
 

 

 

 

Technische Universität Darmstadt 

Helyalapú játéktervezés tanítása 

a fizikai aktivitás és a 

társadalmi interakció 

előmozdítására a városi 

közterekben  
Oktatási kézikönyv a közép- és 

felsőoktatáshoz, a krónikusan beteg 

gyermekek oktatói és a felnőtt tanulók 

számára. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztők 
Marianne Halblaub Miranda, Martin Knöll 

Technische Universität Darmstadt, Németország. 

 

 

 

 

Javasolt hivatkozás 
Halblaub Miranda, M., Honvári, P., Knöll, M., Mylonas, D., Papageorgiou, F., Szörényiné 

Kukorelli, I., Vásquez Fauggier, G., Veltkamp, R. (2019). Helyalapú játéktervezés tanítása a 

fizikai aktivitás és a társadalmi interakció előmozdítására a városi nyílt terekben. Oktatási 

kézikönyv a közép- és felsőoktatáshoz, a krónikusan beteg gyermekek oktatói és a felnőtt 

tanulók számára.. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt, Department of Architecture, 

Urban Health Games Group. 

 

 

Some rights reserved 



Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  

Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 

 

 

 

www.prehealth.eu 

1 

CC BY-NC-ND 4.0 International 

 

 

 

 
 

 

 

Hivatkozási feltételek 
Helyalapú játéktervezés tanítása a fizikai aktivitás és a társadalmi interakció előmozdítására 

a városi nyílt terekben. Oktatási kézikönyv a közép- és felsőoktatáshoz, a krónikusan beteg 

gyermekek oktatói és a felnőtt tanulók számára c. kézikönyv a Promoting education and jobs 

to enhance the use of urban blue and green infrastructure for health and fitness (PREHealth) 

Erasmus+ projekt keretében készült szellemi termék (IO11).  
 

 

Projekt partnerek 
Technische Universität Darmstadt 

Utrecht University 

PRISMA – Planning and Research Consultants 

Széchenyi István Egyetem 

Darmstadt városa 

Athén városa 

Győr városa 
 

 

Szerzők 
Marianne Halblaub Miranda 

Honvári Patrícia 

Martin Knöll 

Demetris Mylonas 

Fouli Papageorgiou 

Szörényiné Kukorelli Irén 

Gladys Vásquez Fauggier 

Remco Veltkamp 

 

  

http://www.prehealth.eu/


Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  

Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 

 

 

 

www.prehealth.eu 

2 

Tartalomjegyzék 
 

Útmutató ................................................................................................................................. 4 

Első szakasz ................................................................................................................................ 5 

Bevezetés ................................................................................................................................ 6 

A kurzus leírása ...................................................................................................................... 7 

A kurzus szerkezete ............................................................................................................ 8 

Tanulási célok ..................................................................................................................... 8 

Tanulási tevékenységek és visszacsatolás......................................................................... 10 

Értékelési és visszajelzési anyagok ................................................................................... 11 

Alapok .................................................................................................................................. 12 

Városi és hely-alapú játékok ............................................................................................. 12 

Az LBG mint oktatási és tanulási eszköz.......................................................................... 12 

Játékkoncepció .................................................................................................................. 13 

A játéktervezés szakaszai .................................................................................................. 14 

AR (virtuális valóság) eszközök és azok lehetőségei a mindennapi életben: tudatosság 

növelése és aktívabb részvételre ösztönzés a PREHealth keretében ................................ 16 

A PREHealth keretében létrehozott helyalapú játékok (középfokú oktatás, felsőoktatás, 

felnőtt oktatás és krónikusan beteg gyeremekek oktatása) ............................................... 19 

Második szakasz ....................................................................................................................... 24 

1. RÉSZ: Kézikönyv a hely alapú játék tervezési kurzusról a középfokú oktatás számára . 25 

1. A kurzus leírása ......................................................................................................... 25 

2. Tanulási célok ............................................................................................................ 27 

3. A kurzus vázlata ........................................................................................................ 28 

4. A játék és a kurzus értékelése .................................................................................... 32 

2. RÉSZ: Kézikönyv egy helyalapú játék-tervezési kurzus tanításához a felsőoktatásban .. 34 

1. Kurzus leírása ............................................................................................................ 34 

2. Tanulási célok ............................................................................................................ 35 

3. A kurzus vázlata ........................................................................................................ 37 

4. A kurzus értékelése .................................................................................................... 42 

5. Gyakorlati tanácsok a kurzus fejlesztésére ................................................................ 43 

6. Következtetések és lehetőségek a felsőoktatásban résztvevők hallgatók számára 

adaptált LGB esetében ...................................................................................................... 43 

3. RÉSZ: Helyalapú játék tervezése: Önképző Tanulási Útmutató felnőtt tanulók számára 45 

1. Oktatási célok: kinek ajánljuk az önképző csomagot? .............................................. 45 

http://www.prehealth.eu/


Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  

Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 

 

 

 

www.prehealth.eu 

3 

2. Bevezetés és előkészítő munka .................................................................................. 46 

3. A felnőtt oktatási kurzus bemutatása: a játékfejlesztés szakaszai ............................. 47 

4. A helyalapú játék egy példája: Hogyan játszunk? Mit nyerhetünk? ......................... 48 

5. Összefoglalás, értékelés és gyakorlati tanácsok ........................................................ 49 

4. RÉSZ: Kézikönyv a helyalapú játék oktatásához krónikusan beteg gyermekek számára 52 

1. A kurzus leírása ......................................................................................................... 52 

2. Oktatási célok ............................................................................................................ 53 

3. A kurzus vázlata ........................................................................................................ 56 

4. A kurzus értékelése .................................................................................................... 61 

5. Gyakorlati tanácsok a kurzus fejlesztéséhez ............................................................. 61 

6. A krónikusan beteg gyermekek lehetőségeihez alkalmazkodó helyalapú 

játékfejlesztő platformok és VR eszközök ........................................................................ 62 

Hivatkozások, forrásjegyzék................................................................................................. 64 

Mellékletek ................................................................................................................................. 0 

A melléklet.: Course description ............................................................................................ 1 

B melléklet.: Assessments and feedback material .................................................................. 3 

B1. Assessment done by course developer ......................................................................... 3 

B.2 Assessment done by students ....................................................................................... 3 

C Melléklet.: Game Experience Questionnaires ..................................................................... 6 

 

  

http://www.prehealth.eu/


Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  

Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 

 

 

 

www.prehealth.eu 

4 

Útmutató 

A kézikönyv célja, hogy minden érdekelt személynek - formális oktatónak és nem 

iskolarendszerű oktatásban részvevőnek - biztosítsa a szükséges kereteket, anyagokat és 

útmutatást a helyszín alapú játéktervezés megvalósításához a fizikai aktivitás és a társadalmi 

interakció előmozdítása érdekében a városi közterekben. 

 

Az első szakasz azokat a közös ismereteket és anyagokat mutatja be, amelyek segítenek a 

különböző célcsoportok képzésének bemutatásában, struktúrájában és végrehajtásában. A 

Bevezetésben bemutatjuk azokat a kihívásokat és motivációkat, amelyek egy helyalapú játék 

(LBG) kialakítására irányulnak, hogy elősegítsék a fizikai aktivitást és a társadalmi 

interakciót a városi terekben. A Kurzus leírása rövid áttekintést nyújt a kurzus felépítéséhez 

szükséges keretrendszerről, amelyet az Alapok követnek, ezekben megvitatják azokat az 

alapelveket, amelyeket a kurzus során meg kell oldani, és bemutatják a tantárgy különböző 

szakaszaira vonatkozó anyagokat. 

Az ebben az első szakaszban összeállított anyag érdekes lesz azoknak, akik a témával először 

találkoznak. Minden kurzusra vonatkozóan több, a célcsoportoknak megfelelő anyag található 

a második fejezetben az egyes célcsoportok alatt.   

 

A kézikönyv második szakasza részletes példákat mutat be négy különböző kurzusra 

különböző kontextusokban, és ezért különböző célcsoportokra: 

1. RÉSZ     Középfokú oktatás – kurzus bemutatása középiskolás tanulók részére,  

2. RÉSZ    Felsőoktatás - elsősroban az építész és a várostervező hallgatók számára, de a 

korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy az interdiszciplináris rendszerben is megfelelő, 

3. RÉSZ   Felnőtt tanulók – ez a szakasz pedig rövid bevezetést ad az online önképző 

tananyag-csomagról, bemutatva az abban tárgyalt fejezeteket és témákat, és  

4. RÉSZ   Krónikusan beteg gyerekek - ez a példa mind a felsőoktatásban (informatikus 

hallgatók), mind a krónikusan beteg gyermekek oktatásában hasznosítható. 

A második szakasz minden része következtetéseket és ajánlásokat, valamint a célcsoportok 

igényeihez igazított további anyagokat kínál. 

 

Reméljük, hogy az oktatók, hallgatók, tervezők, a döntéshozók, a játékért lelkesedők, és 

az önképző tanulók mind hasznosnak és ösztönzőnek találják az itt összegyűjtött és 

bemutatott anyagokat. 
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Első szakasz   
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Bevezetés 
A különböző tudományterületek tudósai egyetértenek abban, hogy a terek, ahol élünk, 

dolgozunk és játszunk, hatással vannak a napi tevékenységünkre és interakcióinkra. 

Változások - például a napjainkban zajló urbanizáció, a városi népesség folyamatos 

növekedése, valamint a kulturális és infrastrukturális átalakulások - új formákat képeznek és 

(újra) rendezik a városi téreket, és ennek során életmódunk is változik. 

Egyrészt a városi modern élet kevésebb fizikai aktivitást igényel, mint a testünknek szüksége 

van. Ez részben a kényelemből adódik - pl. a modern városban az alapvető szükségletek, mint 

például az élelmiszer-beszerzés nem kíván fizikai erőfeszítéseket – másrészt a városi térben a 

fizikai aktívitás lehetőségének hiánya - pl. nincs megfelelő hely hozzá, vagy elérhetetlen. 

Másrészt az urbanizáció és az azzal járó beépítési sűrűség gyakran vezet a zöld és kék 

infrastruktúra csökkenéséhez a városokban (parkok, tavak stb.). 

 

A közterületek ideális lehetőséget nyújtanak arra, hogy fizikailag aktívak legyünk, és 

bizonyítottan különböző egészségügyi előnyöket biztosítanak a lakosság számára. 

Megállapítottuk azonban, hogy az emberek nincsenek tisztában sem a lehetőségeikkel, sem a 

helyi és városi zöldterületek aktívabb használatából eredő egészségügyi előnyökkel. Annak 

érdekében, hogy a diákok és egy szélesebb közönség tudatosítsa a kihívásokat és 

lehetőségeket, a PREHealth projekt 4 különböző kurzust célzott meg és valósított meg 

különböző célcsoportok számára, melyek a következők: felső és középiskolai tanulók, 

krónikusan beteg gyermekeket oktatók és felnőtt tanulók. A kurzusok célja helyalapú játékok 

(LBG) kialakítása volt, amelyek arra ösztönzik a felhasználókat, hogy fizikailag aktívak 

legyenek, és használják a városi közterületeket.  

 

 

 

 

 

  

http://www.prehealth.eu/


Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  

Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 

 

 

 

www.prehealth.eu 

7 

A kurzus leírása 
A következő fogalmak segítenek meghatározni és értelmezni a kurzust a hallgatókank, és 

tájékoztatást adnak arról, hogy mi szükséges a kurzus megkezdése előtt. A táblázat az egyes 

fogalmak magyarázatát tartalmazza.  

Ezek általános iránymutatások, amelyeket a környezettel és a saját célokkal összhangban kell 

adaptálni; vagy esetleg megvan a saját kurzusleírási útmutatója, amely kiegészíthető a 

következő információkkal. 

 

Tanulók (célcsoport) Ki csatlakozik a kurzushoz? 

Tanár (kurzus fejlesztő) Ki dolgozza ki és tanít a kurzuson  

Az önképző (felnőtt) tanulók esetében nincs 

megkülönbözetés tanuló és oktató között.  

Diszciplína A kurzus csak egy diszciplínához tartozik, vagy 

interdiszciplináris, ez egy sajátos iskolai tantárgy? 

Munkateher oktatási egységben vagy kreditben 

Időtartam pl. heti óraszám vagy szemeszter 

Kurzus formája Hogyan zajlik az interakció a tanár és a tanuló között, 

valamint a tanuló és a tanuló között? 

Ehhez a kurzushoz projektmunkát használtunk és 

javasoltunk, ez a forma egy komplett feladat elvégzésére 

összpontosít. 

Kurzus tartalma* mit csinálnak és tanulnak a résztvevők? 

Határozza meg a feladatokat és osztályozza a hallgatók által 

elsajátítandó ismeretek típusát. Mutassa be a feladatokat a 

lehető legpontosabban.. 

Tanulók háttértudása mit kell a hallgatónak már tudnia a kurzus elvégzéséhez? 

Kor van-e korhatár korlátozás? 

Ennek kihatása lehet az elsajátítandó témákra, az 

elvégzendő tevékenységekre és azok mélységére 

vonatkozóan.  

Eszközök* milyen eszközökre és anyagokra lesz szükség? 

Ezen a kurzuson a tanulók az osztályteremben, és a 

terepen is dolgoznak. Kérjük, ne feledjék, hogy különféle 

eszközökre és anyagokra van szükség. 

A tanár készsége, szakértelme * milyen tudást kell a tanárnak átadni és értékelni? 
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Ehhez a kurzushoz speciális készségekre van szükség (pl. 

Informatikai vagy játéktervezési készségek). Ha a tanár nem 

rendelkezik a szükséges készségek valamelyikével, akkor 

lehetővé kell tenni egy külső szakértő meghívását, hogy 

működjön együtt a tanulókkal. 

 

Az összes célcsoportra alkalmazható általános jelzésekkel (*) ellátott példa-táblázatot lásd az 

A mellékletben (Annex A).  

Részletesebb példákért, kérjük, olvassa el a kurzusleíró táblázatokat a második részben. 

 

A kurzus szerkezete 

A kurzus tartalmának leírása után levezetheti a tanulási célokat (mit kell megtanulni és 

megtanítani), hozzárendelheti azokat a tanítási és tanulási tevékenységeket, amelyek a 

legjobban megfelelnek az adott tantárgyanak (hogyan kell a tartalmat megtanulni és 

megtanítani), és meghatározhatja az értékelés és visszajelzés módszerét (hogyan mérjük a 

célok teljesülését és annak mértékét). 

 

 

Tanulási célok 

Ezek az általános tanulási célok szinte minden célcsoporthoz illeszkednek, és a projekt 

szakaszai szerint vannak rendezve. 

A második részben a célcsoportokhoz igazított kiegészítő vagy az alábbiaktól eltérő tanulási 

célokat tartalmazó részletes listák találhatók. 

 

Hatáskör és az alapok meghatározása  

Megtanulni és megérteni a kék és zöld infrastruktúra szerepét a városi környezetben, 

valamint a városi lakosság fizikai és mentális egészségében 

Annak elsajátítása és felismerése, hogy a közterületek aktív használata pozitív hatással lehet 

a városi lakosság mentális és fizikai egészségére 

Megtanulni és megérteni az LBG lehetőségeit azért, hogy  megismerjék és aktívan 

használják a városi közterületeket az egészségük és a jól-létük érdekében 

Fejleszteni a kreativitást és a kritikus és kreatív gondolkodásmódot a közterületeken az  

egészség és a testmozgás érdekében. 

Kialakítani (amennyire csak lehetséges): motivációt, célokat, módszertant, értékelést, 

eredményeket és következtetéseket. 
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Elemzés 

Olyan digitális eszközök megismerése, amelyek alkalmasak közterületekre vonatkozóan az 

információk elemzésére és megosztására 

Adatokat kutatni, gyűjteni és elemezni, valamint értékelő és szintetizáló munkát végezni a 

közterületeken végzett testmozgás kérdéskörének vizsgálatával 

A terepen gyűjtött anyagok (fotók, videók stb.) rendszerezése és elemzése 

Lehetőségek és gyengeségek azonosítása, melyek adott közterületen hozzájárulhatnak az 

egészséghez 

 

Játék tervezése és koncepciója 

A játéktervezés megismerése 

Egy helyalapú játék egyszerű forgatókönyvének és történetének kidolgozása  

A kreatív írásban / vázlat készítésben való elmerülés 

Együttműködni, megvitatni és részt venni a kreatív folyamatban   

A terepi és asztali kutatások során megszerzett információkat összegyűjteni és 

összekapcsolni a játék történetmesélésének tartalmával 

A megfelelő szoftver kiválasztása a játéktartalom anyagainak szerkesztéséhez és 

gyűjtéséhez  

 

Játékfejlesztés 

Digitális játékfejlesztés mobil eszközökre, IKT-eszközöket használva  

A digitális média (és egyéb források) feltárása oktatási célra  

 

A prototípus tesztelése és az elkészült játék  

A prototípus és a játék tesztelése a közterület használókkal 

Értékelés elvégzése a helyszínen a prototípus tesztelése során és értékelés a játék tesztelése 

után 

A prototípus teszteléséből származó értékelési eredmények dokumentálása, és beépítése a 

játék továbbfejlesztéséhez. 
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Bezsámolók és prezentálás  

Dokumentálni a játék tesztelésének értékelését, és reflektálni rájuk  

Bemutatni a végső eredményeket (szóban és írásban) 

 

 

További kompetenciák és készségek    

Különféle kérdések megvitatása és vitája, tiszteletben tartva a különböző nézeteket 

Az együttműködés és a felelősség szellemiségének fejlesztése 

A mobil eszközök használatával kapcsolatos bevált gyakorlatok átvétele 

Növelni a tudatosságot az egészséget és a testmozgást illetően, aminek eredménye a pozitív 

hozzáállás az egészséggel kapcsolatos tevékenységekhez 

Ösztönözni másokat (barátok, család, szomszédok), hogy aktívan használják a városi 

közterületeket, és tevékenyen vegyenek részt annak fejlesztésében. 

