
Békés Megyei Könyvtár
Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.  

Tel: 06-66/530-200

http://konyvtar.bmk.hu

https://www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

Instagram: bekesmegyeikonyvtar

http://konyvtar.bmk.hu/
https://www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar


2020

Távolságtartás, kitiltott látogatók, 

könyvkarantén, plexifal

csökkentett nyitva tartás

? 2021 ?



Játékosítás * Gamifikáció

Hatékony tanulás

Élménypedagógiai alapok

***

Saját élményen alapuló tevékenységek a 

könyvtárban



Hatékony tanulás



Ha elmondod, elfelejtem. 

Ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá. 

Ha részt veszek benne, megértem.

Élmény!



NAT – élmény

Élmény 77

Élményszerű 18

Követelmény 76

154 oldalon == 2/oldal



NAT – élmény

„A változatos, tevékenységközpontú, élményszerű és kognitív kihívást

jelentő tanórai tevékenységek továbbra is meghatározóak, de az iskolán kívüli

informális és nem formális tanulási lehetőségek, egyéni utak is kiemelten

fontosak az érintett korosztály számára.”

„A tanulócsoportok részére ajánlott, választható projektek lehetővé teszik

egy-egy témakör komplex megismerését, élményszerű feldolgozását, az

ismeretek többféle kontextusban való vizsgálatát.”

„Az élményszerű, a tanuló gondolkodásához, problémáihoz közel álló,

gyakorlatorientált ún. kontextusalapú tananyag-feldolgozás hatékonyabb, mert

az ismeretek rendszerezésével zárul.”



NAT – élménypedagógia 

ALAPELVEK, CÉLOK

„Fontos szerepet kap a saját gyűjtőmunka, a szűkebb és tágabb

szülőföld értékeinek, hagyományainak tanári támogatással történő

felfedezése, a megismert néphagyományok feldolgozása,

megjelenítése egyéni és csoportmunkában.”

… fejleszti a több nézőpontú gondolkodást, a mérlegelés 

képességét.

az „agy, szív és kéz” összekötése



Élménypedagógia

„A falmászás, a vadvízi evezés vagy a vitorlázás mind

olyan természeti sportok, melyek örömteliek és

értelmesek. Ha azonban csak öncélúan végezzük

ezeket, akkor megmaradnak egyszerű szabadidős

elfoglaltságnak.”

Werner Michl: Élménypedagógia p. 9.
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Élménypedagógia

„Az élménypedagógia jó mulatság mindenki számára, a

gyakorlatokat kifejezetten úgy alakítjuk ki, hogy lekössék

a résztvevőket. Így a részvevők könnyebben

motiválhatóak arra, hogy valami olyasmiről tanuljanak,

amiről általában nehéz tanulni, a régi kínai közmondás

üzenete szerint:

Ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán

emlékezni fogok rá. Ha részt veszek benne,

megértem”.
https://osztalyfonok.hu/734/#foldes



Élménypedagógia

pedagoguskepzo.hu/jatekazosztalyban

elmenyesszencia.hu

ajateknemjatek.hu

tanulasizona.hu

jatekrafel.hu

taborok.net



Játékosítás

A gamifikáció …

„A 20. századot megelőző időszakra tekintve elmondhatjuk, hogy

az üzleti szférában már az 1800-as évek végén regisztráltak olyan

akciókat, amelyek jutalmazások révén próbálták a márkahűséget

és a fogyasztói lojalitást biztosítani

A régmúltban az üzleti életen kívül is számos területen tetten

érhetőek a játékosítás elemei; gondoljunk például a katonaságban

alkalmazott jelvényekre és a hierarchikus szintrendszerekre,

de a cserkészek életében is már régóta jelen vannak különböző

feladatkonstruktumok és jelvények.”

Fromann Richárd: Játékoslét. A gamifikáció világa. 106. oldal



Játékosítás

„A gamification a játékélményhez szükséges játékelemek,

játékmechanizmusok és játékdinamikák alkalmazását jelenti az élet

– játékon kívüli – területein azzal a céllal, hogy az adott

folyamatokat érdekesebbé és hatékonyabbá tegye.

Játék Játékosítás

öncélú hasznossági cél 

szórakoztatás eszköz, nem cél

játékélmény játékon kívül

A játék elemeinek implementálása a meglévő folyamatba. A határ nem éles!

Fromann Richárd: Játékos lét. 111. oldal



Játékosítás

Pusztai Ádám: Gyakorlati játékosítás. Hogyan teremtsünk játékosított

ügyfélélményt? (Kollektíva, 2018)



Játékosítás

https://www.youtube.com/watch?v=Jbih_Z1aMQg

/tévhitek

https://kollektiva.eu/gamification-otpercesek-uj-

projekt/

Pusztai Ádám: Gyakorlati játékosítás. Hogyan teremtsünk játékosított

ügyfélélményt? Kollektíva 2018

https://www.youtube.com/watch?v=Jbih_Z1aMQg
https://kollektiva.eu/gamification-otpercesek-uj-projekt/


Játékosítás

https://www.youtube.com/watch?v=Jbih_Z1aMQg

/tévhitek

https://kollektiva.eu/gamification-otpercesek-uj-

projekt/

Pusztai Ádám: Gyakorlati játékosítás. Hogyan teremtsünk játékosított

ügyfélélményt? Kollektíva 2018

https://www.youtube.com/watch?v=Jbih_Z1aMQg
https://kollektiva.eu/gamification-otpercesek-uj-projekt/


Élménypedagógia



Játékosítás

https://kollektiva.eu/gamification-otpercesek-uj-

projekt/

https://kollektiva.eu/gamification-otpercesek-uj-projekt/


Saját élményű tanulás?

1968 – 4. osztály – megterítettünk az osztályban

1978 – színes rudak, Dienes készlet

2006 – Kompetencia alapú oktatás, játékos módszerek

2008 – Információkereső verseny

2020 – Városismereti séta, Qulto

TEVÉKENYKEDÉS =nem= JÁTÉKOSÍTÁS 

KÖNYVTÁRIASÍTÁS



SZAKÉRTŐI MOZAIK

A/ Információkereső verseny

B/ jatek.bmk.hu

C/ Qulto – Munkácsy 



A, B, C asztalnál ua. – Dönts!

Kell / Nem kell
„Hatékony” a könyvtárban? Élményalapú? Játékosított?

ABCC AABC ABBC

Beszéld meg, dönts! Áll vagy fekszik?  – 10 perc
****************

AAAA BBBB CCCC
Ismertesd, kérdezz, érvelj, cáfolj! – 10 perc

****************

ABCC AABC ABBC
Ismertesd a hozott információkat! Van-e változás? – 3 perc

KELL? 
****************

ELVISSZÜK? Felkínáljuk!



Békés megyei KSZR

Szakmai nap – robotegér

Kvízek, OKN játékok



Békés megyei KSZR



ed.bmk.hu



Békés megyei KSZR

Fotóküldések

Sorsolások

Olvasóversenyek

???

Jutalom, ajándék, helyezés…



Jutalmazás

Kedvezmény

Nyilvánossá tett helyezés

OKN, FIESTA marketing ajándékai

Oklevél, emléklap, ünnepélyes kihirdetés

!!!

VISZÜNK   AJÁNDÉKOT!



Ahol érdemes kreatívnak lenni!



Békés Megyei Könyvtár


