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BEVEZETÉS  

 
Az OECD legutóbbi PISA 2015 felmérési programjának eredményei azt mutatják, hogy a 15 évesek 
gyenge teljesítménye a reáltárgyak területén (STEM: science, technology, engineering és 
mathematics) jellemzőbb a dél- és kelet-európai országokban, amelyek az OECD átlag alatt 
teljesítenek. Újabb tanulmányok emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy nemek közötti 
különbség is megfigyelhető a reáltárgyak oktatásában: úgy tűnik, a fiúkat jobban vonzza ez a 
terület és jobban is teljesítenek, mint a lányok.  

Elsődlegesen az iskolák feladata a reáltárgyak oktatásával kapcsolatos alapvető képességek és 
kulcsfontosságú kompetenciák kifejlesztése. Az Európai Bizottság felismerte, hogy a reáltárgyakat 
nem szabad önmagukban, elszigetelten tekinteni, hanem kombinálni kell őket környezetvédelmi 
és társadalmi-gazdasági elemekkel is. A Bizottság ezért két politikai dokumentumot fogadott el a 
közoktatás és a felsőoktatás számára, ahol a STEM mozaikszó STEAM-mé változott, kiegészítve egy 
„A” betűvel, amely az Art, vagyis művészetek (nem reáltárgyak) szóra utal. 

A WaterSTEAM projekt egy középiskolai oktatásban hasznosítható, innovatív és integrált tanulási 
módszertan kidolgozáséra tesz javaslatot, amely a felfedezésre épülő, diákközpontú és interaktív 
STEAM megközelítést szociális és állampolgári öntudattal integrálja, a diákokat a társadalmi 
életben és civil szervezeti tevékenységekben való aktív részvételre ösztönözve. A javasolt 
módszertan alapján a STEAM tárgyakat azok társadalmi és kulturális környezetébe ágyazottan kell 
oktatni, ötvözve a diákok tapasztalatait olyan globális problémákkal, mint például a 
környezetvédelmi kérdések, fejlesztve kritikai gondolkodásmódjukat és társadalmi 
felelősségtudatukat. 

A tesztelésre és a javasolt WaterSTEAM módszertan finomhangolására kiválasztott téma az 
Európai Táj (European Landscape), illetve a víz szerepe annak alakításában. Az európai identitásra 
és sokszínűségre reflektálva, a táj élő természeti és kulturális örökségünk. A 2000-ben született 
Európai Táj Egyezmény (European Landscape Convention) az európai államokat a tájjal, annak 
jellemzőivel és az azt átalakító erőkkel kapcsolatos ismeretek bővítésében való aktív részvételre 
ösztönzi. A projekt fókusza: hogyan formálhatja a víz a tájat, mindezt olyan multidiszciplináris 
módszertannal, amely a felfedezésre, alapul, az Egyezménnyel összhangban. A téma azzal kínálja a 
legalkalmasabb kontextust a STEAM tárgyak tanulására, hogy azokat a globális problémákhoz (pl. 
éghajlatváltozás, zöld gazdaság, megújuló energia) vonatkoztatja. A projekt célkitűzései a 
következők: 

⮚ segítse a tanárokat egy integrált STEAM módszertan alkalmazáséhoz szükséges képességek és 
kompetenciák elsajátításában, egy, a felfedezésre épülő megközelítés és az AR eszközök 
kombinálásával. A tanárokat megtanítja a tanulási módszertan, az AR eszközök és az 
együttműködésre épülő végrehajtás alkalmazására, illetve a módszertan iskolákban történi 
tesztelésére; 

⮚ fejlesszen ki egy tanítási és tanulási módszertant középiskolai oktatók számára, a STEAM 
megközelítés átvételével és annak felhasználásával az aktív civil szervezeti tevékenység 
támogatására, integrálja a kreatív tanulást és az állampolgári ismeretek oktatását a többi 
alapvető iskolai tantárggyal, ugyanakkor a reáltárgyak oktatásában megfigyelhető nemi 
különbségek problémájára is reagálva; 
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⮚ továbbfejlessze a tapasztalati tanulás során nyert új elemekkel a fenti módszertant, 
megfelelő eszközöket kínálva a természetbe kivitt tanulóknak a valós életben jelentkező 
jelenségek azonosítására és dokumentálására; 

⮚ fejlesszen ki és teszteljen a módszertan kivitelezéséhez szükséges Kiterjesztett Valóság 
(Kiterjesztett valóság, AR) eszközöket, értékes elemekkel gyarapítva az állampolgári öntudat 
erősítését és erősítve a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszédet; 

⮚ arra bátorítsa a tanárokat, hogy működjenek együtt kollégáikkal a legkülönfélébb 
szakterületekről (természettudományok, műszaki tudományok, matematika, mérnöki 
tudományok, művészetek, nyelvek) és dolgozzanak ki egy jól megalapozott interdiszciplináris 
oktatási megközelítést; 

⮚ keltsék fel a tanárok és a diákok figyelmét az európai táj, mint természeti és kulturális 
örökség jelentősége iránt, a víz értéke iránt és a globális környezetvédelmi problémák helyi 
szinten jelentkező fontossága iránt; 

⮚ dolgozzon ki egy gyakorlatias kézikönyvet középiskolai tanárok számára, amelyben lépésről 
lépésre útmutatást kapnak a javasolt módszertan és eszközök gyakorlatban történő 
alkalmazásáról, valamint adjon javaslatokat a módszertannak a különböző oktatási 
rendszerekbe történő lehető legjobb integrálására. 

 

A WaterSTEAM célcsoportja középiskolai tanárok és 12 és 18 év közötti diákok, illetve 
projektekben résztvevő partnerek – oktatóközösség, helyi, regionális és központi döntéshozók, 
felsőoktatási intézmények, valamint az oktatás és a környezetvédelem területén aktív civil 
társadalom. A WaterSTEAM partnerség célja olyan innovatív új elemek létrehozása, amelyek az 
adott ország vagy régió oktatási rendszerét gazdagítják, továbbá az, hogy a projekt 
eredményeként létrejövő megoldások kölcsönösen minden rendszer legjobb elemeivel 
egészüljenek ki. 
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VÍZPARTI TÁJ  MINT FELFEDEZÉSRE ÖSZTÖNZŐ ELEM   

 

A WaterSTEAM célja innovatív iskolai oktatási módszerek és a diákok tanulásának támogatása az 
Európai Táj Egyezménnyel és a víznek a táj formálásában játszott szerepével kapcsolatban. 