 

Tanulási tevékenységek és visszacsatolás 

Az alábbi tevékenység-formákat javasoljuk a példaként bemutatott kurzusokban. A lista csak 

ösztönzést és inspirációt ad, az oktatók ezt a listát bátran tovább bővíthetik, olyan módszerek 

alkalmazásával, amelyek a leginkább paszolnak az oktató és a tanulók igényeihez, saját 

kontextusukban.  

Előadás 

Ez lehet egy klasszikus előadás (csak a tanár készíti és mutatja be a bizonyos témát), vagy 

aktívabb tanulási folyamatba is bevonhatók a diákok. 

Ilyen típusú gyakorlatra példa, hogy a diákok elkészítenek egy olyan anyagot, mellyel a 

következő előadás foglalkozik, és bemutatják azt („learning by doing”), vagy vitatkoznak a 

fogalmak/koncepciók jelentőségéről és fontosságáról („megbeszélgetés osztályszinten” / 

„hallgatói vita"). 

 

Workshop 

A diákoknak intenzív vitát és tevékenységet kell folytatniuk, a kívánt anyagok 

megalkotásával és összegyűjtésével. A tanár vagy egy szakértő támogatja őket. 

Hackathon 

Ez egy műhelyszerű foglalkozás, amelyet gyakran alkalmaznak a szoftver vagy hardver 

jellegű projektekben. A fő cél, hogy létrehozzanak használható prototípusokat annak 

érdekében, hogy a munkamenet végéig legyen egy működőképes termék.. 
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Célunk, hogy a hallgatói csoportok tagjai különböző szerepeket vállaljanak (például egy 

vezető, egy tervező, egy programozó, egy projektmenedzser), így koncentráljanak bizonyos 

feladatokra, amiket végig betartanak.  

Terep munka 

A diákok (tanárral vagy anélkül) a helyszínre mennek, hogy összegyűjtsenek anyagokat vagy 

teszteljék a játékot. Ez magában foglalhat interjúkat, melyeket közterületen tartózkodókkal 

készítenek, közvetlenül megfigyelhetik, hogy hogyan használják a teret az emberek vagy  

feltérképezhetik a területet a későbbi elemzés céljából. 

Tanácskozó ülés 

A diákok közvetlenül a tanárnak mutatják be, hogy (1) min dolgoznak / melyik szakaszban 

vannak, (2) milyen anyagokat gyűjtöttek össze vagy készítettek, (3) ha bármilyen 

problémájuk van, vagy kérdésük közlik őket, és (4) megtárgyalják, hogy mik lesznek a 

következő lépések. 

A tanár közvetlen visszajelzést ad mindarról, amit sikeresen megvalósítottak (pozitív 

visszajelzés), arról is, hogy mit kell javítani, másrészt tájékoztat a következő lépésekről, és 

arról is, hogy hol találhatók meg az előrehaladáshoz szükséges információk vagy anyagok.  

Egyenrangú (Peer) visszajelzések 

A diákoknak lehetőségük van egymásnak visszajelzést adni.  

Minden hallgatónak vagy diákcsoportnak kijelölünk egy „visszajelző társat”, aki először 

meghallgatja, hogy (1) mit dolgoznak, (2) milyen anyagokat gyűjtöttek vagy készítettek, (3) 

milyen feladattal van gondjuk, és (4) melyek a tervezett következő lépések. 

A visszajelző társ rámutat (1), hogy mit talál pozitívnak és sikeresnek a szemléletben, (2) utal 

az ellentmondásokra vagy a hiányzó eredményekre, és (3) ideális esetben lehetséges 

megoldásokat kínál. 

Számos módja van ennek a munkamenetbe való integrálásának. Íme két példa:: 

1. példa: a tanár felügyeli. A csoportok meghallgatják, majd visszajelzést adnak, a tanár a kör 

végén a hiányzó visszajelzéseket megosztja a diákokkal. 

2. példa: a diákok egymásnak visszajelzéseket készítenek, majd összegezik azokat, amit 

megvitattak, és az elkövetkezendő lépéseket, és ezt bemutatják a teljes csoport tanárának, aki 

ezután közli a visszajelzéseket. 

Ez a forma ösztönzi a különböző csoportok közötti kommunikációt, aktívvá teszi a 

csoporttagokat a megbeszélések során, és lehetővé teszi a diákok számára, hogy saját 

megoldásaikra reflektáljanak, miközben mások munkáját értékelik. 

 

Értékelési és visszajelzési anyagok 

A B mellékletben találhatók példák az értékelésekre, mind a kurzusfejlesztők (oktatók), mind 

pedig a hallgatók részéről.   
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Alapok 

Városi és hely-alapú játékok 

A városi játékok városi környezetben jönnek létre és ott játszhatók. A városi környezettel való 

szoros kapcsolatuk miatt számos városi játék egyben hely-alapú játék is (LBG). Egy hely-

alapú játékban a sztori és a feladatok a játékos aktuális helyszíne alapján fejlődnek. Ezek a 

játékok hivatkoznak a fizikai (valós) helyszínekre, és a játékoks kreativitását használják, hoyg 

interakcióba lépjenek másokkal és a helyszínnel. Az ilyen interaktív narratívákat és a játékos 

tevékenységeket a mobileszközök közvetítik, oly módon, hoyg követik a játékos tartózkodási 

helyét (Avouris & Yannoutsou, 2012). 

 

Ezek a játékok fontos kapocsként szolgálhatnak a városok és az azokban élők között ((Borries 

et al., 2007); egy játék-élmény ugyanis módosíthatja a kapcsolatot a város és a lakói között, 

gazdagabbá, érdekesebbé, befogadóbbá teheti. Ezt támogatja a játéknak azon képessége, 

amely a felhasználókat specifikus viselkedésre ösztönzik specifikus kontextusban, 

köszönhetően a játékos és szórakoztató felületeknek (Walz, 2010). 

 

Példák helyalapú játékokra (LBG-re) 

 99 tiny games (2012) Hide & Seek Studio, London. 

 Ingress (2012) Google’s Niantic Labs  

 Pokémon Go (2016) Niantic and Nintendo 

 Zombies run! (2012) Six to Start and Naomi Alderman 

 

 

Az LBG mint oktatási és tanulási eszköz  

A mobil eszközök (mint az okostelefonok és tabletek) általánosá váló használata, valamint a 

játék-technológia gyors fejlődése nagyszerű lehetőségeket teremtettek a helyalapú játékok 

kifejlesztéséhez, amelyek a résztvevőket játékos és tartalmas interakciókra ösztönzik, 

különféle információkat használva. Ezért van, hogy az LBG az applikációk nagyon széles 

skáláján megtalálható, van, amelyek a város felfedezését ösztönzik1, a természetvédelmet2, 

vagy éppen csak szórakoztatnak3.  

 

A hely-alapú játékok valódi lehetőséget kínálnak arra, hogy bizonyos helyekről vagy 

útvonalakról mondjunk történetet, a játékos interakciói vagy tapasztalata alapján bemutatva a 

természeti és az épített környezetet. Néhány játék a gyermekekre fókuszál, tanítva nekik az 

épített környezetről, a városi tervezésről és a részvételi folyamatokról. (Lásd Poplin, 2012; 

Tóth & Poplin, 2013; 2014). Más játékok fő célja a társadalmi interakció és a fizikai aktivitás 

előmozdítása (lásd Verhaegh et al., 2006). 

 

Az LBG olyan fontos tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek értékessé tehetik az oktatás 

számára: helyszíneket és történeteket kapcsolnak össze. Egy hely-alapú játékban lehetséges 

                                                 
1 Lásd Dérive app: http://deriveapp.com 
2 Lásd az INVOLEN projektet: http://www.involen.eu/en/learning-tools-resources/mobile-games 
3 Lásd Pokémon Go: https://pokemongolive.com 
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több-szintű információ megjelenítése, például a történelmi helyszínekről vagy más helyekről 

egy városon belül. Felkeresve a valódi helyszíneket, a sztori személyes élménnyé válik, 

összekötve a fizikai elemeket a tanulással. Hozzájárul a játékos hely-specifikus ismereteihez, 

amit könnyű megjegyezni, kihasználva a kapcsolatot a való világ és a játék között (Lehmann, 

2012). 

 

Az LBG által elérhető célok („Játék-specifikus tanulási célok”):  

● A résztvevők fejleszthetik motivációjukat és felfedező utat tettek, hogy felfedezés 

örömén keresztül tanuljanak.    

● A résztvevők játék-alapú tanulási technikák és tervezési gondolkodás révén 

gyakorolták a kreatív képzelő erőjüket. 

● A résztvevők fejlesztették ki az együttműködési tanulási készségeiket, művészeti 

készségeiket, IKT készségeiket.  

● A résztvevők megtanulnak információkat gyűjteni és problémákat megoldani.  

 

Amikor a játék-tervezést az oktatási kontextusban használjuk, fontos meghatározni a 

feladatokat, tevékenységeket és kihívásokat amiket a tervezés során beépítünk, de fontos az 

oktatási célok feljegyzése is (mit kerll a játékosnak elérnie a játék konklúziójaként), amelyet 

feltérképezhetünk a tevékenységek és kihívások kapcsán.  

 

Játékkoncepció  

A PREHealth játékkoncepciója arra ösztönzi a városlakókat, hogy aktívabban használják fel a 

közterületeket az egészségmegőrzésük érdekében. A játék során a játékosok motiváltak 

lesznek fizikai tevékenységek (testmozgás) elvégzésére és a többi látogatóval való 

interakcióra - mindkettő mentális és fizikai egészségük javulásához vezet. 

A játéknak fel kell hívnia a figyelmet az egészségre és a fizikai tevékenységek hiányára. 

További lépésként a játék fejlesztése megoldásokat javasolhat a közterületek javítására az 

egészséggel kapcsolatos tevékenységek előmozdítása érdekében. 

Fontos része a játékkoncepciónak az a téma, amelyet az oktatók és hallgatók/résztvevők a 

hely-alapú játék tervezésének alapjaként kiválasztanak. Erre vonatkozóan adunk egy ötletet, 

melyet az „egészség útvonalra” fejlesztett ki a PREHealth minden oktatási csoportja, hogy 

kialakítsák saját játékukat.  

A játék témájának van egy központi ötlete és számos egyéb komponense. A „Szomszédsági 

Olimpia” játékötletet kipróbáltuk a PREHealth kontextusában: az emberek különféle olimpiai 

sportágakban versenyeznek, kihasználva a lehetőségeket, hogy megmozgassák 

kreativitásukat, képzelőerejüket és testüket is.  

 

Példák város- és közterület-barát "olimpiai sportágakra": járdákon átívelő akadálypálya - 

séta vagy kocogás, természetben végzett gimnasztika vagy aszfaltgimnasztika (kihasználva a 

közterületek olyan adottságait, mint a fák, vagy a parkoló autókat távol tartó korlátok), 

barátokkal közös kerékpártúra, sarki vegyesbolt-tenisz stb., mindezt díjakkal. A játékosok 

előállhatnak saját sportág-ötleteikkel is. 

 

Narratíva: A játékosok előtt álló kihívás, hogy nevezzenek be saját személyes városi 
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olimpiájukra, ahol minden nap új küldetések várnak rájuk az egészség útvonal mentén. Híres 

olimpia érmesek vagy történelmi személyek, vagy mitológiai hősök az edzői a játékosoknak, 

akik különböző, például a fent felsorolt város- és közterület-barát olimpiai sportágakban 

edzenek, illetve olyan sportágakban, amelyeket a játékot kidolgozó csapat vagy maguk a 

játékosok találnak ki. 

 

Játék: Minden alkalommal, amikor a játékos számára új küldetés nyílik meg, az edző egy célt 

tűz ki neki, például végezze az egyik sporttevékenységet az adott helyen, készítsen egy 

csoportképet és töltse fel a csoportképet az adott küldetéshez. Ha a küldetés elvégeztetett, 

kinyílik egy szimbólum, ami egy fényképpel igazolja, hogy elvégeztük a feladatot. 

 

Közösség: A játékosok létrehozhatnak egy közösséget és játszhatják úgy a játékot, mint 

egymással versengő atléták: rendezhetnek szomszédsági olimpiai napot, amikor a saját maguk 

által kitalált versenyszámokban versengenek. 

 

A játéktervezés szakaszai  

Amatőr játéktervezőkkel dolgozni kihívást jelent. Ugyanakkor, a hangsúly leginkább a 

játéktervezés oktatási céljaira helyeződik, így ezt a kihívást oktatási előnyökké formálhatjuk, 

növelhetjük, fejleszthetjük a tanulócsoport képességeit és kompetenciáit, valamint 

felhívhatjuk a figyelmet a város zöld és kék infrastruktúrájával kapcsolatos kérdésekre is.  

A PREHealth játékkészítési folyamata három fő szakaszból áll: előkészítő munka, tényleges 

játékfejlesztés, valamint a játék tesztelése és finomhangolása. 

 

Szakasz A. Előkészítő munka 

 lépés 1: írjunk egy háttértörténetet 

 lépés 2: keressünk helyszínt 

 lépés 3: ötleteljünk a szoriról  

 lépés 4: válasszuk ki a karaktereket (a játékoson kívüli szereplőket)  

 lépés 5: válasszunk játékplatformot, ahol megszerkesztjük a játékot.  

Szakasz B. Játék-tervezés 

1. játék bevezető  

2. játék szerkezet: 

a. a játék célja 

b. szabályok – mit lehet és nem lehet tenni 

c. fizikai aktivitás kihívások: missziók vagy mini-játékok beépítése a teljes 

játékba  

3. párbeszédek a karakterekkel, instrukciók és bátorítások nyújtása  

4. játék tartalom: fotók, videók, rejzok, stb.  
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Szakasz C. Játéktesztelés 

Megvizsgálni mi működik és mi nem, hogyan fejleszthető tovább.  

 

További részletekért az oktatási játékokról, és a játéktervezési folyamat részletesebb leírásáért 

tekintse meg a következő dokumentumot: document A Conceptual Model for location-based 

games, developed in the framework of the PREHealth project (Papageorgiou et al., 2019). 
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AR (virtuális valóság) eszközök és azok lehetőségei a mindennapi életben: tudatosság 

növelése és aktívabb részvételre ösztönzés a PREHealth keretében  

 

A PREHealth keretében egy sor Virtuálsi Valóság (AR) eszközt választottunk ki, és 

alkalmaztunk. Ezek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek alkalmassá teszik ezeket a 

konceptuális modellben való alkalmazásra.  

A kiválasztott AR eszközöket az alábbi kritériumok mentén választottuk ki:  

 Nyílt forrás és ingyenes: a választott eszközök nyílt forráskódúak és ingyenesek, 

legalábbis a javasolt verzióban, annak érdekében, hogy könnyen adaptálhatók 

legyenek a különféle oktatási keretekben (akár formális, akár informális).  

 Könnyű használni: a kiválasztott eszközöket könnyű használni, nem szükséges 

programozási szakismeret a felhasználó részéről. Habár a bonyolultság foka és az 

elérhető lehetőségek eszközről eszközre változnak, mindegyik barátságos felhasználói 

szerkesztői felülettel rendelkezik, amelyet minden célcsoport hasznosíthat a különféle 

oktatási környezetekben.  

 Nagy potenciál az oktatásban és a figyelem-felkeltésben: minden kiválasztott eszközt 

a PREHealth projekt partnerei teszteltek, fókuszálva az oktatási és figyelem-felkeltési 

lehetőségekre, mind formális és informális keretek között. Támogatják az oktatást 

mind a felhasználásuk alatt, mind pedig utána, mint szabadon felhasználható oktatási 

eszközök.  

 A felhaználók bevonásának támogatása: minden javasolt AR eszköz hasznos 

tulajdonsága a felhaszálok bevonásának és az aktív részvételnek a támogatása. 

Egyrészt, a felhasználókat ösztönzik a fizikai aktivitásra, másrészt pedig aktív 

részvételi lehetőségeket kínálnak az egészséges életmód ösztönzésére, hozzájárulva a 

városi közterületek tervezéséhez és az ilyen típusú tevékenységek beintegrálásához.  

 Az AR tulajdonságok fenntarthatósága: az elmúlt néhány évben egyre több és több 

olyan eszköz érhető el, amelyek Virtuális Valóságot telepítenek a mobil eszközökre. 

Ugyanakkor, nem mindegyikük hasznosítható a PREHealth projekt során kifejlesztett 

konceptuális modellhez, támogatva a fent tárgyalt oktatási és figyelemfelkeltési 

célokat.  

 Stabilitás és támogatás: a javasolt ezsközök viszonylag stabilan működnek az 

applikációkonkeresztül, a korlátaikat az egyes operációs rendszerekben 

dokumentáltuk. Ezek az eszközök támogató központokkal és online támogató 

felületekkel segítik a használatot.  

 

A kiválasztott AR eszközök:  

 

Siftr (www.siftr.org)  

 

A Siftr egy kollaboratív térképkészítésre alkalmas nyílt és ingyenes platform, amelyet a Field 

Day Lab fejlesztett ki és támogat. A Field Day Lab egy, az Egyesült Államok Wisconsin 

államában működő olyan labor, amelynek a tevékenységi köre oktatójátékok és digitális 

tananyagok kifejlesztése. A Siftr ingyen elérhető platform, amely használható asztali gépeken 

is (például hagyományos számítógép) és mobil eszközökön is (például okostelefonok és 

tabletek), és mindenki számára lehetővé teszi a való világgal kapcsolatos kollaboratív tanulási 

http://www.prehealth.eu/
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tevékenységek kidolgozását különösebb előzetes digitális ismeretek nélkül is. Kiterjeszti a 

tanulást a számítógépeken, a könyveken és az iskola falain kívülre - lehetővé teszi, hogy a 

való világban tanuljunk. 

A Siftr segítségével a segítő létrehozhatja a térképezés bizonyos téma szerinti inputjainak 

keretét, majd lehetővé teheti, hogy akár egy kis csoport, akár a nagyközönség saját 

okostelefonjával a helyszínre menjen és földrajzilag lényeges anyagokat dokumentáljon. A 

Siftr mindezeket az inputokat fényképek, szöveg, illetve természetesen helyszínek formájában 

gyűjti, és illusztrálja oly módon, hogy könnyű legyen csoportosan megtekinteni és megvitatni 

az adatokat egy nagyobb kijelzőn. További terméktulajdonsága a Siftr alkalmazásnak, hogy 

interaktív módos is alkalmazható is bizonyos inputokhoz fűzött megjegyzések vagy azok 

"lájkolása" által (hasonlóképpen, mint ahogyan a Facebookon lehet "like-ot" elhelyezni). Az 

input online feltölthető a helyszínen okostelefonnal vagy tablettel, vagy számítógéppel is az 

anyag online módon történő feltöltésével. 

