csoportokban. 
"Labdajáték": a  résztvevők körben ülnek és dobálják egymásnak a labdát, miközben mondják 

annak a nevét, akihez a labda kerül, először csak körben, aztán össze-vissza.

DAY 2- 24 Aug . HÉTFŐ

Tematika: SZOCIÁLIS GAZDASÁG

A  részvevők fogadása, a szállás elfoglalása. 

A szervezők bemutatkozása,  technikai információk. 

Mindenki felír 4 pozitív és 4 negatív tulajdonságot magáról, odaadja a papírt a mellette ülőnek, 

akinek el kell adnia egy munkakörre. Negatív tulajdonságokat is pozitívvá tenni.20 perc  
Játék: "add el a másikat, mint munkaerőt!"

Youthpass módszertan-tanulási napló használata. 

Az 1. nap kérdése: Te mit vársz a programtól? 

Tanulási napló céljának és használatának bemutatása. A tanulási naplók 

megnyitása. 

Sárkányhajózás  vagy strandolás

Műhelybeszélgetések:  "a szociális gazdaság témájának interaktív 

feldolgozása". 

Fröccstúra 

A 60 résztvevőt 3 db 20 fős vegyes csoportra osztjuk véletlenszerű névhúzással. A "rögtönzött" 

csapatokat egy rövid szakaszon megismertetjük a sárkányhajózás alapjaival. A résztvevők közül 

jelentkezhetnek azok, akik a következő nap versenyén részt kívánnak venni. 3 menet lesz: A és 

B, A és C, és a két győztes is. 

DAY 1 -23 Aug. -VASÁRNAP 

tematika: ISMERKEDÉS

ACTIVITY PROGRAMME FOR A YOUTH EXCHANGE

Ifjúsági csereprogramok - partnerországok

 Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet (Magyarország), Savez Poduzetnika Madara Hrvatske (Horvátország), Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V. (Németország), 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége- KMDFKSZ (Ukrajna), TéKa – Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása (Szlovákia), 

Udruženje Origo (Szerbia)

Venue Duration

City Country

Orfű Magyarország

Activity Programme

Activities Non-formal & Informal learning methods used 

1. oldal



8.30-11.00

(1) Dr. Spiegler Patrícia, Nagy Dávid -marketing szakértők

(2) Kohus Zsolt - kutató, MTA

(3) 

(4)  2 fényképező, 1 projektor és vászon, 1 kamera, Nagy Dávid

(5) Emi & Dóri

11.30-12.30

13.00-18.00

útvonal: 

Zsolnay-Negyed (Winespiration Látogatóközpont)

belvárosi séta a Király u. -Városháza között

Városháza tornyából kilátás a főtérre

séta a Székesegyházig

Cella Septichora világörökségi helyszín megtekintése 

(opcionális)

19.00-20.00

20.15

20.30 Minorics Tünde 

AM 8.30-10.30

11.00-17.00

10-15 db túrakerékpárt is adunk aki kéri

Novák Péter: sajtkészítő helyi termelő vállalkozását bemutatja. 

Kóstoló: szörpök, lekvárok. 

Nyírő Tamás: kenyér és lekvárkészítő termelő vállalkozását 

bemutatja. Kóstoló.

Buchert Eszter: méz- és ecetkóstolás. 

Kemencés ebéd: lepény, pizza

18.15

18.30-19.00 Vacsora

19.00

Opcionális program részvételi lehetőség:  "Közös örökségünk- a 

pálinka kultúra" 

előadó: Krizl Edit, Brill Pálinkaház

DAY 3-25 Aug. KEDD 

tematika: KOMMUNIKÁCIÓ 

Tanulási napló töltése. A 3. nap értékelő kérdőívének kitöltése. Youthpass módszertan-tanulási napló használata. 

PM

AM

Ebéd

Vacsora

(1) " A modern online marketing hatékony felhasználása a vállalkozások- és a 

közösségfejlesztés terén."Az egyes projektpartnerek szerepe: a fogadó szervezet által felkért 

turisztikai marketing szakértő rövid előadást tart, melyet követően kiscsoportos gyakorlati 

foglakozásokat végzünk irányításával. 