Az európai identitásra és sokszínűségre reflektálva, a táj élő természeti és kulturális örökségünk. A 

40 tagállam által ratifikált Európai Táj Egyezmény (Európa Tanács, 2000) szerint „Táj az ember 

által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezők és/vagy emberi tevékenységek hatása 

és kölcsönhatása eredményeként alakult ki”. 

 

Egyezmény a Felek teljes területére vonatkozik, és érvényes mind a természeti, vidéki, városi és 
városkörnyéki térségekre. Ide értendők a szárazföld, az édesvizek és a tengeri területek is. Magába 
foglalja mind a kiemelkedő, mind az átlagos vagy leromlott állapotú tájakat is... mert táj 
egyformán fontos része az emberek életminőségének mindenhol.  
A táj kulcsszerepet játszik az egyén és a társadalom jólétében, és annak védelme, kezelése és 
tervezése mindenki számára jogokat biztosít, és mindenkire kötelezettségeket ró. 
 
Az Európai Táj Egyezmény az európai államokat a tájjal, annak jellemzőivel és az azt átalakító 
erőkkel kapcsolatos ismeretek bővítésében való aktív részvételre ösztönzi.  

A projekt fókusza: hogyan formálhatja a víz a tájat, mindezt olyan 
multidiszciplináris módszertannal, amely a felfedezésre, alapul, az 
Egyezménnyel összhangban. 

A víz bármely táj kulcsfontosságú eleme, mivel belső 
tulajdonságaiból adódóan újabb meglátásokat, érzéseket vált ki. A 
víz mozgása, hangja, nyugalma, mélysége jellegzetes karakterrel 
ruházza fel az egyes helyeket, és a legtöbb esetben előnyösen hat a 
lelkiállapotra és jólétre. 

A víz a meleg éghajlatú területeken minden forró nyári napon 
vágyott és nagyra becsült, de egy hely vonzerejének kialakulásában 
is szerepe van (Whalley, 1988).  

 

A tájakat a víz áramlása alakítja, amely a 
hegyeket és a völgyeket formálja, valamint az 
élet jelenlétét és formáit is szabályozza. 
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A vízparti tájak tehát megfelelő terepet jelentenek multidiszciplináris és felfedezésre alapuló 
megközelítés alkalmazására, olyan felfedező tevékenységekre buzdítva, amelyek célja megérteni 
egy táj kialakulásához vezető folyamatokat, a táj értékét, valamint az emberi beavatkozásból 
fakadó veszélyeket és lehetőségeket. 

 

Az Európai Táj Egyezmény támogatja a táj beemelését az iskolai oktatásba számos 

tudományterület révén, legyen az földrajz, történelem, természettudományok, közgazdaságtan, 

irodalom, művészetek, vagy műszaki tárgyak, illetve az állampolgári ismeretek oktatásába. A táj 

erőforrást jelent az oktatásban, mivel, ha tudnak belőle olvasni, a diákokat szembesíti 

környezetüknek a területrendezési kérdések során lényeges látható jeleivel. 

A tájból való olvasás képessége azt is lehetővé teszi, hogy megértsük a táj formálásával 

kapcsolatos jelenlegi és történelmi megközelítéseket, mint a közösség identitásának kifejeződését. 

Az iskolai tananyagnak ezért javasolt erősítenie a tájjal kapcsolatos témák iránti figyelmet a tájban 

való olvasás tanításával és az élettér és a táj közötti kapcsolatra, az ökológia és a tájjal 

kapcsolatos problémák, illetve a társadalmi és gazdasági problémák iránt való érzékenyítéssel. 

(A Miniszterek Bizottságának (2008)3 sz. javaslata a tagállamok felé az Európai Táj Egyezmény 

végrehajtásáról szóló irányelvekről) 
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JELENLEGI TUDÁS, ISMERETEK, ÉRDEKLŐDÉS ÉS  HOZZÁÁLLÁS   

A WaterSTEAM módszertan kifejlesztése egy olyan felmérés eredményeire alapult, amelyet a 
projekt elején a partner középiskolák tanáraival és diákjaival végeztünk el, illetve speciális 

szereplők szervezeteivel Görögországban, Magyarországon, Olaszországban és Törökországban.  

Az iskolai felmérés célja az volt, hogy meghatározza, milyen tudással, képességekkel, 

érdeklődéssel és hozzáállással bírnak a középiskolai diákok és tanárok a projekt témaköréhez – 

tájak, vizes felszínek, globális környezetvédelmi kérdések – kapcsolódó STEAM tantárgyak terén. 

Az egyéb érintettek körében készített felmérés célja annak meghatározása volt, hogy mennyire 

érdekelné őket külsős szakértőként való részvétel a projektben. A felmérésben használt kérdőívek 

és a felmérés eredményei megtalálhatóak a projekt weboldalán: www.watersteam.eu.  

A WaterSTEAM tanulási módszertan tehát azért került kidolgozásra, hogy felkeltse a tanárok és 

diákok érdeklődését, valamint erősítse és támogassa különböző puha és kemény képességek 

alkalmazását az oktatás, illetve a tanulás során, valamint hatékony oktatási és tanulási 

módszerekét, amelyek a kritikai gondolkodást, a közös ötletelést és a felfedezést támogatják. Az 

egyes kérdőívek a tanárok, illetve a diákok esetében a következőket vizsgálják: 

 a projekt javasolt témáival (tájak, vizes felszínek, a víz szerepe a táj formálásában, illetve, 

hogy a globális környezetvédelmi kérdések hogyan kötődnek ezek védelméhez és 

kezeléséhez stb.) kapcsolatos hozzáállások és érdeklődési területek; 

 a javasolt tanulási megközelítéssekkel, mint például az integrált STEAM oktatás, 

együttműködés, csapatmunka, terepmunka, felfedezésre építő tanulás, kapcsolatos 

hozzáállások, korábbi tapasztalatok és érdeklődési területek; 

 a módszertanban felvázolt Kiterjesztett Valóság eszközök és kommunikációs technológiák 

használatával kapcsolatos hozzáállások, korábbi tapasztalatok és érdeklődési területek. 