A PREHealth projekt keretében a Siftr alkalmazás a testmozgással, aktív utazással és aktív 

rekreációs lehetőségekkel kapcsolatos információszolgáltatásra és figyelemfelhívásra 

használható, valamint arra, hogy visszajelzést adjunk az "egészség útvonal" mentén és 

környékén található fizikai térrel kapcsolatban. 

Végezetül, a Siftrt úgy tervezték, hogy mind okostelefonokon (Android és iOS) és web 

böngészőkön is lehessen használni. Nem szükséges letölteni, elegendő a szokásos URL 

beírása. Habár minden funkció használható a böngészőről, az alap ötlet az, hogy a Siftr-t 

telefonon használjuk, helyszínen történő adatgyájtésre. Utána pedig a csoport összeül és 

nagyobb kivetítőn megvitatja vagy értékeli a terepen szerzett tapazstalatokat.  

 

Platformok a hely-alapú játékok (LBG) fejlesztéséhez:  

 

ARIS    www.arisgames.org 

Enigmapp  www.enigmapp.fr 

TaleBlazer   www.taleblazer.org 

 

A bújócska, az I-Spy, a rabló-pandúr, a szerepjátékok és a számháború mind népszerű, élő 

helyalapú játékok, amelyeket a Föld különböző részein más és más változatban játszanak. 

Ezen játékok során a játékosok valós fizikai tárgyakhoz és helyszín(ek)hez viszonyulnak, és 

kreativitásukat és képzelőerejüket használják a többiekkel, illetve a helyszínnel 

(helyszínekkel) való hatékony együttműködés érdekében. Az elmúlt években megnőtt az 

olyan kreatív játékok, interaktív narratívák és játékos tevékenységek száma, amelyek mobil 

eszközök segítségével űzhetők oly módon, hogy a játék tevékenysége a játékosok helyzetét 

követi. Az ilyen játékok jellemzésére használt elnevezés a "mobil helyalapú játékok". 

(Avouris & Yannoutsou, 2012) 

A helyalapú játék meghatározása szerint olyan játék, amelyet egy mozgó eszközzel kell 

játszani, és közvetlenül összeköti a játék élményét a játékos pillanatnyi helyzetével. Egy 

helyhez kötött élmény létrehozásához többnyire más eszközökhöz, például szerverhez vagy 

más játékosokhoz való kapcsolódás szükséges. 

http://www.prehealth.eu/
http://www.arisgames.org/
http://www.enigmapp.fr/
http://www.taleblazer.org/
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A helyalapú játékok kiváló oktatási lehetőséget is nyújtanak, mivel lehetővé teszik az oktatók 

és a tanulást segítők számára oktatási tartalomban gazdag konstruktivista élmények 

megalkotását. A helyalapú játékok terjedése a fejlett helymeghatározó érzékelőkkel (mint 

például GPS műholdas helymeghatározás) ellátott mobil eszközök, mint az okostelefonok és a 

tabletek, széles körű használatának köszönhető. A helyalapú játékok gyerekeknek és 

felnőtteknek is izgalmasak lehetnek. (Montola et al.,2009) A videojátékok természetüknél 

fogva interakciókra és részvételre épülnek. Kiváló eszközök ezért olyan tantervek 

kidolgozásához, amely nem egyszerűen a tartalom megjelenítését szolgálják, hanem az aktív 

részvételen keresztül gazdagítják a tanulókat (Squire, 2006, Gee, 2004, Dewey, 1938, 

Gagnon, 2010). A helyalapú játékok az élmény új szintjét adják: a játék és a való világban 

végzett tevékenységek közötti homályos határnak és a játékélményből adódó változásoknak 

köszönhetően a játékososok bevonódnak és eggyé válnak a helyalapú játékkal, így a jól 

megtervezett helyalapú játékok erősebb érzelmeket és elégedettséget váltanak ki (Lehmann, 

2012). 

 

A mobil játékok különösen alkalmasak oktatási élmény létrehozására informális 

környezetben. A mobil média és a kiterjesztett valóság eredményesen ötvözheti az oktató 

videojátékok előnyeit a helyhez kötött tanulással (Squire et al., 2007). 

A helyalapú játékok kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy a tananyagot játékos élménybe 

csomagoljuk, kontextus-függő tanulási taktikák és tartalomgenerálási mechanizmusok, mint 

például a kiterjesztett valóság segítségével, egy mobil eszközre tervezett játékba integrálva 

vagy olyan egyszerű technológiákkal aktiválva, mint a QR kódok és az RFID (Radio 

Frequency IDentification, rádiófrekvenciás azonosítás). 

 

A helyalapú játékokat az a tulajdonságuk teszi alkalmassá az oktatás céljaira, hogy helyeket 

kötnek össze történetekkel. Egy helyalapú játékban elhelyezhetünk extra információs 

rétegeket és narratívákat például történelmi helyszínekről vagy egy város más helyeiről, 

tudást átadva ezzel és elősegítve a kívánatos hozzáállást és viselkedést. Valódi helyek 

meglátogatásával a történet személyes élménnyé válik, amely összeköti a tárgyi világot a 

tanultakkal. Ezzel a tanuló helyspecifikus tudásra tesz szert, és új viselkedési formák 

alakulnak ki benne a való világ és a játék közötti kapcsolatot kihasználó élményalapú tanulás 

révén (Lehmann, 2012). 

 

Van még egy olyan tulajdonsága a helyalapú játékoknak, amely alkalmazásukat igen 

hasznossá teszi a PREHealth projekt keretein belül: az, hogy természetükből adódóan segítik 

és motiválják a játékos térben történő mozgását, különösen a szabadban. A játék támasztotta 

kihíváson keresztül a játékos késztetést érez arra, hogy kimenjen a való világba és mozogjon, 

egyik helyről a másikra navigálva úgy a játék digitális terében, mint a valódi fizikai térben. 

 

További információért és útmutatásért a megfelelő AR eszköz kiválasztásához, kérjük 

tekintse meg az alábbi szabadon elérhető dokumentumot: Informal learning and awareness 

raising tools (Mylonas et al., 2019). 
 

 

  

http://www.prehealth.eu/
https://prehealtheu.files.wordpress.com/2019/08/io6_prehealth-informal-learning-and-awareness-raising-tools.pdf
https://prehealtheu.files.wordpress.com/2019/08/io6_prehealth-informal-learning-and-awareness-raising-tools.pdf
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A PREHealth keretében létrehozott helyalapú játékok (középfokú oktatás, felsőoktatás, felnőtt 

oktatás és krónikusan beteg gyeremekek oktatása)  

 

A PREHealth keretében hét (7) helyalapú játékot hoztunk létre a konceptuális modell alapján, 

melyet különböző oktatási környezetekben teszteltünk, vagyis: középfokú oktatásban, 

felsőoktatásban, felnőtt oktatásban és a krónikusan beteg gyermekek oktatásában. A 

TaleBlazer nevű platformot választottuk, elsősorban mivel mind iOS, mind pedig Android 

rendszeren elérhető. Tekintse meg és bátran játsza végig az alábbi játékokat, követve az alábbi 

utasításokat.  

 

TaleBlazer 

Útmutaó játékosoknak: 

1. Töltse le a TaleBlazer alkalmazást a Google Play Áruházban vagy az App Store-ban  

2. Nyissa meg a TaleBlazer applikációt. 

3. Lépjen az alkalmazás jobb felső sarkában a „menü gombra”.  

4. Ezután lépjen a „Játékkód” (Game Code) fülre..  

5. Írja be a játék-specifikus kódot.  

Például a GameOlypics játéknál ez a “gvtemut”.  

Ezután a játék letölthető és játszható. Lásd az ábrát a fentiek vizuális magyarázatával 

kapcsolatban. 

 
A TaleBlazer applikáció menüje, ahol beírható a játékkód 

 

Győződjön meg arról, hogy: 

 a játékot Wi-Fi hálózathoz csatlakozva tölti le. Miután letöltésre került, a játék offline 

módban is játszható, 

 a GPS aktiválva van a készülékén, és  

http://www.prehealth.eu/
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 az akkumlátor feltöltött állapotban van, máskülönben a játék lemerítheti a telefonját.  

 

Játékkódok 

A projekt partnerei által létrehozott játékok megtekintéséhez írja be a következő kódokat a 

TaleBlazer-ben. 

 

Athén 

Athens Health and Fitness Itinerary: gkbngwv 

 

Darmstadt 

Jagd die Schweinehunde! grtnfgr 

Woogletics: gmboyht 

Mars Mission: gkbzevz 

D-tales: gfjmeim 

 

Győr 

Győri Egészség Útvonal: gyfipvo 

 

Utrecht 

GameOlypics: gvtemut 

 

 

  

http://www.prehealth.eu/
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Glosszárium (szómagyarázat)  

 

Aktív utazás 

Mozgással egy meghatározott ponthoz saját erővel, pl. gyaloglás, kerékpározás vagy 

gördeszka. 

   

Aktív rekreáció 

Kikapcsolódás, egészség és aktív pihenés (a munka kivételével) céljából végzett 

tevékenységek, amelyek során fizikai erőfeszítés szükséges, pl. sport, tánc, kertészkedés vagy 

játék. 

  

Kék infrastruktúra (városi térben)  

A város területén található felszíni vizekre terjed ki (például tavak, folyók, parti vizek) 

(Volker és Kistemann, 2015). 

  

Zöld infrastruktúra 

Összefüggő zöldövezeti hálózat, amely megőrzi a természetes ökoszisztéma értékeket és 

funkciókat, és ezzel járulékos előnyökkel jár az emberi populáció számára (Coutts & Hahn, 

2015). 

Egészségtudatos viselkedés 

Az egészség és a jólét javítása és a betegségek megelőzése és felderítése céljából végzett 

tevékenységek, pl. rendszeres testmozgás, kiegyensúlyozott étkezés és a szükséges oltások 

beszerzése. 

A PREHealth az egészséggel kapcsolatos viselkedés aktív mozgásra, aktív kikapcsolódására 

és társadalmi interakciókra összpontosít. 

  

Fizikai aktivitás (testmozgás)  

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a fizikai aktivitást „bármilyen vázizmok által keltett 

testmozgás”-nak lehet definiálni, amely saját energiát igényel” (WHO, 2018, 14. o.). 

  

Társadalmi interakciók 

Akció és kommunikáció embertársakkal / csoportokkal mindennapokban, hivatalos és magán 

helyzetekben (Korte & Schäfers, 2010). 

 

Városi nyitott terek  

Valamennyi olyan terület, amely beépítetlen. Különösen fontosak a PRE-Health számára a 

zöld és a kék közterületek, például parkok, zöldpályák és úthálózatok, terek, vízfelületek stb. 

  

http://www.prehealth.eu/
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Lehetőségek 

Az európai népesség nagy részéről egy 2013-as felmérés alapján tudjuk, hogy sportol és 

fizikai aktivitást végez a szabadban, akár köztereken, mint például parkok, vagy utcák és 

útvonalak mentén, napi tevékenysége során (lásd 1. táblázat). Ez két lehetőséget kínál az LBG 

számára a közterületeket illetően: egyrészt vannak olyan felhasználók, akik szeretnek 

mozogni és aktívak akarnak maradni; így a játékok kiválóan kiegészítik fizikai aktivitás 

rutinját. Másrészről, az LBG motiváció lehet, és ösztönző, mert a játék használata növelheti a 

szabadban aktív mozgást végzők számát. 

A városi szabadtéren végzett fizikai aktivitás tényeivel és adataival kapcsolatos részletesebb  

információkért tekintse meg a PREHealth kiadványunkat:  Egészségtervezés a városi zöld és 

kék infrastruktúrába - A tervezés, a politikák és az oktatás cselekvésének szükségessége. 

PREHealth: Designing health into urban green and blue infrastructures – The need for action 

in planning, policies and education. International Synthesis Report (Halblaub Miranda et al., 

2019).  

 

 
1. táblázat: A partnerországok válaszai és az Európai Unió 28 tagállamának (EU28) átlagos értékei Európai 

Bizottság adatai alapján, 2014, p. 39) 

 

  

http://www.prehealth.eu/
https://prehealtheu.files.wordpress.com/2019/08/io1_isr-1.pdf
https://prehealtheu.files.wordpress.com/2019/08/io1_isr-1.pdf
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Egészség Útvonal 
Az egészség- és fitnesz útvonalat a projektben a kiválasztott közterületek hálózataként 

definiáltuk, amelyről összegyűjtött információkat megosztjuk azért, hogy a szélesebb 

közönséget motiváljon az egészségesebb életmód megvalósítására, és ahol helymeghatározó  

játékok zajlanak. Nemcsak a közterületeket (parkok, zöld területek, kék infrastruktúra stb.) 

foglalja magában, hanem a közöttük lévő kapcsolatokat is (útvonalak). Mind a köztereket, 

mind a köztük lévő útvonalakat előre, precízen meg kellett határozni (a kísérleti szakasz 

előtt!); a kísérleti csoport azonban szükség esetén apróbb módosításokat hajthat végre a játék 

létrehozása közben. 

 

A projektben létrehozott útvonalakhoz meghatározott néhány kritérium a következő volt: 

● mindenki számára könnyen elérhető4, 

● alkalmas (vagy lehet) az egészséggel kapcsolatos mozgás előmozdítására (fizikai 

tevékenységek, aktív utazás és / vagy társadalmi interakció), 

● a szélesebb közönség elérése érdekében az útvonalnak vonzó / központi tereket kell 

tartalmaznia, 

● legfeljebb 1 órán belül járható, 

● tartalmaznia kell azokat a tereket és infrastruktúrákat, amelyek kielégítik a 

célcsoportok igényeit is (például elegendő ülőhely az idős emberek számára, a 

játszótér a gyermekek számára és a WC-k, ha hosszú útvonal); 

● alkalmasnak kell lennie az LBG-hez és a kipróbálás fázisához / játékteszthez. 

 

  

                                                 
4 A PREHealth keretében leginkább nyilvános közterületeket használtunk. A krónikusan beteg gyermekek 

számára készített játék esetében (Második szakasz, 4. rész), a kórház körüli közös tereket használtuk, melyek 

ugyan nem nyitottak, de ezek bizonyultak a legmegfelelőbbnek a célcsoport számára.  

http://www.prehealth.eu/
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Második szakasz  
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1. RÉSZ: Kézikönyv a hely alapú játék tervezési kurzusról a középfokú oktatás 

számára 
Fouli Papageorgiou, Demetris Mylonas 

 

A kézikönyv ezen része arra törekszik, hogy a középiskolai kurzus megvalósításához 

szükséges kereteket, anyagokat és útmutatást nyújtsa a pedagógusoknak, elsősorban a városi 

közterületek egészségre és jólétre való felhasználásának elősegítése érdekében, egy helyalapú 

játék kifejlesztésével. 

A tanfolyam kooperatív interdiszciplináris megközelítésen alapul. Kihasználja a mobil 

eszközök (okostelefonok és táblagépek) helyalapú játékok (LBG-k) és interaktív bővített 

valóság (AR) alkalmazásainak kooperatív tervezését és fejlesztését a városi közterületek 

fizikai aktivitásának ösztönzése és előmozdítása érdekében. A játékokat a diákok csoportjai 

fejlesztik, akiket tanárok / oktatók vezetnek. 

A kurzus a középfokú oktatás tanárait és diákjait célozza meg. Az ország középfokú 

oktatásának struktúrájától és a célzott középiskolai típustól függően (pl. általános iskola, 

kísérleti / modelliskola, gimnázium stb.) a kurzus megvalósítható a környezeti nevelés, 

kutatási munka (projekt munka) részeként, de lehet az egészségügyi oktatás vagy a 

tudományra nevelés része is. 

 

1. A kurzus leírása 

Tantárgy A kurzus a tudományágak széles skáláját és az iskolai 

tantárgyakat integrálja az alábbiak szerint: 

Környezeti nevelés: bevezetés a helyi környezetbe: 

természetes, épített, társadalmi, gazdasági; a természetes / 

épített környezet és az életminőség közötti kölcsönhatás. A 

városi környezet és a közterületek „olvasására” való 

tanulás; figyelje meg a város társadalom- földrajzát, 

ismerkedjen meg a térképezéssel és tájékozódással. 

Információs és kommunikációs technológia: bevezetés a 

fájlmegosztás (pl. Google Drive), kommunikáció (e-mail) 

és irodai alkalmazások (szövegszerkesztés, prezentációs 

szoftver) alkalmazásaiba. Mobileszköz-alkalmazások 

(fényképezőgép, térképek, földrajzi helymeghatározó 

fényképek) használata. AR alkalmazások és platformok 

használata hely alapú játékok tervezéséhez. 

Testnevelés: csapatjátékok: szabályok, pontozás és 

működésük. 

Egészségügyi oktatás: a testmozgás az egészség javítása, a 

jól-lét részeként; egészséges életmód, szabadidő. 

Művészet és kreativitás. A tanulók által készített 

képalkotás, a kép és a videó feldolgozás, a kreatív írás, a 

forgatókönyvek kidolgozása, a karakterek és a párbeszédek 

kidolgozása 

http://www.prehealth.eu/
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A tanfolyam időtartama 30 módszertani óra (tanteremben) és 9-12 órás terepmunka 

Időtartam - 

Kurzus formája  Projekt munka 

Kurzus tartalma A résztvevők: 

- megtanulják, feltárják, és jelentést készítenek a zöld és a 

kék infrastruktúra helyzetéről (közterületek és vízfelületek) 

és a felhasználók viselkedéséről, kapcsolatairól / 

kölcsönhatásokról, 

- megfogalmazásra kerül a motiváció, a cél, a módszertan, 

és az értékelést, az eredmények és a következtetések (a 

célcsoporttól függően), 

- digitális eszközök megtanulása és alkalmazása a saját 

városuk köztereire vonatkozó információk elemzésére és 

megosztására, 

- megtanulja a digitális eszközök használatát a játékok 

tervezésében és fejlesztésében, 

- adaptáljon egy adott játékkoncepciót a helyi igényekhez és 

saját játékötletekhez,  

- a megszerzett ismereteket tudja alkalmazni / átadni 

helyalapú játék (LBG) kifejlesztésére / létrehozására a 

testmozgás és a társadalmi interakció ösztönzésére a városi 

közterületeken. 

