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MI A CÉLUNK A TERMÉKEKKEL?

• Hátrányos helyzetű célcsoporttal foglalkozó szakemberek, 
képzők, közmunkásokat irányító csoportvezetők számára 
tananyag és szakmai módszertani segédletek biztosítása

• Háztáji biogazdálkodás ismeretek átadása 

• Hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű 
célcsoport motiválása, tanulási kudarcok helyett tanulási 
sikerek, pozitív tanulási élmény

• Hosszú távú cél: hátrányos helyzetű emberek 
társadalmi integrációja + biogazdálkodás terjesztése, 
háztáji gazdálkodás tudásának visszahozatala



A TERMÉKEK:
• „Ökológiai háztáji gazdálkodási ismeretek és esélyegyenlőségi 

szemlélet fejlesztése” című képzés

• 136 órás, D körben engedélyeztetett képzési tananyag  

• Képzési modulok: 
• Motiváció és a szociális érzékenyítés (24 óra)
• Az ökológiai gazdálkodás alapjai (16 óra)
• Ökológiai szemléletű kisállattartás (32 óra)
• Ökológiai szemléletű zöldségtermesztés (32 óra)
• Ökológiai szemléletű gyümölcstermesztés (32 óra)

• Oktatási segédanyagok képzők számára

• Tanulási segédanyag a közvetett célcsoport számára

• https://diverzitasalapitvany.hu/tudastar/

https://diverzitasalapitvany.hu/tudastar/


Metaforánk: a paprikakoszorú
(Örkény István)

Szakmai tudásanyag 

(zöldségtermesztés, 

gyümölcstermesztés stb.) 

Módszertan a 

tudásátadásra és 

motiválásra



Kiknek ajánljuk?
• Hátrányos helyzetűekkel, közfoglalkoztatottakkal dolgozó 

szakemberek, mezőgazdasági szakemberek, önkormányzatok

• Hátrányos helyzetűeket, közfoglalkoztatottakat oktatók, 
mezőgazdasági oktatók

• Diákokkal, gyerekekkel foglalkozó, agrár- és/vagy 
természettudományokat oktató pedagógusok

Közvetett célcsoportunk:
• alacsony iskolai végzettségűek

• hátrányos helyzetű személyek

• közfoglalkoztatottak

• biogazdálkodás iránt érdeklődők, diákok, gyerekek



Oktatási segédanyagok képzők 
számára – 6 letölthető füzet
A füzetek témái:

• Motiváció és a szociális érzékenyítés 

• Az ökológiai gazdálkodás alapjai

• Ökológiai szemléletű kisállattartás 

• Ökológiai szemléletű zöldségtermesztés

• Ökológiai szemléletű gyümölcstermesztés

• Játék és módszertani gyűjtemény képzőknek

https://diverzitasalapitvany.hu/tudastar/

https://diverzitasalapitvany.hu/tudastar/


Hogyan használjuk a füzeteket?
• Adott témához kapcsolódó elmélet + a téma átadására szolgáló 

interaktív feladatok a módszertani gyűjteményben



Tanulási segédanyag: 30 oldalas letölthető képregény

• Széles körben használható, 
gazdagon illusztrált füzet

• Érdeklődés felkeltése, hasznos 
ismeretek átadása

• Gyakorlati példákon keresztül 
mutatja be a háztáji 
biogazdálkodást: 
zöldségtermesztést, 
gyümölcstermesztést                        
és állattartást

• https://diverzitasalapitvany.hu/tudastar/

https://diverzitasalapitvany.hu/tudastar/


Megvalósított képzés – Nagykanizsai 
Református Egyházközség EFOP projektje



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
+36-70-701-8859

csapo.beatrix@diverzitasalapitvany.hu

Oktatási segédanyagok letöltése:

https://diverzitasalapitvany.hu/tudastar/
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