Az egyéb érintettek körében készített felmérés célcsoportjai a négy érintett országban működő 

társult partnerek és más szereplők voltak (mint tudományos egyesületek, oktatási hatóságok, 

kutatóintézetek, egyetemek, civil szervezetek stb.). A cél az volt, hogy felmérjük az érintettek 

hozzáállását és érdeklődését a projekt által támogatott tanulási módszertanban külsős 

szakértőként történő részvétellel, ezáltal a tanulási folyamat segítésével és az iskolákkal történő 

jövőbeli együttműködésükkel kapcsolatban. 

A felmérésre online kérdőívezéssel került sor 2020. május és június hónapokban. Összesen 515 

válaszadó töltött ki a kérdőívet, elsősorban az oktatási közösségből (311 diák és 82 tanár), őket 

követték számosságban az egyéb érintett szervezetek képviselői (122). Az egyes országok 

mintáinak részletei az országjelentésekből érhetőek el, a friss és általános tendenciák mérésére 

szolgáló elemzéseket azonban a négy ország összevont adatai alapján végeztük el, ugyanakkor a 

résztvevő országokban tapasztalt különbségeket és hasonlóságokat is feljegyeztük. 

 

http://www.watersteam.eu/
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A résztvevők elemzéséből az alábbi fő következtetések vonhatók le: 

A PROJEKT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMÁIVAL KAPCSOLATOS HOZZÁÁLLÁS ÉS ÉRDEKLŐDÉS  

Ami a tájakkal kapcsolatos benyomásokat illeti, minden országban azt találtuk, hogy a diákok a link 

tájakat elsődlegesen természetes felszínekhez/területekhez kapcsolják, és többnyire nem tekintik 

tájnak a városi területeket és az épített környezetet. Ezzel szemben a tanárok, úgy tűnik, tágabban 

értelmezik a tájak fogalmát (amelybe nem kizárólag a természeti elemek tartoznak bele). 

Különösen a görög tanárok fogadják el szinte az összes felkínált opciót a táj részeként, beleértve 

olyan elemeket, mint a hidak, utak, kikötők vagy emberek, amelyeket a többi válaszadó többnyire 

nem sorolt a tájakhoz. Ez azt jelenti, hogy alapvető különbségek mutatkoznak a tájak felfogásában 

és értelmezésében az országok között. 

 

Az eredmények a természet erős dominanciáját mutatják a tájak értékelése során, és igen erős 

kapcsolt volt felfedezhető a természeti szépség és a tájak között. Érdekes megfigyelés volt 

ugyanakkor, hogy a diákok csaknem fele gyenge vagy semmitlen kapcsolatot nem talált a 

kultúra/örökség és a tájak között – és ez egyformán jelentkezett mind a négy országban. Olyan 

kapcsolat ez, amit tovább kell erősíteni a formális oktatási tanterveken keresztül is. 

Ami a tájakhoz kötődő témákkal kapcsolatos jelenlegi tudást illeti, a felmérés tanúsága szerint 

csekély tudást mutatnak a tájakhoz kötődő témákkal kapcsolatban a diákok és a tanárok. A diákok 

körében a három legismertebb téma „a tájakat érintő emberi beavatkozás”, „a tájakat érintő 

éghajlatváltozás” és „a természetes és mesterséges tájak közti különbség” voltak. Azonban még 

ezekben a témakörökben is a diákok mintegy harmada csekély vagy semmilyen tudásról számolt 

be. Ami a tanárokat illeti, lényeges különbség volt a diákok válaszaihoz képest, hogy „a tájakat 

érintő éghajlatváltozás” nem szerepelt a három legfontosabb téma közt. 
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Ha országonként nézzük az elemzést, elmondható, hogy görög és az olasz diákok jelentősen 

többet tudnak számos témával kapcsolatban (beleértve a három legfontosabb témát is). 

Egyértelmű, hogy az éghajlatváltozás a leginkább ismert kifejezés. Magas tudásszintet jeleztek a 

tájvédelem és a fenntartható fejlődés terén is. A tájgazdálkodás fogalma is többé-kevésbé ismert a 

válaszadók körében, a magyar diákok kivételével, akik a többi ország diákjaihoz képest jóval 

kevesebbet tudnak e kérdésről. 

Bár a tájjal összefüggő kérdésekkel kapcsolatos ismeretek szintje csekély, kifejezetten erős 

érdeklődés mutatkozik a tájakkal kapcsolatos tanulás és oktatás iránt. Az összevont adatok a diákok 

általános érdeklődését mutatják, különösen az éghajlatváltozással kapcsolatosan. A diákok 

körében legkevésbé népszerű elem a vizes elemek története, de még ez esetben is a válaszadók 

csaknem fele mérsékelten vagy erősen érdeklődik a téma tanulása iránt. Ami a tanárokat illeti, bár 

különböző tárgyakat oktatnak, kifejezett érdeklődést mutatnak az éghajlatváltozás, a tájakhoz 

kötőtő problémák és a tájgazdálkodás előnyei iránt. 

A tájakhoz kötőtő témák tanulása és oktatása iránti érdeklődés forrása lehet a diákok és tanárok 

erős környezettudatossága is. Mind az összevont, mind az országonkénti adatok a globális 

környezetvédelmi kérdések iránti erős érdeklődést mutatják. A felmérésben résztvevő válaszadók 

döntő többsége egyetért abban, hogy az embereknek jobban kell törődnie a környezet 

védelmével, és azt mondták, szeretnének többet tenni környezet és a tájak védelméért. A 

WaterSTEAM tanulási módszertan kialakításánál ezért fontos ezen témák (a környezet védelme és 

a globális környezeti problémák) előtérbe helyezése, mivel ezzel keltető fel a diákok és tanárok 

erősebb érdeklődése. 