A tanulók háttere Tudás: a diákoknak nem kell tudás háttérrel rendelkezniük a 

témával kapcsolatban. Szükségük van ismeretekre a 

számítógépek és a mobil eszközök használatáról, és ez elég 

ahhoz, hogy megismerjék a tanulási folyamatban használt 

eszközöket és szoftvereket. 

Attitűdök: a tanulóknak már van fogalmuk a közterületek 

használatáról, és azoknak  az egészségben betöltött 

szerepéről, mivel az egészséges életmód és a testmozgás 

integrációja a mindennapi életben különösen fontos a 

modern társadalom számára. Ugyanakkor a hallgatóknak 

tévhitek is lehetnek a közterületek használatáról és azok 

szerepéről a testmozgás és az általános egészség és jólét 

előmozdításában, amelyekre rá kell mutatni. 

Kor a kurzus a 14-17 éves fiúkat és lányokat vonja be a 

kurzusba. 

Felszerelés Az osztályteremben legyen: 

● Legyenek internetkapcsolattal rendelkező számítógépek. 

● projektor. 
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● mobil eszközök (okostelefonok, tabletta) 

internetkapcsolattal. 

● post-it, színes kartonok. 

És a közterületen: 

● mobil eszközök (okostelefonok, tabletta) 

internetkapcsolattal. 

● fényképezőgépek - videokamerák (opcionális). 

● GPS-eszközök (opcionális). 

● hangfelvevő eszközök (opcionális). 

Tanár képességei informatikai készségek (és adott esetben a játék szoftver 

ismerete), 

● kreatív írási készségek, 

● művészeti készségek, 

● testnevelési készségek, és 

● opcionálisan játéktervezési készségek. Ez a fajta készség 

a leginkább egy külső szakértő meghívásával válhat 

eredményessé, aki együttműködik az osztállyal. 

 

 

2. Tanulási célok 

A kurzus során a tanulók saját motivációjuk fejlesztése, felfedezés / feltáró tanulás révén; 

kreatív képzeletüket a játék alapú tanulási technikák és a tervezési gondolkodás révén 

gyakorolják, és együttműködési tanulási készségeket fejlesztenek ki projektközpontú 

megközelítéssel. Ezen kívül további cél, hogy a tanulók fejlesszék a digitális technológia 

használatán keresztül a digitális írástudási készségeiket, sajátítsák el a mobileszközön 

működő játékok fejlesztését, és a térinformatika hatékony alkalmazását, valamint a kutatási, 

kiválasztási, elemzési és kezelési képességeket fejlesszék. 

 

A tanulási célokat a következőképpen lehet csoportosítani: lásd 10. oldal (A kurzus leírása/ 

Oktatási célok).  

 

A tervezési gondolkodás 5 fázia 

 

 
 Empátia 

készség 

Definiálás 

Elképzelés 

Prototípus 

Tesztelés 
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3. A kurzus vázlata 

A téma: Készítse el saját szomszédsági olimpiáját! 

„Olimpia” a kiválasztott ötlet, ahol az emberek különböző képzeletbeli olimpiai sportágakban 

versenyeznek, kihasználva a lehetőségeket kreativitásuk és képzelőerejük használatára, illetve 

testük és elméjük gyakorlására. 

A javasolt struktúra a kurzusban részt vevő hallgatói csoport igényeihez és rendelkezésre álló 

idejéhez igazítható. A tervezett ülések 15 héten keresztül 2 tanítási órát vesznek igénybe, 

ebből 3 helyszíni látogatás (hosszabb, mint az osztálytermi ülések). A tanfolyam 6 szakaszból 

áll, és egy további előkészítő induló szakaszból áll a kurzust tartó tanárok számára. A 

tanfolyam szakaszai a következők: 

0. szakasz 

Célok 

A program „indulási” szakasza a kurzus integrálását az iskolai programba és a részt vevő 

tanárok felkészítését érinti. Ennek a szakasznak az a célja, hogy megerősítse a kurzus céljait, 

pontosítsa a kurzus felépítését, és kijelölje a használni kívánt szoftvert. Ezenkívül e szakasz 

célja a tanárok számára az alapvető készségek biztosítása, amelyekre szükségük van az LBG 

létrehozásának vezetéséhez. E szakasz befejezése után tanácsos, hogy a részt vevő tanárok 

megismerkedjenek egy nagyon egyszerű, mobil helyalapú játékkal, amelyet bemutatnak a 

kurzuson részt vevő tanulóknak egy hely alapú játék (LBG) példájaként. 

A tevékenységek leírása 

Döntés szülessen arról, hogy az iskolaigazgató és a tanárok miként integrálják a kurzust az 

iskolai tantervbe vagy választható órákba (pl. környezetvédelmi oktatás, vagy választható 

délutáni szakkörök). 

A részt vevő tanárok tanulmányozzák a jelen kézikönyvet, és megismerkednek a Siftr 

eszközzel és a javasolják azt az LBG számára. Megtekinthetik a 0. számú mellékletet (Annex 

0) is. 

1. szakasz 

Célok 

E szakasz fő célja az, hogy a hallgatókat megismerjék a digitális tapasztalatokkal a valós 

térben, bemutassák őket az LBG-khez, és bemutassák az LBG-k mint tanulási erőforrás 

potenciálját. Ezenkívül arra ösztönzik a hallgatókat, hogy végezzék el a városi tér elemzését, 

és megtanulják elolvasni annak alkotóelemeit és alkotóelemeit. 

A második cél a gyakorlati módszerekkel elmagyarázni a hallgatóknak a játék belső 

működését (mechanikáját) és annak alkotóelemeit, amelyek a játékot érdekes, kihívást jelentő 

és oktatóvá teszik. 

A harmadik cél az, hogy a hallgatóknak ismertessék az egészség- és fitnesz útvonal 

koncepcióját, és arra késztessék őket, hogy készítsék el saját útvonalukat az iskola közelében. 

 

1.1 1.1 Bevezetés a kurzusba és az Egészség- és Fitness útvonal tervezés projektbe 

Javasolt időtartam: 3 tanóra (2 az osztályteremben, egy a szabadban – az útvonal 

meghatározására)  

A tevékenységek leírása 
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a.) A kurzus bemutatása és az egészség- és fitness útvonal koncepciójának elkészítése egy 

már létező helyalapú játék bemutatása, pl. játsszon a „Név-állat-dolog” a városi tér 

kategóriáiában, okostelefonok segítségével.  

Munkacsoportok élő és digitális formában történő létrehozása: e-mailek és munkacsoportok 

létrehozása fájlmegosztási megállapodások révén. A használni kívánt mobil eszközök 

kiválasztása. 

b.) A Siftr platform bemutatása. A diákok megismerik az alkalmazást az iskola udvarán. 

c.) A tanulók vállalják, hogy az „egészség és fitnesz útvonalat” elkészítik az iskola 

közelében, a Siftr segítségével. Ennek során megismerik a közterületek különféle jellemzőit 

(fák, gyalogos útvonalak, bútorok, víz, alacsony vegetáció stb.), és útmutatást kapnak arra, 

hogy beazonosítsák azokat a tárgyakat, melyek felhasználhatók a testmozgáshoz. Fotókat 

készítenek minden érdekes helyről, hogy összeállítsák az útivonalat a Siftr felületen. Az 1. sz. 

melléklet (Annex 1) segíti a hallgatókat az útvonal megtervezésében.  

 

1.2 1.2 A játék belső felépítésének megismerése az iskola udvarán 

Javasolt időtartam: 1 tanóra 

A tevékenységek leírása:  

A tanulók nagyon egyszerű felszerelést használnak (pl. egy hosszú kötél, műanyag poharak, 

horgok, hula-hop karika, kréta, kis golyók, kis kerek vagy lapos kövek), és megismerkednek 

egy vagy több egyszerű játékkal (lásd például a https://www.weareteachers.com/recess-

games/ és hasonló webhelyek ötletek). 

Minden játék után a hallgatók megvitatják, hogy a játék hogyan válhat alkalmassá, hogyan 

válhatnak a szabályok alkalmazhatóvá, és növelhető-e a játékosok száma és így tovább... A 

tanulók elfogadják a szabályok fontosságát, a játékosok közötti szükséges együttműködést, a 

játék adta kihívást, a játék nyerésének módját. 

 

1.3 Új játékok készítésének megtanulása az ismert játékok alkalmazásával „hekkelésével” 

Javasolt időtartam: 2 tanóra 

A tevékenységek leírása 

 a.) A tanulók megismerik a „hekkelés” játékát. A „hakkelés” játékok új játékok készítését 

szolgálják a már ismert játékok módosításával, a szabályok, a pontozás és a kontextus 

megváltoztatásával, vagy a különféle típusú játékok elemeinek elegyítésével, a közterületeken 

található felszerelések felhasználásával. A példák között szerepelhet: monopólium játék, 

futball, tenisz, bujócska, váltóverseny és még sok más. 

b.) A tanulók feladata, hogy kiválasszák azokat a játékokat, amelyeket meg lehet 

valósítani és el lehet játszani az egészség- és fitnesz útvonal mentén, a szomszédsági olimpia 

forgatókönyve alapján. kikutatják a népszerű olimpiai sportolók történetét és karrierjüket, 

anyagokat készítenek a történetekből és a jelenlegi eseményekről. Ennek eredményeként több 

„meghekkelt” játékot hoznak létre (5-6), ügyelve arra, hogy a játék szerkezetének alapvető 

elemei megmaradjanak (mi a játék indoklása? Hogyan kell játszani és hol? Ki nyeri és 

hogyan? Mi a megengedett és mi nem?). A 2. melléklet (ANNEX 2) felhasználható a játékok 

papír alapú leírására. 
 

1.4 1.4. Az egészség- és fitness útvonal bejárása, és a „hekkelt” játékok tesztelése 

Javasolt időtartam: 1 tanóra (a terepen – az Egészség Útvonal mentén)  

A tevékenységek leírása 
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A tanulók az általuk létrehozott egészség- és fitnesz útvonal bejárása során kiválasztják a 

helyeket az általuk kifejlesztett játékok lejátszásához. Útmutatást kapnak arra, hogy jó fotókat 

készítsenek ezekről a helyekről a mobiltelefonjuk segítségével. 

A tanulók eljátszák a játékokat, megvitatják, hogy javítsák-e és hogyan, megtapasztalják, 

hogy mi működik, és mi nem. Kiválasztanak olyan helyeket is, amelyek helyet adhatnak a 

továbbfejlesztett játékoknak, de kiválaszthatnak olyan helyeket is, amelyek ötleteket kínálnak 

más fitnesz játékokhoz; és fényképeket készítenek róluk. 

2. szakasz 

Célok 

Ennek a szakasznak a célja, hogy a tanulók szervezzék és vitassák meg anyagokat, melyeket a 

megfelelő eszközök segítségével gyűjtöttek, megtanulják használni azokat a digitális 

eszközöket, melyek a digitális anyagokat kezelik az érdekes pontokon végzett 

tevékenységekkel együtt. 

 

2.1 Ismerkedés a térképekkel, helyezze az útvonal terv elhelyezése a térképen 

Javasolt időtartam: 1 tanóra 

A tevékenységek leírása 

A tanulók az osztályteremben megvitatják a terepbejárás tapasztalatait és a készített 

feljegyzéseket. Az tanóra ideje alatt kinyomtatják a térképet, ami magába foglalja az útvonalat 

(pl. Google maps használatával), a térképismeret segítségével beazonosítják a kiválasztott 

pontokat a térképen, valamint meghatározzák a játékterületet. 

A hallgatók megvitatják az útvonal által kínált lehetőségeket a testmozgással és a „feltört” 

játékokkal kapcsolatban is. 

3. szakasz  

Célok 

Ennek a szakasznak a célja, hogy bemutassa a tanulóknak az LBG digitális tervezési 

környezetét. Ugyanakkor a tanulókat megkérik, hogy készítsék el a narratívát és a játék 

forgatókönyvét, határozzák meg a játék felépítését és a játék alkotóelemeit, valamint hozzák 

létre a játék tartalmát. 

 

3.1. Bevezetés a játéktervezési komponensekbe, a háttér-történet és a forgatókönyv 

elkészítése 

Javasolt időtartam: 2 tanóra 

A tevékenységek leírása 

a) A tanulókat bevezetik a játéktervezés alapvető szerkezeti elemeibe. Cél, háttér, 

szcenárió, szabályok, pontozás, jutalmak, játékosok száma, nem játszott karakterek, és 

elkezdik fejleszteni a helyalapú Játékot. 

Javasolt lépések:  

● Ötletgyűjtés a játék forgatókönyvéhez és a benne szereplő mini-játékokhoz, post-it 

matricák segítségével  

● Az ötletek rendezése és szerepek kiválasztása a tanulók számára.  

● Tanulói alcsoportok létrehozása a játék különféle aspektusainak fejlesztésére. 

b) A forgatókönyv kidolgozása és a mini-játékok kreatív írása alcsoportonként 
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3.2. A játék szerkezete a tervező platformon 

Javasolt időtartam: 1 tanóra 

A tevékenységek leírása 

A tanárok részletesen bemutatják a kiválasztott játékfejlesztési platformot. 

A hallgatók megismerkednek a platformmal, és megvitatják, hogyan kell bemutatni a 

forgatókönyvet és a mini-játékokat a kiválasztott platformon. 

 

3.3 A játék felépítésének és tartalmának fejlesztése 

Javasolt időtartam: 2 tanóra 

A tevékenységek leírása 

A tanulók folytatják a forgatókönyv kidolgozását és a mini-játékokat. A forgatókönyv 

elkészítése (a logikus lépések), és az átfogó játékterv bemutatása. 

További javasolt intézkedések: 

● A csoport tagjai megosztott digitális munkamappákat hoznak létre.  

● A média, például a hang, a fényképek, a videó, a rajzfilmek, a rajzok stb. bekerülnek 

a mini játékokba és a játék többi részébe is (bevezetés, párbeszéd a nem játszó 

karakterekkel, utasítások, pontozási szabályok stb.). 

● Siftr, földrajzi címkézés, az útvonal rögzítése, a szükséges alkalmazások (LBG 

platform) telepítése a mobil eszközökre. Tesztelés az iskola udvarán. 

4. szakasz 

Célok 

Ez a szakasz a játékfejlesztés „lelke”, a tanulóknak további házi feladatokra lehet szükség. A 

cél az, hogy a tanulók által elkészített anyagot a kiválasztott platformon keresztül digitális 

élmény formátumba helyezzék. Hangsúlyt kap a megfelelő játékmechanizmusok kiválasztása 

annak függvényében, hogy a játék hogyan reprodukálható a játékos által a mobil eszközzel 

folytatott interakciók révén (például utasítások, küldetések, csapatválasztás, egyedi 

platformfunkciók). 

4.1  Játékfejlesztés a kiválasztott platformon. 

Javasolt időtartam: 2 tanóra (házifeladat javasolt) 

A tevékenységek leírása 

A tanulók a kiválasztott platformon dolgoznak, és összekapcsolják a forgatókönyvet a játék 

alapvető elemeivel - azaz bevezető és mini-játék szövegekkel, párbeszédekkel a játék 

szereplőivel, fotókkal, videókkal, helyi műalkotások fotóival, egyértelművé téve a küldetések 

(mini-játékok) célját és a pontozást.  

Javasoljuk az osztálytermi tesztelést és a problémák megoldását az áttervezést és a 

módosításokat, ha szükségesek. A tanárok visszajelzése szükséges. 

5. szakasz 

Célok 

Ennek a szakasznak az a célja, hogy tesztelje a játékot a szabadban, azonosítsa a fizikai térben 

felmerülő problémákat és szabályozza annak paramétereit annak érdekében, hogy a terepen 

tapasztaltakat visszacsatolhassuk. 

5.1 A játék tesztelése 

Javasolt időtartam: 1 tanóra (szabadban – végig az útvonalon) 

A tevékenységek leírása 
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A tanulók vállalják, hogy a játékot a terepen játsszák le, azon útvonal mentén, amelyet a 

kurzus kezdetén határoztak meg. 

Figyelembe vevő funkciók: 

 a mini-játékok időzítése, 

 játék-szerkezet, 

 a játékosok motivációja, 

 a mini-játékok környezetének alkalmassága, 

 akadályok (természetes, ember által létrehozott, műszaki stb.) 

 

5.2 A játék adaptációja 

Javasolt időtartam: 1 tanóra 

A tevékenységek leírása 

A tanulók adaptálják a tartalmat, a játék alapvető elemeit, a játék szerkezetét és a mini-játékok 

és a játékosok közötti interakciók módját. Ha szükséges, új játék elemeket vezetnek be a 

meglévők helyett. 

Az utólagos tesztelést az osztályteremben végzik, és a problémamegoldást áttervezés és 

módosítások révén érik el. 

6. szakasz 

Célok 

Ennek a szakasznak a céljai többek között: a játék értékelésének elvégzése, külső emberek 

meghívásával, hogy teszteljék (a létrehozó csoporton kívül); finomítsák a játékot, ha 

szükséges; értékeljék ki magát a kurzust; és kommunikálják a hallgatók munkáját a helyi 

közösség felé annak érdekében, hogy hangsúlyozzák a hallgatók eredményeit és propagálják a 

játékot a nyilvánosság számára. 

4. A játék és a kurzus értékelése 

Javasolt időtartam: 1 tanóra 

A tevékenységek leírása 

a) A játékélmény értékelése más játékosok (például más tanulók, akik még nem vettek részt a 

kurzuson) szemszögéből: 

 A játék barátságossága és áttekinthetősége (például egyértelmű utasítások, a mini-

játékok céljainak és azok megvalósításának egyértelműsége) 

 A játék képernyőinek vizuális minősége 

 A játékosok iránti érdeklődés és motiváció felkeltése 

 A megfelelő-e a játékfolyamat (pl. a pontozás meghatározása, a jutalmak megadása) 

 Változik-e a játékos egészséghez és a fitnesszhez való hozzáállása, amit a szabadban 

végez. 