(2) Excel gyakorlati oktatás 

(3) Prezi-szoftver gyakorlati oktatás és tábor-bemutató anyag készítése

(4) "Médiaközpont" felállítása (Fénykép- és videókészítés; naplóblog, tudósítás, facebook hírek, 

web: Lovaspanzió, TDM, ZA, interjúk, stb.)

(5) Kézségfejlesztő tréningek ( verbális és nonverbális kommunikációs játékok)

TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK 

-egy idősávban- 

 Kapcsolatépítés, egymástól tanulás, jó gyakorlat átvétele.

Kulturális program: Pécsi látogatás. A régió  2000 éves történelmi, kulturális és oktatási központjának számító város megtekintése.

DAY 4- 26 Aug. SZERDA 

tematika: ÖNMEGVALÓSÍTÁS

TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK 

-egy idősávban- 

(1) " A modern online marketing hatékony felhasználása a vállalkozások- és a 

közösségfejlesztés terén."Az egyes projektpartnerek szerepe: a fogadó szervezet által felkért 

turisztikai marketing szakértő rövid előadást tart, melyet követően kiscsoportos gyakorlati 

foglakozásokat végzünk irányításával. 

(2) Excel gyakorlati oktatás 

(3) Prezi-szoftver gyakorlati oktatás és tábor-bemutató anyag készítése

(4) "Médiaközpont" felállítása (Fénykép- és videókészítés; naplóblog, tudósítás, facebook hírek, 

web: Lovaspanzió, TDM, ZA, interjúk, stb.)

(5) Kézségfejlesztő tréningek ( önismeret- és önkép fejlesztési  játékok)

A szociális gazdaság jó gyakorlatainak bemutatása 1.: 

"Az ötlettől a vállalkozásig"

Gyalogtúra Kovácsszénájára, a 80 lakosú település megismerésére. 

(beszélgetés Novák Péter polgármesterrel és Nyírő Tamás képviselővel és 

helyi termék előállítóval):

1. Interaktív ebédkészítés (kemencés ételek) és helyi termék-kóstolás 

2. Háromféle foglalkozás kiscsoportokban (felváltva): 

a) Műhelybeszélgetés a helyi termelőkkel, a helyi termékek bemutatása

b) Kerékpáros downhill-pálya kipróbálása

c) Séta, a falu vállalkozásainak meglátogatása 

Szabadidő

"Saját ötlet, alkotás" -Kézműves foglalkozás helyi, természetese 

anyagokkal.

Dr. Minorics Tünde oktató (Kultúraközvetítési és Közösségfejlesztési Intézeti Tanszék, Pécsi 

Tudományegyetem)

PM

Tanulási napló töltése. A 4. nap értékelő kérdőívének kitöltése. Youthpass módszertan-tanulási napló használata. 

2. oldal



AM 8.30-11.00

11.30-12.30

13.00-17.00

Katics Tanya: http://www.katicatanya.hu/

18.45

19.00

19.30

9.00-11.30

(1) dr. Gonda Tibor

(2) Kohus Zsolt

(3) 

12.00-13.00 Ebéd

13.00-18.00

13.15

18.00-19.00

DAY 5 -27 Aug, CSÜTÖRTÖK 

tematika: VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

A szociális gazdaság jó gyakorlatainak bemutatása 2.: 

"Új típusú vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés".

Autóbuszos kirándulás Patcára ,ökoturisztikai vállalkozások és helyi 

termelők sikertörténeteinek bemutatása. Vacsora közben beszélgetés 

Handó János polgármesterrel. A vállalkozások ökoturisztikai 

beruházásainak megtekintése. 

Kapcsolatépítés, egymástól tanulás, jó gyakorlat átvétele.

(Lehetőségek az ökoturizmusban)

Vacsora

DAY 6- 28 Aug, PÉNTEK 

tematika: KÉSZSÉGEK, PÁLYAORIENTÁCIÓ

(1) Vállalkozásfejlesztési játék/esettanulmány (8-10 fő )

(2) Életpálya-kérdőívek-(Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása)

(3) Életúttervezés hátrányos helyzetű fiataloknak

(4) Szabad programAM

Vacsora

Tanulási napló töltése. A 6. nap értékelő kérdőívének kitöltése. Youthpass módszertan-tanulási napló használata. 

TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK 

-egy idősávban- 

Youthpass módszertan-tanulási napló használata. Tanulási napló töltése. Az 5. nap értékelő kérdőívének kitöltése. 

felnőtt bábelőadás: "A helység kalapácsa"

http://www.markuszinhaz.hu/

Aquapark vagy termálfürdő

Szabadstrand (a közelben)

TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK 

-egy idősávban- 

(1) " A modern online marketing hatékony felhasználása a vállalkozások- és a 

közösségfejlesztés terén."Az egyes projektpartnerek szerepe: a fogadó szervezet által felkért 

turisztikai marketing szakértő rövid előadást tart, melyet követően kiscsoportos gyakorlati 

foglakozásokat végzünk irányításával. 

(2) Excel gyakorlati oktatás 

(3) Prezi-szoftver gyakorlati oktatás és tábor-bemutató anyag készítése

(4) "Médiaközpont" felállítása (Fénykép- és videókészítés; naplóblog, tudósítás, facebook hírek, 

web: Lovaspanzió, TDM, ZA, interjúk, stb.)

(5) Készségfejlesztő tréningek

(6)  Kerekasztal-beszélgetés az orfűi Turisztikai Desztináció Menedzsment Elnökével. Téma: a 

térség településeinek gazdasági és demográfiai jellemzői; kitörési lehetőségek. Igény szerint: 

konzultáció, kutatási témák gyűjtése, vita. 

(7) PhD szervezetek kerekasztal beszégetése (Romániai- Szlovák, és Kárpátaljai  Magyar 

Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége)

Szennai szabadtéri néprajzi gyűjtemény megtekintése
(Lehetőségek az örökségturizmusban)

www.smmi.hu/szenna

PM

Márkus színház előadása

3. oldal



8.30-11.00

2)- Kohus Zsolt

3)-Partnerszevezetek előadói

12.00-13.00

13.00-18.00

18.15

18.30 http://www.biobia.hu/

9.00-10.30

10.30-11.00

9.00-11.00 

12.00-13.00 Ebéd

PM

Záró  beszélgetés. 

DAY 7- 29 Aug, SZOMBAT 

tematika: AZ EURÓPAI IFJÚSÁG 

(1) "Az Európai Unió ifjúságpolitikai és szociálpolitikai stratégiája a 2014 – 2020 időszakra."

(2) Civil kerekasztal

(3) Szervezet Bemutatkozója: a 6 partner bemutatja saját tevékenységét, fejlesztési 

lehetőségeit. Prospektusok, plakátok, kapcsolatteremtés, közös projektek tervezésének 

lehetősége. 

(4) Készségfejlesztő tréning (visszajelzések, értékelések-  játék)

(5) Jó gyakorlat bemutatása: az Ökocsali Egyesület szociális gazdaságra gyakorolt hatása

Ebéd

Tanulási napló töltése. A 7. nap értékelő kérdőívének kitöltése. Youthpass módszertan-tanulási napló használata. 

Kérdőív kitöltése: az 1. nap kérdőív válaszaiból írja felül azokat, amelyek a tábor hatására 

változtak, és nevezze meg, hogy mely esemény, programpont, ismeret vagy résztvevő volt a 

változásban legnagyobb hatással. 

Személyiségfejlesztési kérdőív kitöltése. 

TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK 

-egy idősávban- 

AM

PM

"Gazvacsora" a délután magunk gyűjtötte  virágos, gazos erdei, mezei, 

kerti , helyi étkekkel.

For additional days, please copy the above rows

Hazautazás

AM

Szabad program: 

(1) Szabadstrand (a közelben)

(2) "Mecseki Ökocsali" kirándulás a közelben. Gyógy-és ehető növények, 

füvek, virágok gyűjtése a "gazvacsorához".

DAY 8- 30 Aug, VASÁRNAP

 tematika: ÉRTÉKELÉS, lezárás

TV riport

 

A tábor szakmai tematikájának összegzése, a programok értékelése

4. oldal