Az erős környezettudatosság ellenére a személyes kötődés (használat) a minket körülvevő tájakhoz 

igen alacsony szintűnek mondható. Meglepő módon minden négy diákból csak egy látogat el 

gyakran vizes felszínekhez természet-megfigyelés céljából. Kicsit magasabb az arány, ha 

kikapcsolódásról van szó, de még ilyen célzattal is a diákoknak csaknem fele ritkán vagy soha sem 

látogat vizes felszínekre. Kevés diák jelezte továbbá, olvasnak a természettel és tudománnyal 

kapcsolatos dolgokat, vagy ellátogatnak tudományos központokba vagy védett területre. A listán 

utolsó helyen szerepel egy vízerőmű meglátogatása, ez az a tevékenység, amiben a diákok 

többsége soha nem vesz részt. A tanárok személyes kötődése az őket körülvevő tájakhoz nagyban 

hasonlított a diákok eredményeihez. Általában elmondható, hogy a WaterSTEAM módszertannal 

mind a diákokat, mind pedig a tanárokat arra bátoríthatjuk, hogy saját helyi tájaikkal kapcsolatban 

többet tanuljanak, utazzanak és tapasztaljanak. 

 

AZ OKTATÁSI VONATKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS HOZZÁÁLLÁS ÉS ÉRDEKLŐDÉS  

Ami a tájhoz kötődő témák és az iskolai tantárgyak közötti kapcsolattal kapcsolatos válaszokat 

illeti, az eredmények a földrajz erős jelenlétét mutatták minden javasolt témában, habár az egyes 

országok közt voltak látható különbségek. Görögországban és Olaszországban a földrajz kevésbé 

volt domináns, és egyes témáknál a földrajz csak második, vagy akár csak negyedik helyre került a 
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kapcsolatok szintjét tekintve. Magyarországon ugyanakkor földrajz dominanciája 

megkérdőjelezhetetlen; minden javasolt témánál a földrajz kapta az összes szavazat legalább felét. 

Fontos volt elemezni, hogy a tanárok mennyire voltak képben a STEAM megközelítést illetően. 

Úgy tűnik, jelentős tudáshiány van egyes tanároknál, főleg Magyarországon. Nem meglepő ezért, 

hogy még csak nagyon kevesen használtak vagy hajtottak végre STEAM projektet. A tanárok 

többsége ráadásul nem is érzi magát eléggé felkészültnek a STEAM megvalósítására. Ez 

megerősíti, hogy nem elégséges a tanárok képzettsége és tapasztalata, aminek megszüntetésében 

segíthet a WaterSTEAM tanulási módszertan. 

Még ha mag a STEAM nem is igazán ismert vagy széles körben használt, a korábbi tapasztalatok és 

más oktatási módszerekkel szerzett ismeretek jó kiindulási pontként szolgálhatnak a további 

munkához. Amint az az összevont eredményekből látható, a projektalapú oktatás és a felfedezésre 

alapuló tanulás (Inquiry-based Learning, IBL) ismertebb a tanárok körében, bár ez az ismertség is 

elég csekély. Az elmondható, hogy komoly tapasztalat gyűlt össze a diákoknak a határidők 

betartatására és ötleteik szóban történő kifejezésére való ösztönzése terén. Kevesebb a 

tapasztalat a diákok közös munkában dolgozásának segítését illetően (csapatmunka), illetve a 

többi tanárral történő együttműködés terén. A legkevesebb tapasztalatról a terepmunka végzését 

illetően számoltak be. Ez nagyjából egybecseng a diákok saját csapatmunkával és terepi munkával 

kapcsolatos válaszaival. A WaterSTEAM módszertannak hangsúlyt kell fektetnie az információ 

terepen történő összegyűjtésére is, mivel a terepmunka kiváló gyakorlati tapasztalatokkal vértezi 

fel a diákokat. 

 

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKKAL KAPCSOLATOS HOZZÁÁLLÁS ÉS  

ÉRDEKLŐDÉS  

Ami a javasolt módszertani elemekkel kapcsolatos attitűdöket illeti, kijelenthető, hogy a diákok és 

a tanárok hozzáállása e téren általában igen pozitív. A legtöbb válaszadó azt mondta, szeret csapat 

tagjaként dolgozni, és azt is megerősítették, hogy az új technológiák érdekesebbé teszik az iskolai 

természettudományos tárgyakat. Ez azt jelenti, hogy véleményük szerint egyre nagyobb szükség 

van új módszerekre és technológiákra az oktatásban. Ugyanakkor bizonyos szintű ismerethiány is 

tapasztalható a javasolt eszközök alkalmazását illetően. 

A különböző informatikai és AR eszközök használatát illető tapasztalatokkal kapcsolatban látható, 

hogy az okostelefonok és tabletek használata mellett a diákok ismerik a legtöbb Office eszközt 

(mint a Word vagy a PowerPoint), míg a tanárok leginkább a szövegszerkesztő, a 

táblázatszerkesztő és a prezentációs szoftverrel vannak tisztában. Mindkét esetben a legkevésbé 

ismertek a visszajelzések szerint a földrajzi információs szoftverek (GIS), illetve a helyalapú játékok 

(LBG-k). Bár néhány diák játszott már helyalapú játékokat, egyértelműen alig tudnak valamit az 

ilyen játékok kidolgozásához rendelkezésre álló platformokról. Sőt, amikor azt kérdeztük tőlük, 

szeretnének-e ezekkel kapcsolatos dolgokat tanulni vagy tanítani, mérsékelt (vagy gyenge) 

érdeklődés mutatkozott. 
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Az alacsony szintű érdeklődés azonban betudható annak is, hogy nem igazán ismerik ezeket az 

eszközöket (illetve az ismeretlentől való félelemnek). Első pillantásra ezek az eszközök valami 

informatikai programozáshoz hasonló nehéz dolognak tűnhetnek, azonban az összes javasolt 

eszköz könnyen alkalmazható. Ez az eredmény megerősíti, hogy az informatikai eszközöket 

könnyed és játékosformában kell bevezetni az osztályokban, ha jelentősen növelni akarjuk az 

érdeklődést ezen eszközök használatának megtanulása iránt. 