Ennek eredményeként szükség lehet a játék finomhangolására. 

 

b) A kurzuson részt vevő hallgatók értékelése egy online értékelő kérdőív segítségével (lásd 

3. melléklet (Annex 3). 

6.2 A játék bemutatása a helyi közönség számára 

Javasolt időtartam: 1 tanóra (nyilvános) 

A tevékenységek leírása 
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A hallgatók véglegesen bemutatják a játékot az iskola és a helyi közösség előtt.  
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2. RÉSZ: Kézikönyv egy helyalapú játék-tervezési kurzus tanításához a 

felsőoktatásban  
Marianne Halblaub Miranda, Gladys Vásquez Fauggier, Martin Knöll 

1. Kurzus leírása 

Tantárgy Város tervezés és építészet  

Óraterhelés 5 ECTS (150 óra) 

Időtartam 1 félév 

A kurzus formája Projekt munka 

A kurzus tartalma A résztvevők: 

- tanulnak, kutatnak, és beszámolót készítenek a zöld és kék 

infrastruktúra (zöld közterületek és víz kapcsolatáról) és a 

közterület használók viselkedése közötti kapcsolatról,  

- megfogalmazzák a motivációt, a célokat, a módszertant, 

az értékelést, az eredményeket és a következtetéseket, 

amennyire csak lehet egymástól függetlenül, (a 

célcsoporttól függően), 

- megtanulják és alkalmazzák a digitális eszközöket a saját 

városuk közterületeire vonatkozóan és megosztják és 

elemzik a saját városuk közterületeire vonatkozó 

tudnivalókat, 

- megtanulják a digitális eszközök használatát a játékok 

tervezésében és fejlesztésében, 

- adaptálnak egy adott játékkoncepciót a helyi igényekhez 

és saját játékötleteikhez, és - 

- a megszerzett ismereteket alkalmazzák / átadják egy 

közterületeken játszható helyalapú játék (LBG) 

kifejlesztésére / létrehozására a testmozgás és a társadalmi 

interakció ösztönzésére érdekében. 

A tanulók háttere Bachelor vagy Master hallgatók várostervezés és építészet 

szakon 

Felszerelés Az oldalon felsorolt eszközökön túl (tantárgy leírás) a 

hallgatóknak a tantárgy általánosan használt vázlatára és 

térképészeti anyagokra is szükségük lesz. 

Tanárok szakértelme Azokon a készségeken kívül, amelyek listája megtalálható a 

„tantárgy leírása“ oldalon, a tantárgyat egy várostervezést 

oktató tanár vezeti, akinek ismerete van a várostervezésről, 

az elemzésről és a fejlesztésről.  
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2. Tanulási célok 

A terület meghatározása és az alapbeállítások 

Megtanulni és megérteni a kék és zöld infrastruktúra jelentőségét a városi környezetben, 

valamint a városlakók fizikai és mentális egészsége szempontjából 

Annak megértése és elismerése, hogy a közterek aktív használata pozitív hatással lehet a 

városlakók mentális és fizikai egészségére 

Megtanulni és megérteni az LBG lehetőségeit egy informális tanulási módszer segítségével, 

mely az egészség és a jólét érdekében aktívan használja a városi közterületeket. 

Fejleszteni a kutatási képességet, valamint kritikus és kreatív gondolkodásmódot, azért, 

hogy a köztereket az egészség és a testmozgás előmozdítására használják.  

Megfogalmazni (amennyire csak lehetséges): motiváció, célok, módszertan, értékelés, 

eredmények és következtetések 

Megtanulni azt a várostervezést, amely aktívan támogatja a használók egészségét.  

 

Elemzés 

Megtanulni és alkalmazni azokat a digitális eszközöket, melyek elemzik és megosztják az 

információiókat (ismereteket) a vizsgált város közterületeiről.         

Kutatni, összegyűjteni  és elemezni az adatokat, és kiértékelni és szintetizálni azokat a 

városi közterületekre vonatkozóan a fizikai aktivitás és a tásadalmi interakciók keretein 

belül.      

Az adott közterületen összegyűjtött anyagok (képek, videók stb.) kezelése és értékelése.        

Az egészséggel kapcsolatos tevékenységek támogatásában rejlő lehetőségek és 

gyengeségek azonosítása az érdeklődésre számot tartó területen 

Meghatározni az egészséggel kapcsolatos tevékenységek támogatásában rejlő lehetőségeket 

és gyengeségeket az adott területeken, alkalmazva a város elemzés eszközeit más (digitális) 

eszközökkel együtt. 

Megérteni a városi környezet, főleg a közterületek és a lakosság viselkedése közötti 

kapcsolatokat. 

 

Játék tervezés és koncepció 

Játék tervezésének tanulása             

A helyalapú játék egy egyszerű forgatókönyvének és narratívájának megfogalmazása. 
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Elkezdeni a kreatív írást/vázlatolást és elkészíteni a helyalapú játék forgatókönyvét.  

Vitatkozni, együttműködni és részt venni a kreatív folyamatban 

Információkat szerezni a közterületekről a terepi és asztali kutatások révén, és ezeket 

összekapcsolni a játék történetmesélésének tartalmával 

Kiválasztani a megfelelő szoftvert az összegyűjtött és szerkesztett anyag és a játék tartalom 

számára. 

 

Játék fejlesztés 

Fejleszteni egy digitális játékot  mobil eszközökre, használva az IKT-eszközöket. 

Felfedezni a digitális média és az oktatási lehetőségek használatát. 

 

A prototípus és az elkészített játék tesztelése  

A megalkotott prototípusok és a játék tesztelése a köztér használóival 

Kiértékelés a helyszínen a prototípus tesztelése és a játék tesztelése után 

A prototípus teszteléséből származó értékelési eredmények dokumentálása és beépítése a 

játék tovább fejlesztéséhez. 

 

Jelentés és bemutatás 

A játék tesztelése után az eredmények dokumentálása és visszaforgatása 

A végeredmény bemutatása (írásbeli, szóbeli, rajzok / vázlatok / modellek / maketek, a 

tantárgy során általánosan használt formában) 

 

További kompetenciák és készségek 

A különféle kérdések megvitatása a különféle nézetek tiszteletben tartása mellett 

Kifejleszteni az együttműködés és felelősség szellemét 

A mobil eszközök használatával kapcsolatos jó példák alkalmazása. 

A figyelem ráirányítása az egészség és a testmozgás fontosságára a városban, ami pozitív 

hozzáállást eredményez az egészséggel kapcsolatos tevékenységekben. 

Ösztönözni másokat (barátok, család, szomszédok), hogy aktívan használják a városi 
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közterületeket, és tevékenyen vegyenek részt azok fejlesztésében 

Legyenek képes javaslatot tenni a városi közterületek, különösen a zöld közterek 

fejlesztésére, és értsék meg milyen előnnyel jár a fizikai testmozgás.  

 

3. A kurzus vázlata 

A kurzus az alap- és mesterképzésre beiratkozott várostervező és építész hallgatókat célozza 

meg. A részvevő előadók és szervezők egy olyan integrált kurzus-programot dolgoztak ki, 

amelyben a tanárok és a hallgatók hetente egyszer vagy minden második héten 

találkozhatnak, és különböző formákban, előadások, workshopok, hallgatói csapatprojektek és 

tanácsadó ülések kombinálásával megbeszélhetik a kitűzött célokat.  

A jelen kurzus egy szemeszter időtartamú, amelyben 12 és 16 hét tanulmányi hét van a nyári 

és téli időszakban is. 

A kurzus sikeres elvégzéséhez a feladatok a következők: 

● Meghatározni a célokat és a projekt helyét 

●   A kiválasztott köztér elemzése a helyszínen található digitális eszközökkel, valamint a 

várostervezést elemző eszközökkel  

● Az IO5-ben javasolt játék eredeti koncepciójának (“Neighbourhood Olympics”) 

továbbfejlesztése eredeti és kreatív ötletekkel 

● Játék tervezése (játék célja, dinamikája és szerkezete) és grafikai anyag készítése 

● Prototípus  

● Tesztelés 

● Dokumentálás (fotók, térképek, jelentések, stb.) 

● Értékelés  

● A végeredmény bemutatása 

 

Lépés 1.: A hely meghatározása 

Input: Mit jelent az LBG?, Mit jelent a játék működése, dinamikája, Néhány példa. 

Feladat: A hallgatók keresnek néhány játékot, beazonosítják az elemeket, és az eredményeiket 

közösen megtárgyalják. 

Eszköz: a tanárnak lehet egy listája a releváns és aktuális játékokról (példaként lásd 14. oldal, 

Helyalapú játékok példái), amelyek közül választhatnak. Ellenkező esetben a hallgatóknak 

saját maguknak kell játékokat (internet, könyvtár stb.) találni.  

Forma: a hallgatók számától függően a példajátékokat csoportokban célszerű elemezni. 

Ideális esetben körülbelül 5-8 játék elemezhető és megvitatandó. 

Időtartam: 2 hét 

Értékelés és az elvárható eredmény: a vizsgált játékok bemutatása és megbeszélése. Annak 

átgondolása, hogy mely komponensek relevánsak a cél elérésében. 

A tanárra vonatkozó követelmények: a tanulók megértsék a játéktervezés alkotóelemeit, és 

ismerjenek meg néhány játékot. 
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Lépés 2.: A kiválasztott közterület elemzése (egészség és fitness útvonal)  

Input A zöld és kék infrastruktúra bemutatása a városi területeken; a várostervezési 

elemeknek az egészségre és jólétre gyakorolt hatása; a városi terek aktív 

használata. 

Feladat Keresse fel a lehetséges területeket, és azonosítsa be a potenciálisan aktívan 

használandókat, és gyűjtsön példákat a használatukról. Ezen kívül térképezze 

fel a létező, jól működő területeket. 

Eszköz Siftr.org az adatok gyűjtésére 

Forma Egyéni munka 

Időtartam 2 hét 

Értékelés és 

az elvárt 

eredmények 

 

Az eredmények bemutatása és végül a kiválasztott terület térképe az 

összegyűjtött anyaggal, amely bemutatja a téren végezhető fizikai aktivitás 

lehetőségeit és gyengeségeit.  

Példa A Siftr térkép a kurzus során került kidolgozásra a 2019. nyári szemeszterben: 

https://siftr.org/PREHealth/  

 

A tanár feladata: magyarázza el a zöld és a kék infrastruktúra fontosságát a várostervezésben, 

vázolja fel az egészség és a jólét kapcsolatát (lásd Halblaub Miranda et al., 2019). 

Ismernie kell a Siftr-et, és legyen képes a térkép készítésére. 

Lépés 3: A játék koncepciójának megalkotása (adaptálása) a kiválasztott helyszínen  

Input A hely alapú játék koncepciójának (IO5 “Neighbourhood Olympics”.) 

bemutatása. 

Feladat Fejlessze tovább az LBG koncepcióját egy kreatív ötlettel, amely igazodik a 

városhoz és a választott helyhez. Írjon egy háttértörténetet, határozza meg a 

játék működését és dinamikáját, valamint kezdje el a grafikai anyag 

fejlesztését, hogy haladjon a játék készítése. 

Eszköz Nem meghatározott. Szabadon megválasztható,:pl. vázlatok, forgatókönyvek, 

digitális makettek, kollázsok stb. 

Forma 2 vagy 3 fős csoportmunka 

Időtartam 2-4 hét 

Értékelés és 

az elvárt 

eredmény 

Bármely olyan anyag, amely felhasználható, ahhoz, hogy megmagyarázzuk a 

koncepciót a háttér sztorit és a játék dinamikájáról és működéséről szóló első 

ötleteket. Az első grafikus anyag, amely bemutatja az elképzelt játékot. 

Példa  Játék: Mars Mission 

Hallgató: Ece Enüllu 

 

Koncepció: 

Az ESA (Európai Űrügynökség) székhelye Darmstadtban van. A szervezet 

tervezi emberek felküldését a Marsra. A kihívásokra való felkészülés 

érdekében a leendő űrhajósoknak tudatában kell lenniük, hogy ez milyen 

fizikai felkészültséget jelent. Az első kiképzési szakaszt közterületen kell 
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végezni, mielőtt kiképzésük következő szakasza megkezdődik. 

 

A játék dinamikája:  

A játékosok az ESA űrprogramjának leendő űrhajósai szerepét kapják, és 

Thea nevű virtuális asszisztens pedig az edzési utasításokat adja. A játékosnak 

8, a játékban „állomásoknak” nevezett feladatot kell elvégeznie a közterület 

különböző helyein, gyakran az épített környezet meglévő elemeit használva. 

A befejezés után a játékos jutalmat kap, és az eredményt egy leltárban 

rögzítik. 

 

A játékot egy játékos vagy több játékos is játszhatja a „legénység kiképzése” 

(„training as a crew“) módban. A küldetéseket úgy tervezték, hogy 

megfeleljenek egy vagy akár több játékosnak is. A játék során ösztönözni kell 

a többi szereplővel való interakciót. 

Játék működése: 

A játékosokat grafikai és audio elemek vezérelik. A játékosnak jeleznie kell 

Képernyőkép: 
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Source: Ece Enüllu 

 

 

Lépés 4: A helyalapú játék (LGB) prototípusának kifejlesztése a TaleBlazer platformon  

Input A TaleBlazer szakértője által bemutatott előadás: az első lépés, hogy hogyan 

kell készíteni hely alapú játékot. Alternatív megoldás ha a tanár megismerheti 

a platformot IO6 munkacsomagban vagy a TeleBlazer honlap segítségével. 
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Feladat A hallgató tanulja meg, hogyan hozhat létre LBG-t a TaleBlazer-ben. Indítsa 

el az LBG programozását a TaleBlazer platformon. A játék tervezett 

működésének és esztétikájának ellenőrzése ezen a platformon megvalósítható. 

Eszköz TaleBlazer 

Forma Workshop - Hackathon 

Időtartam 6 tanóra 

Értékelés és 

elvárt 

eredmények 

A játék első lépései / feladatai a TaleBlazerben. 

A játék kölcsönhatásait és dinamikáját a platform korlátai miatt szükség lehet 

módosítani (lásd „gyakorlati tanácsok”). 

 

 

Lépése 5: A hely alapú játék (LGB) prototípusáanka további fejlesztése a TaleBlazer platformon  

Input LBG és TaleBlazer szakértő felügyel és segít. 

Feladat A TeleBlazer platformon készülő hely alapú játék (LGB) prototípusának 

további fejlesztése  

Eszköz TaleBlazer 

Forma Workshop - Hackathon 

Vita és “kérdés és felelet” foglalkozás a platformról 

Időtartam 6 tanóra Workshop + 2 hét vagy több hét, hogy véglegesen elkészüljön a játék  

Értékelés és 

elvárt 

eredmény 

A TeleBazer platformon készített hely alapú játék (LGB) minden 

lépésének/feladatának véglegesítése 

 

Lépés 6: A hely alapú játék (LGB) prototípusának tesztelése a helyszínen  

Input Pártatlan visszajelzés 

Feladat Menj a helyszínre és teszteld a játékot a tanárral és a többi hallgatóval 

Eszköz TaleBlazer 

Forma Tesztelés a helyszínen – Pártatlan visszajelzés 

Időtartam 4 tanórán keresztül tesztelés a helyszínen + 2 vagy több héten keresztül 

elkészíteni a javításokat.   

Eredmény Tesztelés a helyszínen 
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Lépés 7: A hely alapú játék (LGB) tesztelése a helyszínen a felhasználók segítségével  

Input  

Kérdőív az LBG prototípus visszajelzésének gyűjtésére (lásd az 1.melléklet) 

Feladat Menj a helyszínre és tesztelj a játékot a célcsoporttal (legalább tíz másik 

emberrel), és kérj visszajelzést. 

Eszköz TaleBlazer + kérdőívek 

Forma Tesztelés a helyszínen – a felhasználók visszajelzései 

Időtartam 4 tanóra tesztelés a helyszínen + 2 vagy több hét elkészíteni a javításokat. 

Eredmény Tesztelés a helyszínen a felhasználókkal + a felhasználó által kitöltött 10 

kérdőív. 

 

Lépés 8: A végeredmény bemutatása (az elkészült játék) 

Input - 

Feladat Minden egyes játék 20 perces bemutatása, a kurzus összes lépésének 

prezentálásával 

Eszköz Nincs meghatározva 

Forma A tanár közvetlen visszajelzéseinek bemutatása valamint, ösztönözni a 

pártatlan visszajelzéseket is 

Időtartam Minden egyes játék min. 20 perces bemutatása + 10 percen keresztül kérdések 

és hozzászólások  

Eredmény Záró prezentáció, amely bemutatja az összes lépés eredményét 

Írásbeli jelentés, amely részletes információkat tartalmaz a kurzus minden 

lépéséről. 

 

Ha van lehetőség arra, hogy a játékokat szélesebb közönség megismerje (például egy 

részvételi tervezési esemény részeként egy helyi közterületen), akkor javasoljuk 9. lépésként : 

egy ún. nyilvános prezentációt. Ez kombinálható a 7. lépéssel, de lehet önálló rendezvény is, 

amelyen a hallgatók bemutatják az ötleteiket és felajánlják, hogy a prototípusokat a 

résztvevőkkel tesztelik. 

 

Tekintse meg azt a tapasztalatot, amelyet a hallgatók mutatnak be a játékuk bemutatása során 

egy multiplikátoros esemény részeként Darmstadtban (németül): 

Echo cikk: https://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/darmstadt-mit-der-app-mehr-

bewegen_20137028 

A játékok és az esemény benyomásainak leírása: https://prehealth.eu/digitale-stadtspiele/ 

 

4. A kurzus értékelése 

Az értékelésnek két típusa van: 
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1. hallgató teljesítmény (ezt a tanár készíti el): ehhez az értékeléshez lásd a II. 

Mellékletet, amely egy űrlap öt kritériummal a tanuló munkájának értékeléséhez 

2. a kurzus értékelése (a hallgatók értékelnek): erre az értékelésre lásd a III. Mellékletet, 

amely számos kérdést tartalmaz a tantárgy sikerével és a jövőben elvégzendő 

lehetséges fejlesztésekkel kapcsolatban. 

5. Gyakorlati tanácsok a kurzus fejlesztésére  

Ami a munkaterület kiválasztását illeti:  

Szükséges, hogy egy olyan területet válasszunk ki, amely a játék forgatókönyvéhez passzol. A 

kiválasztáshoz az  alábbi kritériumokat javasoljuk: 

● legyen benne városi közterület, zöld és kék infrastruktúra  

● a terület nagysága nincs meghatározva, de javasoljuk, hogy ne legyen nagyobb 0,1 

km2-nél  

● a terület lokációja nincs meghatározva, de javasoljuk, hogy olyan helyen legyen, 

melyet sokaknak könnyen elérhető  

● olyan terület legyen, amely ideális egy könnyű sétára, futásra, (jogging) és fizikai 

aktivitásra is.  

● Rendelkezik a terület wifi-vel (nem kötelező). 

 

Ami az ütemtervet illeti: 

● Ha a kurzus különböző évszakokban kerül meghirdetésre, akkor azt javasoljuk, hogy 

az ideális eset a tavaszi / nyári félév, mivel a hallgatóknak különféle korábban említett 

teszteket kell elvégezniük a helyszínen az éppen jelenlévőkkel. 

● A kurzust  heti, vagy kétheti ütemezéssel hajtották végre.  Ha van kapacitás, akkor 

ajánlott minden héten megtartani az órát, mert így folyamatos lesz a hallgatókkal a 

foglalkozás. 

 

Ami a technikai kérdéseket illeti  

 Az ideális, ha a tanár olyan, hogy van várostervezői gyakorlata és/vagy információs 

technológiában is jártas. 

● Ajánlott több tudományág (pl: sporttudomány, pszichológia, grafikai tervezés, stb.) 

bevonása. 

●   Bár a TaleBlazer egy ingyenesen elérhető platform a hely alapú játék (LBG) 

létrehozásához. De emellett javasoljuk a többet tudó platformok (például ARIS) 

használatát a vizuálisan vonzóbb eredmények elérése érdekében. 

 

6. Következtetések és lehetőségek a felsőoktatásban résztvevők hallgatók számára 

adaptált LGB esetében  

A hely alapú játéktervezési kurzus oktatása a felsőoktatásban egy építészeti és várostervezési 

tanterv részeként kihívásokat és előnyöket kínál. Néhány kihívás közös az interdiszciplináris 

oktatási formákban. A tanárok számára a kihívások plusz terhet jelentenek a szervezeti 
feladatokban, pl. más tudományágak munkatársainak bevonása vagy hosszabb tanácsadói 

időtartam biztosítása a hallgatók számára, több kérdéshez több útmutatás lehetővé tétele. A 

hallgatók számára ez a kurzus szintén extra elkötelezettséget igényel, mivel hajlandónak kell 
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lenni az alapvető készségek és a nyelvezet megtanulására különböző tudományágakban (pl. 

játéktervezés), meg kell ismerkedniük a játéktervezés platformjával, valamint meg kell 

tanulniuk a projektvezetési készségeket és alkalmazni kell tudni azokat (pl. amikor a helyi 

lakosság számára az adott helyszínen találkozókat szerveznek a tesztelés érdekében). 

A hallgatók hasznai abban fejeződnek ki, hogy működő prototípusokat terveznek és 

fejlesztenek ki, valamint megalkotnak egy végleges LBG-t, amely az épített környezettel való 

interakción alapul egy közterületen vagy annak a környékén. Az összes LBG-t a helyszínen 

tesztelték olyan felhasználókkal, akik kölcsönhatásba léptek az épített környezettel, és 

aktívakká válnak, követve a hallgatók játék- és interakciós koncepcióját. Ez a kurzus lehetővé 

teszi a hallgatók számára, hogy megfigyeljék koncepciójuk és annak megvalósításának 

reakcióit (például kérdések, elbizonytalanodás, a felhasználók reakciói  a zöldövezetben) a 

12-16 hetes időkereten belül. Ez egy ritka alkalom a várostervezés gyakorlata számára, ahol a 

projektek általában évek alatt készülnek. Az LGB jellege miatt (azaz hogy digitális, de a 

városban játszák) ez a kurzus a tesztelés és a felhasználói értékelés új technikáinak 

megtanulását is lehetővé teszi a hallgatók számára, amelyeket egyébként ritkán tanítanak az 

építészeti tantervekben.    

 

  

http://www.prehealth.eu/


Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  

Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 

 

 

 

www.prehealth.eu 

45 

3. RÉSZ: Helyalapú játék tervezése: Önképző Tanulási Útmutató felnőtt tanulók 

számára 
Patrícia Honvári, Irén Szörényiné Kukorelli 

 

Az Útmutató ezen fejezete röviden bemutatja az önképző tananyag-csomagot, bemutatja az 

oktatási anyag témáit és fejezeteit. A Széchenyi István Egyetem által kialakított önképző 

anyag mind formális, mind pedig informális felnőtt tanulóknak kíván segítséget nyújtani. Az 

önképző tananyag elérhető a következő linken (angolul és magyarul): 

https://szelearning.sze.hu/mod/scorm/player.php?a=415&currentorg=&scoid=9434&sesske
y=NbQSvqY1YI&display=popup&mode=normal  
Amennyiben a teljes kurzus érdekli, kérjük keresse fel a fenti linket, és nézze meg a részletes 
tartalmat.  
 

1. Oktatási célok: kinek ajánljuk az önképző csomagot?  

  
A PREHealth játékkoncepciójának célja, hogy minél nagyobb figyelem irányuljon a kék és 

zöld infrastruktúra használatára a városi közterületeken, azért, hogy használatukkal 

hozzájáruljanak az egészség megőrzéséhez. E fenti cél érdekében egy hely alapú játék készült 

a győriek és a turisták számára is, hogy a játékot használva növelni tudják fizikai 

aktivitásukat. A Önképző Tanulási Útmutató célja a játék készítésén túl annak a folyamatnak 

a bemutatása lépésről lépésre, hogy egy felnőtt csoportnak mi mindent kell tenni ahhoz, hogy 

megalkosson egy játék-koncepciót, és elkészítse hozzá a játékot. 
Nem csupán a kifejlesztett játék lehet maga a cél, hanem a célcsoportok oktatása is. Kiemelt 

cél az is, hogy megértessük a közterületek felhasználóival a városi közterületek jelentőségét 

és a bennük rejlő lehetőségeket. E cél elérése érdekében egy helyalapú játékot készítettünk, 

amelynek figyelemfelkeltőnek, motiválónak, kreatívnak és élvezetesnek kell lennie. 

 
Az önképző tananyag-csomag használatával a tanulók képesek lesznek: 

● Megérteni és elfogadni, hogy a kék és zöld infrastruktúra pozitív módon tudja 

befolyásolni a városi környezetet. 

● Megérteni és elfogadni, hogy a közterületek aktív használata pozitív módon 

befolyásolhatja a városlakók lelki és testi egészégét. 

● Megismerni a közterületek jellemzőit, illetve az általuk nyújtott sokoldalú 

felhasználási lehetőségeket. 

● Megérteni és kialakítani a kapcsolatot a városi közterületek és az egészség, a 

városlakók jól-léte között. 

● Kritikai és kreatív gondolkodást kifejleszteni a városi közterületek használatával, 

valamint az ott folytatott egészségügyi tevékenységekkel, mozgással kapcsolatosan. 

● Megérteni és felismerni bizonyos közterületek lehetőségeit az egészségmegőrzésben. 

● A terepen gyűjtött anyagokat (fotó, videók stb.) rendszerezni. 

● Adatokat kutatni, gyűjteni és elemezni, valamint értékelő és szintetizáló munkát 

végezni a közterületeken végzett testmozgás kérdéskörének vizsgálatával. 

● Egy helyalapú játék egyszerű forgatókönyvét és történetét kidolgozni. 

● Informatikai eszközöket használó mobil készülékekre digitális játékot kidolgozni. 
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● Általában véve fejleszteni a digitális kompetenciákat. 

● A csapatmunka és az együttműködés szellemének kifejlesztésére. 

● Egy kreatív folyamatban való vitára, együttműködésre és részvételre, illetve az eltérő 

vélemények tiszteletben tartására. 

● A városban végzett egészségmegőrzés és testedzés ügyével kapcsolatos 

figyelemfelkeltésre. 

● Másokat a közterületek aktív használatára biztatni. 

● A városi közterületek javítására javaslatok megtételére, a testedzés és az 

egészségmegőrzés terén jelentkező lehetőségek támogatásával. 

 

Mint látható, sok mindent meg fognak tanulni a résztvevők és várhatóan sok ismeretre is szert 

tesznek. A tanulási folyamat eredményeinek hosszú listája is jelzi, hogy komoly lehetőségek 

rejlenek a témában. Erősen javasoljuk az önképző tananyag-csomag használatát az alábbi 

csoportok számára: 
● Területfejlesztés, városrendezés és -fejlesztés, városépítészet, sport és aktív 

tevékenységek, egészségmegőrzés és rekreáció oktatásában résztvevő felnőtt hallgatói 

csoportok (formális oktatás). 

● A fenti kérdésekkel foglalkozó informális felnőtt csoportok (civil szervezetek, 

önképzők, önkéntes szervezetek). 

● A felnőttoktatásban tanítók, a felnőttoktatás szervezetei és a tantervek kidolgozói. 

● Minden érdeklődő, aki törődik városi környezettel, tanulni akar és kreatív játékot 

szeretne létrehozni a városlakók számára. 

  
Az önképző tananyag-csomag 5 egymást követő tanulási blokkból áll, a téma bevezetésétől 

kezdve a játék megtervezéséig és a helyalapú játék működéséig.A következőkben az útmutató 

röviden bemutatja ezen oktatási fejezetek tartalmát, a fő oktatási célokra és a kurzus 

szerkezetése fókuszálva.  

  

2. Bevezetés és előkészítő munka 

  
Az oktatási csomag első része a téma bevezetését tartalmazza: fizikai aktivitás és a 

közterületek. Az oktatási kurzus első lépéseként fontos, hogy felhívjuk a résztvevők figyelmét 

arra a tényre, hogy a városi közterületek aktív hasznosítása pozitívan befolyásolhatja a 

városlakók egészségét, különösen ha fizikai aktivitás végzéséről vagy rekreációról van szó.  

Az oktatási csomag használói megismerik a kapcsolatot az egészségtudatos magatartás és a 

közterületek között (zöld területek, terek, utcai hálózatok, kék infrastruktúra). Tény, hogy 

mind egyéni, mind pedig közösségi szinten szükség van beavatkozásra, annak érdekében, 

hogy az egészséges életmódot támogató környezet jöhessen létre. Különösen a városokban 

van igény az egészségesebb városi terek megteremtésére, és növekvő az igény a különféle 

közterületek alkalmassá tételére a sportoláshoz vagy az aktív rekreációhoz.  

 

Az 1. fejezetben erről olvashatunk többet, a hazai szakirodalom elemzése és jó példák alapján. 

A felnőtt tanulók megértik és megismerik a közterületek jellemzőit, és azt, hogy azok 
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miképpen járulhatnak hozzá a városlakók jól-létéhez. (Javasolt oktatási időtartam: 1-2 

alkalom).  

 
Második lépésként javasolt egy terület, egy úgynevezett "egészség útvonal" kiválasztása. Az 

egészség útvonal a városon belül kiválasztott közterületek olyan hálózatát jelenti, amely a 

helyalapú játék fizikai helyszínét biztosítja. Az útvonal nem csupán a közterületeket 

tartalmazza (parkok, zöldterületek, kék infrastruktúra stb.), hanem a köztük levő 

kapcsolódásokat is (útvonal). Az egészség útvonal kidolgozására több közös követelményt 

határoztunk meg. Ezeket figyelembe kell venni, de kisebb változtatások eszközölhetők. A 

közös követelmények az alábbiak: 

● Az egészség útvonal mindenki számára könnyen elérhető legyen (kizárólag a nyitott, 

közösségi terek jöhetnek szóba). 

● Alkalmas (vagy az lehet) az egészség propagálására (aktív tevékenységek, aktív utazás 

és/vagy társas interakciók). 

● A szélesebb közönség elérése érdekében az útvonal vonzó/központi helyeket 

tartalmazzon. 

● Az egészség útvonal tartalmazzon olyan tereket is, ahol különböző infrastruktúrák 

állnak rendelkezésre a célcsoportok igényeinek kielégítésére. 

 

Továbbá, az egészég útvonal (vagyis a későbbi játék helyszínének) kiválasztásakor az is 

fontos, hogy bizonyos közterületeken végezzünk előkészítő munkát. Erre jó ötlet egy 

terepbejárás, és a köztérhasználókkal kérdőívek kitöltése. Kik használják a közterületeket? 

Melyek a viselkedési minták, melyeket követnek, mit csinálnak, amikor a közterületekre 

látogatnak? Végeznek egészségmegőrző tevékenységeket a helyszínen? Ezekre a kérdésekre 

adott válaszok a jelenlegi közterület-használattal kapcsolatban adnak mélyebb elemzést. Az 

oktatási anyag 2. fejezetében az egészség útvonal meghatározásáról olvashatnak, valamint 

megtudhatják, hogyan lehet a közterületek értékelését elvégezni egy kérdőíves lekérdezés 

mintáján.  

 

A bevezető és előkészítő munka az oktatási kurzus szerves részét képezi, felkészítve a felnőtt 

tanulókat a tényleges játék-fejlesztésre. (Javasolt oktatási időtartam: 3-4 alkalom).  

 

  

3. A felnőtt oktatási kurzus bemutatása: a játékfejlesztés szakaszai  

  
Az oktatási anyag 3. fejezete a játékfejlesztés módszertanát mutatja be, fókuszálva az egyes 

játék-fejlesztési szakaszokra. A folyamat során tartsuk végig szem előtt az oktató kurzus 

célját: olyan helyalapú játék kidolgozása, amelyek a lakosságot a városi terek aktívabb 

használatára tudja ösztönözni és mozgósítani. 

 

 

  
A felnőtt oktatási kurzus 9 szakaszból áll, az alábbiak szerint:  
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1. Háttértörténet írása, ötletek gyűjtése és narratíva: egy alkalmas háttértörténet 

birtokában a helyalapú játék kidolgozói könnyebben alakítják ki a narratívát és később 

a játék karaktereit. 

2. A helyszínek megkeresése: terepbejárás és adatgyűjtés: a terepbejárások a helyalapú 

játék kifejlesztésének alapvető lépései, mivel így nyílik lehetőség a játékötletek 

konkrét fizikai helyszínekkel való összekötésére. 

3. Az illusztrációk áttekintése: ötletelés a játék támasztotta kihívásokról 

4. Ötletelés a karakterekről/játékosokról és a párbeszédekről: a játék karakterekkel való 

megtöltése élvezetessé teszi azt. 

5. A forgatókönyv és a játék alapötletének kidolgozása: a szabályok véglegesítése, a 

játék felépítése, célok, követelmények stb. 

6. A helyalapú játék platformjának kiválasztása: az a hely, ahol mind ötlet 

egybegyűjthető. 

7. A játék illusztrációinak elkészítése: fényképek/rajzok/videók/hanganyagok stb. 

8. A játék kidolgozása és a nyers változata: a játék szerkesztése a platformon 

9. Teszt és utolsó simítások: a játék tesztelése a terepen, hogy lássuk, mi működik és mi 

nem, és hogyan lehet javítani. 

  
A fenti lépésekhez az oktatási anyag leírásokat és konkrét példákat hoz. Fontos hangsúlyozni, 

hogy a javasolt helyalapú játék platformok (szerkesztők) könnyen használhatóak és nem 

igényelnek összetett informatikai tudást. A tananyag-csomag mellett a kiválasztott platformok 

számos oktatóanyaga és kézikönyve is elérhető online. A résztvevők hagyatkozhatnak a 

"csinálva tanulás" módszerére, és maguk is felfedezhetik a lehetőségeket. 

A tananyag-csomag megmutatja, hogyan érhetőek el a helyalapú játék- és AR (augmented 

reality, kiterjesztett valóság) applikációk és tervező platformok. A legnagyobb hangsúlyt a 

TaleBlazer platformra helyeztük (http://taleblazer.org/), illetve a Siftr applikációra 

(https://siftr.org/). Az önképző tananyag-csomag tanácsot ad arra nézve is, hogy hogyan lehet 

a játék felépítését, céljait, szabályait, kihívásait, párbeszédeit vagy eszközeit megtervezni. 

 

(Javasolt oktatási időtartam: 1-2 alkalom szakaszonként.) 
  
  

4. A helyalapú játék egy példája: Hogyan játszunk? Mit nyerhetünk?  

  
Az oktatási anyag következő fejezete a PREHealth módszertan keretében létrehozott játékot 

mutatja be. A 4. fejezet a “Győri Egészség Útvonal” nevű játékot illusztrálja, amely elérhető a 

TaleBlazer platformon, a “gyfipvo” nevű kóddal. A helyszínen történő lejátszásához és az 

odaugrik (tap to visit) opció aktiválásához használjuk az alábbi jelszót: "prehealth". 

A játék lényege a testi és lelki gyakorlatok javaslatai, miközben az emberek a város bizonyos 

részein és közterületein sétálnak végig. A játékosok rövid videókat látnak, amelyekben aktív 

győri sportolók és más ismert alakok mutatnak be testmozgás-gyakorlatokat, vagy tesznek fel 

fogós kérdéseket a mentális egészség megőrzése érdekében.  Ajátékosok különféle útvonalak 

közül választhatnak; pillanatnyilag négy útvonal áll rendelkezésre, különböző célcsoportok 

igényeihez igazítva. Az első kettő elsősorban időseknek lett kialakítva, könnyebb 
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testgyakorlatokat tartalmaznak és több rejtvényt, intellektuális kihívást és információt a város 

kulturális örökségéről. A harmadik elsősorban családoknak és fiataloknak készült; persze 

idősebbeknek is jó lehet, kissé intenzívebb testmozgást tartalmaznak, de vannak bennük 

feladványok is. Végül a negyedik útvonal elsősorban azoknak készült, aki szívesen edzik a 

testüket és intenzívebb mozgásra vágynak. 