 

KÜLSŐ PARTNEREKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS  

Az egyéb érintetteket kérdező felmérés arra kereste a választ, hogy bevonhatók-e külső szakértők 

a tájhoz kötődő oktatási módszertan megvalósításába a középiskolákban. Bár a válaszadó 

érintettek megoszlása országonként más és más, elmondható, hogy általában környezetvédelmi 

kérdésekkel foglalkoznak (védelem, tervezés, kutatás és akciók), és a válaszadók csaknem fele 

érdeklődést mutat az oktatási tevékenységek irányában is. Ennek megfelelően nem meglepő 

pozitív hozzáállásuk a tájhoz kötődő kérdések és a javasolt módszertan iránt.  

Ami az őket érdeklő kérdéseket illeti (erősen hasonlóan az iskolai eredményekhez), az 

éghajlatváltozás szerepelt első helyen a tevékenységeik során, ezt követte a víz szerepe a táj 

formálásában és a tájgazdálkodás előnyei. Legkisebb érdeklődést a válaszadók a vizes elemek 

története iránt mutattak.  

Az eredmények alapján külső szakértők középiskolai oktatásba történő bevonása nem új dolog, 

mivel az érintettek mintegy fele már működött együtt az oktatási rendszerrel, de ez a szám 

országonként változó. Amikor a külső szereplők részt vesznek az oktatásban, az együttműködés 

leggyakoribb formája projektalapú tanfolyamok, klubok vagy szakkörök szervezése. Ezek a 

tevékenységek többnyire környezetvédelmi fókuszúak, de a vízgazdálkodás is gyakran előfordult. 

Bár jelentős korábbi tapasztalatokkal rendelkeznek, az érintettek többsége nem ismeri a STEAM 

megközelítést, és az eredmények alapján hiányos tudásuk ezen módszertanokkal kapcsolatban. Ez 

azonban nem meglepő, tekintve, hogy az oktatók maguk is tudáshiányról számoltak be.  

A fő cél az lenne, hogy az érintettek egy részét ismertessék meg a középiskolai oktatással, 

lehetővé téve, hogy bemutassák tevékenységeiket és bizonyos témákban együttműködjenek az 

iskolákkal. Az érintettek külső szakértőként léphetnének fel, választ és biztatást adva olyan 

kérdésekben, amelyek a napi rutinjukhoz tartoznak. Az eredmények megerősítették, hogy ez 

járható út: az érintettek nagy része egyetértett abban, hogy az iskolarendszerű oktatásban 

nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tájgazdálkodás témakörére, és hogy a szakértőknek együtt 

kellene működniük a középiskolai oktatással, támogatva ezzel a tanulási folyamatot. 
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A fenti eredmények alapján, egyben figyelembe véve az olyan bevált megközelítések, mint a 

felfedezésre építő tanulás és a STEAM integrált megközelítésének elismert hatékonyságát is, a 

WaterSTEAM a módszertan kereteit az alábbi fő pillérekre alapozva dolgozta ki:  

 tájjal kapcsolatos tudás és tájvédelem, tananyagok és módszerek biztosításával a tájaknak 

nemzetközi és helyi szemszögből való tanulmányozásához;  

 a helyi tájak vizsgálata azok tényezők azonosítása érdekében, amelyek alakították a táj 

formáit és használatát, de a környezeti veszélyek és megoldások feltárása érdekében is;  

 felfedezésre alapuló, diákközpontú és interaktív STEAM megközelítés az egyes 

országokban;  

 társadalmi és civil öntudat, amely a diákokat a társadalmi és civil életben történő aktív 

részvételre ösztönzi;  

 kiterjesztet valóság (Kiterjesztett valóság, AR) eszközök a geo-információk nyerése és az 

innovatív műszaki eszközökkel történő tudásátadás érdekében.  

A dokumentum következő fejezeteiben ezeket a pilléreket mutatjuk be. 
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FELFEDEZÉSRE ÉPÜLŐ TANULÁSI MÓDSZERTAN 

 

A WaterSTEAM projekt innovatív és integrált tanulási módszertan kialakítását javasolja a 
középiskolai oktatás számára, egy olyan, felfedezésre alapuló diákközpontú és interaktív STEAM 
megközelítés átvételével, amely egyben integrálja a társadalmi és civil tudatot, arra biztatva a 
diákokat, hogy vegyenek részt a társadalmi és civil szervezeti életben. Az ajánlott módszertan azt 
várja el, hogy a STEAM tantárgyakat azok társadalmi és kulturális kontextusába ágyazva oktassák, 
beépítve a diákok globális problémákkal, mint például környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos 
tapasztalatait, fejlesztve kritikai gondolkodásra való képességüket és társadalmi 
felelősségtudatukat. 

A WaterSTEAM módszertan négy fő pillérből áll a vízparti tájak témakörét illetően: 

● Interaktív STEAM megközelítés; 
● Felfedezésre alapuló diákközpontú tanulás; 
● Digitális eszközök alkalmazása kiterjesztett valóságra épülő játékok játszásához; 
● Társadalmi és civil tudat. 

A felfedezésre alapuló tanulás (Inquiry based learning, IBL) a tudomány iskolában történő 
oktatásának olyan módszere, amelyet igen hatékonynak tartanak a diákok érdeklődésének 
felkeltésére a tudomány és annak tanulása iránt. Az IBL a diákot helyezi a vizsgálódás 
középpontjába, mivel a diáknak kell megterveznie és kiviteleznie az információgyűjtést, megoldani 
a problémákat és értékelnie a megoldások jelentőségét (Kaltman 2010). 

Ahelyett, hogy passzívan hallgatnák, amit a tanárok mondanak, az IBL révén új tudásara tesznek 
szert a többé-kevésbé a tanár által irányított tanulási folyamatban. Edgar Dale amerikai 
oktatásügyi szakember 1946-ban kidolgozta a Tanulási Piramist (Cone of Experience, illetve 
Learning Pyramid (lásd az alábbi ábrán).  