 

Összesen 6 különböző játékelem található, ezekkel találkoznak a játékosok a játék során. 

● A testmozgást javasló videók (minden útvonalon): Győr aktív vagy korábbi sportolói 

és atlétái mutatják be, miként lehet gyakorlatokat csinálni a kiválasztott 

közterületeken. 

● A testmozgással kapcsolatos utasítások (minden útvonalon): A sport-védnök videók 

mellett a kísérleti csapat azt is fontosnak tartotta, hogy a testmozgással kapcsolatos 

konkrét utasításokat helyezzenek el az útvonal mentén. 

● A szellemi kihívásokról szóló videók: híres közéleti emberek/művészek mutatják be a 

kiválasztott közterületeket, osztanak meg velük kapcsolatos kulturális/történelmi 

információkat, és tesznek fel egy kérdést, amire a játékosnak 15 másodpercen belül 

válaszolnia kell. 

● A kulturális örökséggel/történelemmel kapcsolatos fontos tények/érdekességek: 

számos helyszínen kapnak játékosok a város kulturális örökségéről vagy történelméről 

érdekes tényeket és információkat, az adott helyszínre vonatkozóan. 

● Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos tények/információk átadása: több helyszínen 

érhetőek el érdekes tények és információk egészségügyi kérdésekről. 

● Feladványok: az összes feladvány az adott közterülettel kapcsolatos, emellett sokszor 

a válasz is adva van, ha körülnéznek a játékosok. 

 

A játék példaként szolgálhat a felnőtt oktatási csoport számára, saját játékuk kialakításához. A 

játék letöltésével és végig játszásával a résztvevők megismerkednek a TalaBlazer játék 

megjelenésével, ötleteket és inspirációt gyűjthetnek.  

 

5. Összefoglalás, értékelés és gyakorlati tanácsok  

Az önképző tanulási útmutató egy olyan kísérleti programra épül, amelyben 10 felnőtt tanuló 

vett részt 2019 januárja és júniusa közt egy helyalapú játék (a "Győri Egészség Útvonal") 

megalkotásának céljával. A tanfolyam elvégzése után a résztvevők értékelték is a folyamatot 

és megosztották tapasztalataikat. Amikor befejezünk egy oktató kurzust (legyen az akár 

formális, akár informális), igen fontos értékelést végezni és felmérni, illetve vizsgálni a 

tanulási folyamat eredményeit. Az oktatási anyag 5. fejezete útmutatást ad a folyamat 

értékeléséhez, bemutatva egy értékelési keretet és az eredmények mérésére egy lehetséges 

kérdőívet. 

A Győr városban szerzett tapasztalatok alapján az alábbi megjegyzéseket tehetjük a 

felnőttoktatási folyamattal kapcsolatban: 

 

● A felnőtt tanulók csapatának az volt a határozott véleménye, hogy a kísérleti folyamat 

sikeres, és sikerült elérni a kitűzött célokat. 
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● A kísérleti projekt résztvevői élvezték a folyamatot és pozitív élményeket szereztek. 

Szívesen dolgoztak a kísérleti környezetben és tetszett nekik a kreatív és kölcsönös 

tanulás. Hangsúlyozták azt is, hogy kiváló csapatot sikerült összerakni, ami a 

kapcsolati hálójuk bővítésétre is lehetőséget adott. További pozitív megjegyzést tettek 

az együttműködő légkörre és arra, hogy mindenki ötletét meghallgatták és tiszteletben 

tartották. 

● Természetesen említettek pár negatív élményt és nehézséget is. Akadályként került 

említésre, hogy nem mindenki tudott ott lenni minden alkalommal. Ebből adódott az 

is, hogy az érdeklődés és az interaktív csapatmunka fenntartása sok erőfeszítést 

igényelt. Kifejtették azt is a résztvevők, hogy egyes esetekben meglehetősen sok időt 

vett igénybe a döntéshozatal. Mindez azonban a feladat összetettségének is volt 

köszönhető, illetve annak, hogy a résztvevők híján voltak a játéktervezés terén korábbi 

tapasztalatoknak. 

● Minden résztvevő kijelentette, hogy a felnőttoktatási folyamat és a PREHealth 

módszertan adaptálható, és megismételhető különböző környezetekben és 

szervezetekkel. Bár azt is kifejtették, hogy a nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

folyamat elején a helyszín alapos megismerésére és a játéktervező platformok 

műszaki/technológiai jellemzőivel való megismerkedésre. 

 

Az oktatási eredmények kapcsán elmondható, hogy a felnőtt tanulók felismerték és 

elismerték, hogy a közterületek aktív használata pozitív módon képes befolyásolni a lelki és a 

testi egészséget, illetve hogy a kék és zöld infrastruktúra pozitív hatást gyakorolhat a városi 

környezetre. Kritikai és kreatív gondolkodásmódot fejlesztettek ki a városi közterületek 

használatát illetően, mialatt a helyszínen játszható játékokat igyekeztek meghatározni. 

Továbbá, a résztvevők a digitalis kompetenciáikat is fejlesztették, használták a Siftr 

applikációt, anyagot gyűjtöttek a terepen, majd értékelték és elemezték ezeket. Tanultak 

továbbá a helyalapú játékokról és a helyalapú játék platformokról, ki tudták választani a 

legalkalmasabbat, megtanulták, hogyan kell elhelyezni a játékban karaktereket és tényezőket, 

milyen jellemzői vannak a játéknak. A résztvevők megtanulták, hogyan kell nézeteiket 

megvitatni és kifejteni, figyelembe véve a többi tag nézőpontját is, kialakult a 

csapatmunkához és együttműködéshez szükséges hozzáállásuk. Nagy hangsúlyt kaptak 

továbbá a projekt témájához kötődő attitűdök, és a résztvevők megtanulták, hogyan hívják fel 

a figyelmet az egészség és a testedzés témakörére a városban, és hogyan biztassanak másokat 

a közterületek aktív használatára. 

 

Összességében tehát megállapítható, hogy a felnőtt oktatási folyamat során a várt oktatási 

célok elérhetők, a felnőtt csoportok létrehozhatják saját játékukat, mindeközben a fenti 

eredményeket is elérve.  

 

További információért kérjük, olvassa el az alábbi anyagot Creating a Location-Based Game 

through informal learning: The experiences of the adult education in Győr (Szörényiné́ 

Kukorelli & Honvári, 2019). 
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4. RÉSZ: Kézikönyv a helyalapú játék oktatásához krónikusan beteg gyermekek 

számára 
Remco Veltkamp  

 

Ennek a kurzusnak a lényege egy helyalapú játék fejlesztése, egy olyan közös környezetben, 

ahol a krónikusan beteg gyermekek fejlesztenek más szereplőkkel és érintettekkel. A 

játékfejlesztés során a szomatikus és mentális korlátok miatt a krónikusan beteg gyermekek 

szerepét felsőoktatási hallgatókkal egyensúlyozhatjuk, akik a végső játékfejlesztésben 

vállalnak szerepet.  

A következő elsődleges aktorok kerültek bevonásra:  

 gyermekek: krónikusan beteg gyermekek egy iskolai osztálya 

 fejlesztő: BSc vagy MSc hallgatók vagy asszisztensek  

A következő másodlagos aktorok kerültek bevonásra:  

 oktató: iskolai tanár 

 jogi képviselők: szülők vagy gondviselők  

 gondozók: gyermekorvosok 

 játékfejlesztők: egy tapasztalt játékfejlesztő konzultációs céllal 

 felügyelő: hallgatói témavezető  

 

A kurzus célja a hátrányos helyzetű, krónikusan beteg gyermekek támogatása, erősítése. A 

kurzus céljai között van az aktív állampolgárság promotálása a hátrányos helyzetű csoportok 

körében, úgy, hogy a mobil játékokat interaktív mechanizmusként felhasználva aktívabb 

szerepet töltsenek be a közterületek fejlesztésében és monitorozásában, illetve felhívják a 

figyelmet a közterületek egészségben és jól-létben betöltött szerepére. 

 

1. A kurzus leírása 

Tanulók (célcsoport)  Felsőoktatási hallgatók Krónikusan beteg gyermekek 

Oktató (kurzus-

fejlesztő) 
Felsőoktatási tanárok BSc vagy MSc hallgatók, hallgatói 

asszisztensek 

Tudományterület Informatika  - 

Óraterhelés 5 ECTS (150 óra) - 

Iőtartam 10 hét 

A jurzus formája Projektmunka 

A kurzus tartalma A résztvevők megtanulják…  

- értelmezni és felismerni a 

kapcsolatot/interakciót a zöld és 

kék infrastruktúra (zöld 
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közterületek és vizes elemek) és a 

közterület használók viselkedése 

között 

- motivációt, célokat, módszertant, 

értékelést, eredményeket és 

konklúziókat kialakítani, minél 

önállóbban (a célcsoporttól 

függően)  

- használni a digitális eszközöket a 

játékfejlesztéshez és terezéshez 

- egy adott játékkoncepció helyi 

igényekhez és saját ötletekhez való 

adaptálását, és  

- a megszerzett tudást alkalmazva 

egy helyalapú játék (LBG) 

fejlesztését és létrehozását, amely a 

fizikai aktivitásra és a társadalmi 

interakcióra bátorít a városi 

közterületeken. 

Tanulók háttere BSc, MSc hallgatók vagy hallgatói 

asszisztensek az informatika 

területéről 

- 

Felszerelés Felsorolva az A mellékletben.  - 

Oktatói képesítés Az A mellékletben található 

képesítéseken túl, a kurzust jó, ha 

egy játéktervezésben és -

fejlesztésben jártas informatika 

oktató tartja. 

A hallgatóknak képesnek kell 

lenniük a célokat és a feladatokat 

egyértelműen és világosan 

kommunikálni, valamint a 

visszajelzéseket olymódon 

összesíteni, hogy az a játék későbbi 

továbbfejlesztéséhez hasznos 

legyen. 

 

 

2. Oktatási célok 

Hatáskör és az alapok meghatározása 

Felsőoktatási hallgatók Krónikusan beteg gyermekek 

Megtanulni és megérteni a zöld és kék 

infrastruktúra fontosságát a városi környezet 

valamint a városlakók fizikai és mentális 

egészségének alakításában. 
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Megérteni és felismerni, hogy a közterületek 

aktív hasznosítása pozitívan befolyásolhatja 

a városlakók mentális és fizikai egészségét. 

 

Megtanulni és megérteni a helyalapú játékok 

potenciálját az informális oktatásban, 

felismerve az aktív köztérhasználatból 

fakadó egészségfejlődést 

 

Kutatói szemlélet kialakítása, valamint 

kritikus és kreatív gondolkodásmód 

fejlesztése a közterületek használatával, 

valamint az egészség és fizikai aktivitás 

promotálásával kapcsolatban 

 

Motiváció, célok, módszertan, értékelés, 

eredmények és konklúzió kialakítása, minél 

önállóban 

 

 

Elemzés 

Felsőoktatási hallgatók Krónikusan beteg gyermekek 

Megtanulni a digitális eszközök használatát 

az közterületről származó információk 

elemzéséhez és megosztásához. 

Megtanulni a betegséghez kapcsolódó 

szükségletek önreflexióját 

Összegyűjteni és elemezni az adatokat, 

értékelő és szintetizáló munkát végrehajtani 

a köztereken végzett fizikai aktivitás és a 

társadalmi interakció analitikus 

keretrendszerében 

 

A terepen gyűjtött anyagok (pl. fotók, 

videók) rendszerezése és értékelése 

 

Az egészséghez kapcsolódó tevékenységek 

lehetőségeinek és gyengeségeinek 

azonosítása 

 

 

Játéktervezés és koncepció 

Felsőoktatási hallgatók Krónikusan beteg gyermekek 

Információk keresése terepi és elméleti 

kutatások kapcsán, ezek összekapcsolása a 

Ismereteket szerezni a játéktervezésről 
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játék történetének kontextusával 

Megfelelő szoftverek kiválasztása a játék 

tartalmának összegyűjtéséhez és 

szerkesztéséhez 

Egy helyalapú játék egyszerű szcenáriójának 

és történetének felépítése 

Együttműködés megvalósítása egyéb 

szereplőkkel és érintettekkel, precíz, 

átlátható és felelősségteljes módon. 

Elmerülés a kreatív 

írásban/vázlatkészítésben a helyalapú játék 

forgatókönyvéhez 

 Résztvenni, együttműködni és diskurálni egy 

kreatív folyamatban 

 Konstruktív input hozzáadása a játék 

fejlesztéséhez 

 

Játékfejlesztés 

Felsőoktatási hallgatók Krónikusan beteg gyermekek 

Digitális játék fejlesztése mobil eszközökre, 

IKT eszközök használatával 

Megtanulni kritikusan gondolkodni az 

együtt-fejlesztés és játék területén 

A digitális média és útmutató források 

használatának felfedezése 

 

 

Prototípusok tesztelése és a végső játék 

Felsőoktatási hallgatók Krónikusan beteg gyermekek 

A tervezett prototípusok és játék tesztelése a 

közterület használókkal 

Résztvenni a játék tesztelésében 

Értékelés végrehajtása a terepen a 

prototípusok és a játék tesztelése alatt és 

után 

 

A prototípus értékeléséből származó 

eredményeinek dokumentálása és beépítése 

a játék későbbi fejlesztési fázisaiba 

 

 

Tájékoztatás és prezentálás 

Felsőoktatási hallgatók Krónikusan beteg gyermekek 

Dokumentálni és reflektálni a játék  
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tesztelésének eredményeit 

A végeredmények bemutatása  

 

További kompetenciák és képességek 

Számos üggyel kapcsolatban vita és diszkusszió, tiszteletet mutatva más nézetek iránt 

Kooperáció és felelősség szellemének kialakítása 

Jó gyakorlatok adaptálása a mobil eszközök használatával kapcsolatban 

Figyelemfelhívás az egészség és a fizikai aktivitás témakörére, pozitív attitűdöt 

eredményezve az egészségtudatos magatartásban 

Bátorítani másokat (család, barátok, szomszédok) a közterületek aktív használatára és az 

aktív részvételre a tervezésben 

 

 

3. A kurzus vázlata 

A teljes kurzus egy 10 hetes periódusban zajlik. A hely-alapú játék fejlesztésének 

alapgondolata az, hogy a krónikusan beteg gyermekek a közös fejlesztés és játék-tesztelés 

során tanulnak. Mivel a kurzus része a felhasználók által készített játék, így maga a 

játékfejlesztés része lehet az oktatási folyamatnak.  

Az érintettekkel készített számos interjú során világossá vált, hogy a fő probléma a 

krónikusan beteg gyermekekkel kapcsolatban a társadalmi kirekesztettségük. Ezeknél a 

gyerekeknél nagyobb a kockázata, hogy magányosnak érzik magukat, nem tartoznak 

csoporthoz, és a társadalmi tevékenységből kirekesztődnek. Ez különösen jellemző, amikor a 

beteg gyermekek egészséges gyermekekkel szeretnének kapcsolatot teremteni egy normál 

környezetben, mint például az általános iskolában.  

A helyalapú játék közös fejlesztése az alábbi fázisokból áll.  

 

Szakasz 1: A közterületek aktív használatának elemzése  

Input A helyalapú játék helyszínének jelenlegi helyzete és jövőbeli rekonstrukciós 

tervei  

Feladat Hallgató: terepmunka a kijelölt területen, potenciális helyszínek azonosítása, 

amely alkalmas lehet az aktív használatra, példák gyűjtése. Interjúk az 

érintettekkel, köztük a gyermekekkel.  

Eszköz Kamera és laptop/jegyzetfüzet 

Formátum A hallgatók egyénileg dolgoznak, meginterjúvolva gyermekorvosokat és 

gyermekeket.  

Időtartam 2 hét 

Értékelés és Hallgatók: a terület és a helyalapú játék tevékenységeire kiválasztott 
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várható 

eredmények 

helyszínek bemutatása 

Gyermekek: aktív részvétel 

 

Példaként, Utrechtben a Wilhelmina Gyermekkórház és a Fritz Redle Iskola közötti terület 

került kiválasztásra. Ez a tervezett Gyermek Egészség Campus, ahogy az ábrán is látható.  

 

 

 
 

A Gyermek Egészség Campus területe Utrechtben 

 

 

Szakasz 2: A helyalapú játék témájának (Olimpiai játékok a városban) továbbgondolása  

Input Az IO5 keretében kialakított helyalapú játékkoncepció bemutatása – 

Olimpiai játékok a városban.  

Feladat Hallgatók: a helyalapú játék adott koncepciójának továbbfejlesztése kreatív 

ötletekkel, háttérsztori kitalálásával és a grafikus anyag fejlesztésének 

elindítása  

Gyermekek: aktív részvétel az interjúkban  

Eszköz Nem meghatározott 

Formátum Projekt-tervezet, konzultációban az érintettekkel: gyermekek, iskolai 

oktatók, szülők/gondviselők, gyermekorvosok, játékfejlesztők  

Időtartam 2 hét 

Értékelés és 

várható 

eredmények 

Hallgatók: a döntések prezentálása:  

- téma (pl. eltűnt atléta az Olimpiai Játékokról)  

- narratíva (pl. a játékosok segítenek a detektíveknek megtalálni az 

eltűnt atlétát)  

- játék elemek: célok, szabályok, kihívások, párbeszédek, eszközök  
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Gyermekek: aktív részvétel  

 

Példaként, Utrechtben a JátékOlimpia elnevezésű helyalapú játékot fejlesztették ki, amely a 

Gyermek Egészség Campus területén játszható.  

 

 

 

 

 

Az Olimpiai Játék tematikájának megvalósítása Utrecht városában: JátékOlimpia  

 

Szakasz 3: A programozás és a prototípus elkészítésének kezdete  

Input TalBlazer útmutatók online, http://taleblazer.org/Support/documentation  

Feladat Megtanulni, hogyan lehet játékot szerkeszteni a TaleBlazer applikációban. A 

helyalapú játék programozásának elkezdése a platformon.  