Tapasztalatai alapján olyan piramist alkotott meg, amelyben felsorolta, mennyit képesek az 
emberek tanulni az információhoz jutás módjának megváltoztatásával. Az olvasás és a hallás 
kevésbé hatékony módszerek, mivel ának, amit olvasunk vagy hallunk, mindössze 10-20%-át 
jegyezzük meg. Sokkal konkrétabb tevékenységgel jár a tapasztalás, igen hatékony és előnyös az 
aktív tanórákra, mint például együttműködésben végzett feladatokra vagy közös 

tevékenységekre, illetve bemutatókra alapozott tanulás. Ha csinálják is, amiről beszélnek, arra az 

emberek akár 90%-sa is emlékezni fog (lásd az alábbi ábrán).  

Még Dale előtt, 1933-ban Dewey Amerikai filozófus, pszichológus és oktatásügyi reformer 
felvázolta a felfedezésre alapuló tanulás számos vonatkozását, és elsőként fogalmazta meg, hogy a 
tartalmat oly módon kell bemutatni, amely lehetővé teszi, hogy a diákok saját korábbi 
tapasztalataikhoz tudják kötni az információkat, lehetővé téve ezzel az új tudás mélyebb 
elsajátítását, és szintén ő volt az első, aki olyan oktatási struktúra mellett érvelt, amely 
kiegyensúlyozott tudást ad át, egyben figyelembe veszi a diákok érdeklődésété s korábbi 
tapasztalatait is. Véleménye szerint a diáktól függ a tanulás minősége és mennyisége is, és “ha a 
sikeres tanulás azokból a benyomásokból jön, amelyet természeti elemek tesznek az emberre, 
akkor a diákok tudása csak úgy érhető el, ha a tárgyak benyomást gyakorolnak a 
gondolkodásukra”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_pyramid
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Dewey támogatta a gyakorlatias tanulást, a problémaalapú tanulást vagy tapasztalati tanulást, 
vagyis a közvetlen élményekből történő tanulást. Ez egy körkörös szerkezetben szervezhető meg, 
például úgy, hogy azonosítunk egy problémáét, hipotézist fogalmazunk meg, majd teszteljük azt. A 
gondolatait továbbfejlesztették és számos különböző elmélet és definíció született a közös bázisra 
alapozva. A legfrissebb tapasztalati körök implicit módon a korábbi keretekre utalnak vissza. 1998-
ban például White és Frederiksen egy öt ciklusból álló tapasztalati kört javasolt: Kérdés, 
Előfeltevés, Tapasztalat, Modell, illetve Alkalmazás; ennél újabb Bybee (2006) munkája, aki az 5E 
tanulási ciklus modelljéről írt, az alábbi tapasztalati kört javasolja: Bekapcsolódás (Engagement), 
Felfedezés (Exploration), Magyarázat (Explanation), Kidolgozás (Elaboration) és Értékelés 
(Evaluation). 2015-ben Pedaste és tsai. összegyűjtötték a tapasztalati körök különböző leírásait 
azok ugyanazon elképzeléseket és célkitűzéseket megnevező hasonlóságaik alapján.  

 
 

Forrás: http://nonviolence.rutgers.edu/s/digital/item/299  
 
 

http://nonviolence.rutgers.edu/s/digital/item/299
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A WaterSTEAM módszertan úgy lett kialakítva, hogy interdiszciplináris megközelítésben adja át a 
diákoknak a tájakkal kapcsolatos tudást, “olvasás, értelmezés és mélyen gyökerező tudás” 
formájában, különböző iskolai tantárgyak integrálásával és összekapcsolásával. 
Számos módszer alkalmazható a tevékenységek végrehajtására, egymással vagy kombinálva vagy 
anélkül, az adott helyzettől és az iskola lehetőségeitől függően. Erősen ajánlottak azonban az 

alábbi módszerek: tevékenység általi tanulás, gyakorlati szabadtéri tapasztalatok szerzése és 
csapatmunka, mivel ezek a leghatékonyabb feladat-végrehajtási és tanulási módszerek. 
 

Módszerek Leírás 

Előadások/tankönyvek Az előadások szóbeli prezentációk, a diákoknak bizonyos tárggyal 
kapcsolatban történő információátadás vagy tanítás céljával. A 
tankönyvek kiegészítő tartalmat, gyakorlatokat, a példákra 
megoldásokat, mellékleteket stb. nyújtanak. 

Coaching/útmutatás nyújtása A coaching nem utasításra épül és nem ítélkezik, a coach legfontosabb 
célja a támogatott személy segítése abban, hogy a saját fejlődési útját 
megtalálja, megtalálja saját erősségeit és hogy miképpen építhet 
azokra, valamint egy folyamatos és sikeres tanulási út meghatározása. 

Szemináriumok A szeminárium szó alapja a latin seminarium név (faiskola, 
növényiskola), formáját tekintve tudományos vagy oktatási szervezet, 
illetve szakértő által tartott beszéd egy bizonyos témakörben. Ez lehet 
tudományos és lehet sorozatban végzett tevékenység is, te többnyire 
értékelés vagy osztályozás nélkül. 

Projektmunka/Esettanulmány A projektmunka mint módszertan feltételezi a tanuló gyakorlati 
részvételét egy végső termék létrehozásban, feladatok végrehajtása 
által. 
Az esettanulmány olyan kutatási módszer, amely közelről, 
mélységében és részleteiben vizsgál egy adott esetet, hogy annak 
problémáit, működését és sikerét megértse.  

Ötletroham (Brainstorming)/Viták A brainstorming egy nyugodt, informális megközelítésben, laterális 
(asszociatív) gondolkodás keretében zajló problémamegoldás. A 
brainstorming és a viták arra biztatják a résztvevőket, hogy 
gondolatokkal és ötletekkel álljanak elő. Némelyik ötlet egy probléma 
eredeti, kreatív megoldásává alakítható, mások pedig további 
ötleteket inspirálhatnak. 

Szabadtéri tanulás A szabadtéri tanulás része tudás, képességek, hozzáállások és 
viselkedési módok átalakítása a szabadtéri környezettel történő 
közvetlen kapcsolat révén, amely személyes, illetve társas előnyökkel 
jár az egyénekre, családokra, társadalomra és az egész bolygóra 
nézve. Példák: többnapos felfedező túrák, erdei és vízparti tanulás, 
ifjúsági és közösségi tevékenységek, iskolai kirándulások, szabadtéri és 
kaland-, illetve sporttevékenységek, edzések, vitorlázás-oktatás. 

Különleges helyekre történő látogatás Általánosságban a konkrét helyek meglátogatásának célja adatok 
gyűjtése és megfigyelések végzése. A létező helyről szerzett közvetlen 
tapasztalatok növelik a problémák iránti fogékonyságot és segítik a 
lehetséges megoldásokat. A módszer lehetővé teszi helyi szakértők és 
érintettek meginterjúvolását is. 

Akciós tanulás Az akciós tanulás egy olyan folyamat, amely sorén kis csoportokban 
dolgoznak valós problémákon, aktív cselekvéssel, miközben tanulás 
történik az egyén, a csapat és a szervezet szintjén is. A módszer segít a 
szervezeteknek kreatív, rugalmas és sikeres stratégiákat kidolgozni a 
súlyos problémákra. 

Tapasztalati tanulás A tapasztalati tanulás (avagy Experiential learning, EXL) egy 
tapasztalatszerzésen alapuló tanulási folyamat, amelyet pontosabban 
úgy is meghatároznak, mint „visszacsatolás vagy aktivitás révén 
történő tanulás". A gyakorlatias tanulás lehet a tapasztalati tanulás 
egy formája, de nem szükségszerűen része, hogy a diákok 
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beszámoljanak eredményeikről. 

Tanulás cselekvés által/ gyakorlatias 
tanulás 

A tanulás gyakorlatias megközelítése, amikor is a diákoknak 
interakcióba kell lépniük környezetükkel az alkalmazkodás és tanulás 
érdekében.  

Felfedezésre alapuló tanulás A felfedezésre alapuló tanulás a tanulás olyan megközelítése, amely a 
diák szerepét emeli ki a tanulási folyamatban. Ahelyett, hogy a tanár 
mondaná meg a diákoknak, mit kell tudniuk, a diákokat arra 
bátorítják, hogy maguk fedezzék fel a tananyagot, tegyenek fel 
kérdéseket és osszák meg egymás között az ötleteket. 

Csapatmunka A csapatmunka egy csapat együttes erőfeszítése egy közös cél elérése 
vagy feladat végrehajtása érdekében a lehető legeredményesebb és 
leghatékonyabb módon. A koncepcióban a csapatot annak tágabb 
értelmében tekintik, mint olyan önálló egyének csoportját, akik egy 
közös cél érdekében együtt dolgoznak. 

Társaktól történő tanulás A társaktól történő (Peer-to-peer) tanulás arról szól, hogy diákok 
tanítják a többi diákot. Egy szinten álló emberek tanítják egymást 
arra, amit tudnak. 

 

PEDASTE ÖSSZEFOGLALÓ  FAT MODELLJE 

A WaterSTEAM tanulással kapcsolatos fő célja az önálló gondolkodás támogatása, teret adva a 
kreativitásnak és innovációnak és támogatva egy olyan interdiszciplináris megközelítést, ahol az 
összes STEAM tudományterület egyformán fontos és ezek kombinálása jelenti a diákok tudásának 
alapját. 
 
Mindez olyan tevékenységeken keresztül érhető el, amelyek alapja a felfedezésre alapuló 
megközelítés, ahol a hangsúly nem csupán a környezetvédelmi problémák és a tájjal összefüggő 
kérdések tudományos megközelítésén és megértésén, hanem egyben a kreativitás és az innováció 
alkalmazásán is.  
A diákokat bevonják a való életből vett kérdések és problémák vizsgálatába egy bizonyos terület 
vizeinek jelentétét, használatát és minőségét, illetve a víznek a tájra gyakorolt hatását illetően (pl. 
erózió, üledékképződés, a növényzet jelenléte, tengeribetegség-szindrómák (?), folyók és tavak, 
illetve az emberi beavatkozásokhoz kötőtő hatások), támogatva ezzel a kreatív problémamegoldó 
képességeket és akár a megoldások felfedezését is a munka során. 
 
A WaterSTEAM emellett támogatja a művészetek (pl. formatervezés, kreatív írás, rajzolás, 
fényképészet stb.) alkalmazását a vizsgálatok során és a diákok ötleteinek és javaslatainak 
kifejtését, továbbá a földrajzi helymeghatározó rendszerekre (Geographic Positioning Systems, 
GPS) épülő digitális eszközök alkalmazását, amelyeket használhatók adatgyűjtő eszközként, a 
kutatási eredmények, ötletek és javaslatok kommunikálására, valamint azoknak a tágabb 
közönséggel történő megosztására (pl. mobil eszközökre, mint okostelefonok és tabletek, 
kidolgozott helyalapú játékok). A cél a figyelem felkeltése és a diáktársak, a helyi közösség, a 
döntéshozók és egyéb érintettek bevonása a párbeszédbe és az állampolgári részvételbe. 
 

A WaterSTEAM módszertan alapja Pedaste összefoglaló felfedezésre alapuló tanulási modellje. 
Pedaste összefoglaló modellje öt fázist azonosít: Tájékozódás (Orientation), Koncepció 
kidolgozása (Conceptualization), Vizsgálódás (Investigation), Következtetések levonása 
(Conclusion) és Megbeszélés (Discussion) (lásd az ábrán alább), amelyek pontosabb leírására sor 
kerül a WaterSTEAM összefüggésein belül. 
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Néhány szóval összefoglalva, bármely tanulási folyamat kezdeti tájékozódási fázissal indul, amely 
során bevonják, ösztönzik vagy kihívják a diákokat arra, hogy többet tudjanak meg a tanárok által 
felvetett témáról. 