Eszköz TaleBlazer 

Formátum Programozás, tesztelés, demonstráció 

Időtartam 2 hét 

Értékelés és 

várható 

eredmények 

Hallgató: prototípus létrehozása, amely megmutaja a helyalapú játék 

funkcionalitásait az egyes helyszíneken.  
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A JátékOlimpia elemei: narratíva, detektív, kihívás 

 

 
A JátékOlimpián belüli “rejtélyes” elemek helyszínei  

 

Szakasz 4: Az első prototípus tesztelése a terepen  

Input A játék prototípusa 

Feladat Hallgató: visszajelzések gyűjtése önkéntes tesztelőktől  

Eszköz TaleBlazer, http://taleblazer.org/  
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Formátum Dokumentum-tervezés, konzultáció az érintettekkel  

Időtartam Fél napos előkészítés, fél napos tesztelés több önkéntessel 

Két hét fejlesztés, egymást követő verziók 

Értékelés és 

várható 

eredmények 

Hallgató: az eredmények bemutatása: folyamat, jó és rossz tapasztalatok, 

fejlesztési javaslatok  

Gyermekek: visszajelzés nyújtása a prezentációhoz 

 

Példaként, a JátékOlimpa a “Játék Hét” alatt került tesztelésre Utrechtben, az Utrechti 

Egyetemen. További információ: https://www.uu.nl/en/events/games-and-lectures-during-

week-of-the-game.  

 

       
A JátékOlimpia tesztelése önkéntesekkel  

 

Szakasz 5: A helyalapú játék tesztelése a helyszínen  

Input A kifejlesztett Olimpiai Játékok a Városban c. játék, és egy kérdőív a játék 

értékelésére (lásd melléklet)  

Feladat A terepen tesztelni a játékot a célcsoporttal, visszajelzések gyűjtése  

Eszköz TaleBlazer és kérdőív 

Formátum Osztálytermi bemutató, terepi tesztelés, a kérdőívek kitöltése az 

osztályteremben  

Időtartam 14 óra előkészület a tanárokkal, szülőkkel/gondviselőkkel, 

gyermekorvosokkal 

2 óra tesztelés a gyermekekkel, kérdőívek gyűjtése  

Értékelés és 

várható 

eredmények 

Hallgatók: jelentés az értékelésről, eredményről és a konklúzióról 

Gyermekek: aktív részvétel a tesztelésben, kérdőívek kitöltése  
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A JátékOlimpia tesztelése a Fritz Redle iskola gyermekivel 

 

Szakasz 6: Végső prezentáció 

Input A kurzus összes tapasztalata és eredménye  

Feladat 20 perces prezentáció és kérdések megválaszolása  

Eszköz Szabadon választott 

Formátum Prezentáció és interakció a hallgatósággal  

Időtartam Egynapos előkészület és prezentáció 

Értékelés és 

várható 

eredmények 

A játék, a prezentáció, az eredmények és a teljes folyamat értékelése a 

motivációk, célok, módszertan, eredmények és konklúziók alapján. Lásd a B 

mellékletet, az értékelést a hallgatók témavezetője végzi. 

 

4. A kurzus értékelése 

Kétféle értékelése lehetséges a kurzusnak: 

 A játék, a játékfejlesztési folyamat és a tesztelés értékelése, melyet a krónikusan beteg 

gyermekek végeznek az osztályban. Az A melléklet egy lehetséges kérdőívet mutat.  

 A hallgatói fejlesztés értékelése, a témavezető végzi. A B melléklet egy lehetséges 

hallgatói értékelést mutat.  

 

5. Gyakorlati tanácsok a kurzus fejlesztéséhez  

 

A kurzus alatt:  
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 Biztosítsuk, hogy a célcsoportot már a kezdeti játékfejlesztési szakaszba bevonjuk. 

Ezzel biztosítható, hogy olyasvalamit fejlesztük, amit valóban szeretne a célcsoport.  

 A gyermekek szeretnek együtt dolgozni, és csoportos kihívások elé nézni, ugyanakkor 

figyeljünk arra, hogy ezek a kihívások ne legyenek hasonlóak egymáshoz. Ez ugyanis 

bizonyos egyének érdeklődésének elvesztéséhez vezethez. Győződjünk meg, hogy a 

játék kihívásai meglepetésszerűek és illeszkednek a játék kontextusához.  

 Biztosítsuk, hogy a játékosokat folyamatosan stimuláljuk. Egy pillanatnyi fókusz-

vesztés az egész utána következő játékmenet eredményeit befolyásolhatja. Ezt 

bizonyítja például az is, hogy néhány résztvevőnek gondot okozott az érdeklődés 

fenntartása, miután az egyik iPad lefagyott.  

 

6. A krónikusan beteg gyermekek lehetőségeihez alkalmazkodó helyalapú játékfejlesztő 

platformok és VR eszközök  

 
A project első lépése az eszköz kiválasztása volt. Egy olyan eszközé, amellyel a hely-alapú 

játék létrehozható, bizonyos kritériumok mentén. Ezek a kritériumok a következőek:  

 rendszer követelmények 

 a platform maga 

 a felhasználó barátság 

 a működőképesség a játékfejlesztők számára 

 az eszköz jelenlegi használóinak tapasztalatai és véleménye 

 előnyök 

 hátrányok 

 költségek.  

 

Miután az EnigmApp, az Aris, a Siftr és a TaleBlazer alkalmazást is értékeltük, ez utóbbira 

esett a választás. A TaleBlazet egy virtuális valóság (AR) platform, amit az MIT Scheller 

Oktatási Programja (STEP lab) dolgozott ki. A TaleBlazert használók maguk hozhatnak létre 

hely-alapú játékokat, és játszhatják is azokat. Mivel a játék elemeket a való világban 

helyezzük el, az AR játékok olyan élményeket nyújtanak, amelyek kombinálják a valódi 

fizikai környezetet digitalis információkkal, melyet az okostelefonok közvetítenek.  

 

Rendszer követelmények:  

A TaleBlazer honlapján a rendszer-követelményeket két kategóriába sorolják: mobil eszköz 

követelményei és a szerkesztő felület követelményei 

Általános 

A mobileszközöknek tartalmazniuk kell GPS jeladó technológiát. Továbbá, elegendő tárhely 

szükséges a játék videóinak és képeinek eltárolásához, legalább 50 MB ajánlott.  

IOS 

6.0 vagy magasabb iOS verzió szükséges 

Android 

4.0 vagy magasabb Android verzió szükséges. Továbbá, szükslges a Google Térkép API is az 

operációs rendszeben.  
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A TaleBlazer minden modern böngészőrendszeren működik, de Firefox 9 vagy későbbi 

verzión, Safari 5 vagy későbbi verzión és Google Chrome böngészőn tesztelték.  

 

Felhasználó-barátság 

A TaleBlazer felhasználói oldalról nagyszerű eszköz. Az applikáció világos, az eszköz 

működéséről számos magyarázat található. Továbbá, az alkalmazás tervezése is egyértelmű, 

strukturált, és nagyon egyszerűvé teszi a használatot.  

Ugyanakkor, a fejlesztői felület egy kissé megterhelő lehet eleinte. Számos gomb és menu 

közül választhatunk. A fejlesztés és a próbálgatás alatt azonban világossá válnak. A 

TaleBlazer kiterjedt, részletes oktató-anyagokat is kínál, amely segít megérteni az 

eszközökben rejlő lehetőségeket.  

 

Fejleszőknek való funkcionalitás 

A fejlesztői területen a TaleBlazer a funkcionalitások széles skáláját kínálja. A fejlesztők 

létrehozhatnak történeteket, adhatnak gombokat, kérdéseket, pontokat, videókat és audio 

fájlokat a játékhoz. Továbbá, beltéri játékokat is létrehozhatunk Blootooth segítségével, ez 

utóbbi különösen hasznos lehet a krónikusan beteg gyermekek számára.  

 

A jelenlegi használók véleménye és tapasztalata 

Az interneten nem túl sok felhasználói vélemény található a TaleBlazerrel kapcsolatban, de a 

játékot használták már egyetemek és például állatkertek is, amelyek egy külön témára 

fejlesztettek ki helyalapú-játékot.  

 

 

 

Előnyök 

A TaleBlazernek számos előnye van. Először is, elérhető iOS és Android készülékeken is, 

ami azt jelenti, hogy a játékokat nagyon sokan tudják fejleszteni, tesztelni és játszani. 

Másrészt, a felhasználó előzetesen letöltheti a játékot az applikáción keresztül. Ez azt jelenti, 

hogy a terepi játék során nem szükséges internet kapcsolat. A TaleBlazer számos funkciót 

kínál, és egy bő oktatási anyagot, amely minden lehetséges opciót bemutat és megtárgyal.  

 

Hátrányok 

A TaleBlazer szerkesztő felülete eleinte kicsit megterhelő lehet, de ezt a gyakorlás és az 

oktató anyagok kiküszöbölhetik.  

 

Költségek 

A TaleBlazer ingyenes, az eszköz mögött álló szervezetet külső szervezetek finanszírozzák.  

 

 

További információért, kérjük keresse fel az alábbi dokumentumot: Empowering 

Disadvantaged Groups (Agterberg & Veltkamp, 2019). 
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A melléklet.: Course description  
 

Learner (target group)  

Teacher (course developer)  

Discipline  

Workload  

Duration  

Course format  

Course content* Participants will: 

- learn, research, and report about the relation/interaction 

between green and blue infrastructure (green open spaces 

and water elements) and users' behaviours, 

- formulate motivation, objectives, methodology, 

evaluation, results, and conclusions as independently as 

possible (depending on target group), 

- learn and apply digital tools for analysing and sharing 

information about open spaces in their own city,  

- learn digital tools for designing and developing games, 

- adapt a given game concept to their local needs and own 

game ideas, and 

- apply/transfer the acquired knowledge to develop/create a 

location-based game (LBG) to encourage physical activity 

and social interaction in urban open spaces. 

Learners' background  

Age  

Equipment* In class room: 

- Computers with internet connection 

- Projector 

- Mobile devices (smartphones, tablets) with WiFi access5 

- Post-it, coloured cardboards 

 

In the field: 

- Mobile devices (smartphones, tablets) with internet 

connection 

- Cameras  

- camcorders (optional) 

                                                 
5
 mobile internet (i.e. SIM card) is not mandatory if all the information is downloaded via WiFi before 

going on site. 

http://www.prehealth.eu/


Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  

Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 

 

 

 

www.prehealth.eu 2 

- GPS devices (optional) 

- Audio recording devices (optional) 

Teachers’ skills* - IT skills (and optionally gaming software knowledge),  

- creative writing skills,  

- art skills,  

- physical education skills, and  

- optionally, game design skills. This type of skills can be 

best brought into the team by inviting an external expert to 

cooperate with the class 
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B melléklet.: Assessments and feedback material 

B1. Assessment done by course developer 

B.2 Assessment done by students 
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B.1. Student evaluation rubrics for course developer 
 

  assessment  
U  S  G  VG  E  

Results  quality of the results       

quantity of the results       

complexity of the problem       

Explanation:  

Thesis  structure       

discussion of related work and context       

clarity of presentation and correctness of 

arguments  

     

English usage       

general appearance (layout, figures and tables, 

etcetera)  

     

Explanation:  

 

  assessment 

U S G VG E 

Presentation structure and contents      

quality of the slides      

presentation skills      

suitability for the audience      

Explanation: 

Defence ability to cope with technical questions      

ability to cope with questions about context      

Explanation: 

 

  assessment 

U S G VG E 

Execution independence in execution of the project      

independence in writing the report      

planning and meeting deadlines      

communication      

total duration of the project      

Explanation: 
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B.2. Evaluation of the course  
 

Please complete the following evaluation for the educational seminar you attended. Your 

feedback will help us evaluate the effectiveness of this program and allow us to make 

improvements in education. Thank you! 

4 = Strongly Agree  3 = Agree  2 = Disagree 1 = Strongly Disagree  0 = No opinion 

 

Please circle your response 

1. The seminar met my expectations.     4      3      2      1      0 

2. The content was helpful.      4      3      2      1      0 

3. The level of the seminar was appropriate.   4      3      2      1      0 

4. The format was enjoyable.     4      3      2      1      0 

5. The guest presenters and workshops were helpful.   4      3      2      1      0 

6. The structure of the seminar was logic.   4      3      2      1      0 

8. The length and regularity of the meetings  

were appropriate.       4      3      2      1      0 

9. I recommend that the seminar be repeated for  

other students.       4      3      2      1      0 

 

What were the most useful aspects of the seminar? 

 

What changes should be made to enhance/improve this program? 

 

What additional information would you like to hear about? 

 

Additional comments: 
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C Melléklet.: Game Experience Questionnaires 
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C.1. Game Experience Questionnaire I 
 

This document contains the English version of the Game Experience Questionnaire developed 

by the Technical University of Eindhoven6 and modified by the Technical University of 

Darmstadt. 

 

Part 1: Game Core 
Please indicate on the following scale how you felt while playing the game: 

 

not at all slightly moderately fairly extremely 

0 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

1 I was interested in the game's story 
    

2 I felt successful 
    

3 I felt bored 
    

4 I found it impressive 
    

5 I forgot everything around me 
    

6 I felt frustrated 
    

7 I found it tiresome 
    

8 I felt irritable 
    

9 I felt skillful 
    

10 I felt completely absorbed 
    

11 I felt content 
    

12 I felt challenged      

13 I had to put a lot of effort into it     

14 I felt good     

 

 

Part 2: Game Objectives 
Please indicate how much you agree with the following statements: 

not at all slightly moderately fairly extremely 

0 1 2 3 4 

                                                 

6 IJsselsteijn, W. A., de Kort, Y. A. W., & Poels, K. (2013). The Game Experience Questionnaire. 

Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.  
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 1 2 3 4 

1 The game made me exercise in a slight way     

2 The game made me exercise in a moderate way     

3 The game made me exercise in an intense way     

4 I discovered new opportunities to exercise     

5 The game made me go to places I have never been or I 

have only passed by… 

    

6 Playing the game made me interact with others      

7 When playing, I challenged myself regarding physical 

activity  

    

8 After playing, I understood the multiple functions of 

green and blue spaces, especially in relation to health, 

fitness and well-being of citizens 
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C.2. Game Experience Questionnaire II 
 

Questions have been asked in Dutch, but English translations are stated below each question. 

1. Wat vond je van de game, en waarom?  

Wat did you think of the game, and why? 

Slecht 

Bad 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

Omdat: 

Because: 

2. Hoe heb je het spelen van de game ervaren, en waarom? 

How did you experienced playing the game, and why? 

Slecht 

Bad 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

Omdat: 

Because: 

3. Hoe leuk is deze game om met vrienden/vriendinnetjes te spelen, en waarom? 

How fun is it to play this game with friends, and why?  

Niet leuk  

Not fun at all 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

Omdat: 

Because: 

4. Hoe vond je het dat jullie moesten samenwerken in je groepje? 

How did you like the fact that you should cooperate with your group?  

Niet leuk  

Not fun at all 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

Omdat: 

Because: 

5. Hoe verliep de samenwerking tijdens de opdrachtjes? 

How did the collaboration go during the challenges? (Bad, average, neutral, fine, really good) 

Slecht Matig Neutraal Prima Heel goed 

 

6. Wat vond je van de opdrachtjes in de game, zoals het raden van de woorden en de cijfer-

letter puzzels? 
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What did you like about the challenges in the game, like guessing the words and the number-

letter puzzle?  

Niet leuk  

Not fun at all 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

 

7. Wat vond je de leukste opdracht? 

What was the best challenge according to you? 

 

8.Wat vond je de stomste opdracht? 

What was the worst challenge according to you? 

 

9. Heb je nog andere ideeën voor zulke opdrachtjes? 

Do you have other ideas for such challenges? 

 

10. Kun je kort opschrijven wat volgens jou het verhaal van de game was? 

Can you shortly describe what, according to you, the narrative in the game was about? 

 

11.Wat vond je van het verhaal in van de game? 

What did you think about the story in the game?  

Niet leuk  

Not fun at all 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

 

12.Welke dingen vond je goed aan de game en wat kan er beter? 

What things did you like about the game and what could be improved of the game? 

 

13. Als je een cijfer moet geven over de samenwerking met je groep wat zou dit dan zijn, en 

waarom? 

If you have to give a grade about the cooperation with your group, what would it be, and 

why? 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

 

 

14. Als je een cijfer moet geven over het verhaal van de game wat zou dit dan zijn, en 

waarom? 

If you have to give a grade about the story of the game, what would it be, and why? 
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1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

 

 

15. Kruis het cijfer aan. Geef een cijfer over hoe graag je dit spel nog eens zou willen spelen. 

(1= nooit meer, 5= heel graag)  

Tick the number. Give a grade about how much you would like to play this game again. (1 = 

never again, 5 = very much like) 

1 2 3 4 5 

 

 

16. Kruis het cijfer aan. Geef een cijfer over hoe erg je dit spel zou aanraden aan anderen. (1= 

nooit, 5= absoluut) 

Tick the number. Give a grade about how bad you would recommend this game to others. (1 

= never, 5 = absolute) 

1 2 3 4 5 

 

 

17. Voel je je meer verbonden met je groepsgenoten?  

Do you feel more connected to your group members? (I feel much less connected, I feel a bit 

less connected, I feel equally connected, I feel a bit more connected, and I feel much more 

connecte

d) 

 

 

 

18. Denk je dat als je zulke spellen vaker speelt dat je dan nieuwe vriendjes kan maken? Do 

you think that if you play such games more often, you can make new friends? (Absolutely 

not, I 

don’t 

think so, 

I don’t 

know, 

Maybe, Absolutely yes) 

 

 

 

Veel minder Beetje minder Evenveel     Beetje meer veel meer 

Absoluut niet Denk het niet Weet ik niet Misschien 

wel 

Absoluut wel 
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19. Welke dingen zouden volgens jou het spel leuker kunnen maken? Denk aan opdrachten, 

routes, puzzels, alles mag! 

Which things do you think could make the game more fun? Think of assignments, routes, 

puzzles, everything is allowed. 
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