A tájékozódás ötletbörze (brainstorming) formáját is öltheti, amely megválaszolandó kérdésekhez 
vagy igazolandó hipotézisekhez vezet (a koncepció kidolgozásának fázisa). A diákok tanáraikkal 
együtt döntik el, mit fognak vizsgálni. 

A kérdések megválaszolása vagy a hipotézisek tesztelésre érdekében vizsgálódási fázist kell 
szervezni. Ennek része terv készítése, amelynek része a szükséges anyagok és az alkalmazandó 
módszerek meghatározása, illetve valószínűleg terepi kirándulás is az adatgyűjtés érdekében. A 
megfigyelés, kísérletezés, adatgyűjtés és -rögzítés mind olyan lehetséges tevékenységek, 
amelyeket a diákok szabadban vagy a tanteremben, vagy egy kutatólaboratóriumban is 
elvégezhetik. Ez azt is jelenti, hogy elemezniük kell az információkat és kapcsolatokat kell találniuk 
a befolyásoló változók közt. Ennek érdekében a megfigyelésekből vagy kísérletekből származó 
adatokat digitális formátumúvá kell alakítani, táblázatszerkesztővel kell rendezni és elemezni, ami 
lehetővé teszi, hogy a diákok találkozzanak a tudomány területén általánosan alkalmazott 
szoftveres adatelemző módszerekkel. A kapott eredményeket értelmezni kell és a mintázatokat 
meg kell találni. A diákok saját kérdéseikre találhatják meg a választ, hogy le tudják vonni 
következtetéseiket. 

A következtetések levonásának fázisában a diákok megalkotják modelljüket és pontosítják az 
eredeti kérdésekre adott válaszaikat. Ez azonban további megválaszolandó kérdéseket vethet fel. 

A legutolsó szakasz a megbeszélés, amely történhet az osztály vagy a téma szakértői előtt 
folytatott eszmecsere formájában, ahol megosztják és megbeszélik a tanulási folyamat 
tapasztalatait. Ennek része a kezdeti témára történő visszautalás, az egyes jelenségekkel 
kapcsolatban elért eredmények segítségével történő érvelés és annak megfogalmazása, hogy még 
milyen vizsgálatokra lesz szükség. 

 
Az öt szakasz vázlata a Pedaste és tsai. (2015 által közzétett összefoglaló modell alapján 
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A TANÁROK SZEREPE  

 

A projektben csapatként részt vevő tanároknak segíteniük kell a diákok részvételét a 

vizsgálatokban és az eredmények helyes értelmezésében. A tanár arra biztatja a diákokat, hogy 

álljanak elő ötleteikkel, alakítsák ki és vitassák meg álláspontjukat dialektikus, kritikus és 

gondolatébresztő kérésekkel, időt adva a diákoknak a gondolkodásra és a válaszra (Chin 2007; 

Maaß 2011). A tanárok irányítják a diákok tevékenységeit, útmutatót nyújtanak nekik, ha 

szükséges, de egyben át is adják nekik a felelősséget, hogy csapatban dolgozzanak, így egy diák 

„tévedése” az egész csapat munkáját tükrözi. 

Fontos a megfelelő tervezés, hogy a diákok elegendő időt és felelősséget kapjanak feladataik 

megfelelő elvégzéséhez. 

A tanároknak nem szabad megítélni az ötleteket vagy véleményeket, azonban megítélhetik a 

tanulási célkitűzésekhez való általános hozzáállást, beleértve a kemény (pl. a tantárgyak, 

informatika, laboratóriumi módszerek) és puha képességeket (pl. kommunikáció, döntéshozatal, 

együttműködés). 
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A WATERSTEAM MÓDSZERTANA  

INTEGRÁLT STEAM MEGKÖZELÍTÉS  

A WaterSTEAM módszertan a különböző tárgyakat oktató tanárok együttműködésére ösztönöz : a 
hagyományos reáltárgyakat, úgymint természettudományok (Science), műszaki tudományok 
(Technologies), mérnöki tudományok (Engineers), matematika (Math), illetve a humán tárgyakat 
(Art) (összességében: STEAM) oktató tanárok együttműködésére (utóbbi tárgyak: történelem, 
földrajz, nyelvek stb.). Emellett ösztönzi tanárok és a projekthez kötő témakörökben, például 
környezetgazdálkodás, vízgazdálkodás, területrendezés, tájépítészet, geológia, botanika stb. 
területén dolgozó külsős szakértők együttműködését is. 

Az interdiszciplináris tevékenységek különböző megközelítéseket és vizsgálati módszereket 
integrálnak, lehetővé téve összetett kérdések átfogóbb és koherensebb megtanulását. Példa 
kedvéért: egy táj jellegzetességeinek tanulmányozása valószínűleg azzal jár, hogy szükség lesz a 
geológia, morfológia, tájfedettség és tájhasználat, illetve a vízzel, biodiverzitással, talajerózióval 
stb. kapcsolatos környezeti veszélyek vizsgálati megközelítéseire, amelyeket különböző tantárgyak 
(mint például a biológia, kémia, természettudományok stb.) keretében lehet vizsgálni. 

Megfelelő koordinációra van szükség a különböző tárgyakat oktató tanárok között az 
interdiszciplináris STEAM megközelítés megvalósítása érdekében. 

 

A WATERSTEAM MÓDSZERTANA LÉPÉSEKRE BONTVA 

A WaterSTEAM módszertan azzal segíti a multidiszciplináris tanulást, hogy eszközt ad a tanárok 
kezébe, amely segítségével magabiztosan és tudással felvértezve segítik a hatékony 
megvalósítást.  

A WaterSTEAM módszertan leírható négy fő lépésben, amelyeket az alábbi ábra foglal össze.  
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ELŐKÉSZÜLETEK ÉS TERVEZÉS  

Először is, mielőtt elkezdenénk egy WaterSTEAM projektet, az iskolaigazgató vagy a 
projektkezdeményezést támogató tanár szedje össze, kik azok a tanárok, akik szívesen vennének 
részt eben az együttműködésre alapuló és interdiszciplináris élményben.  

E célból egy nyitó tanári megbeszélést érdemes tartani az iskolában. A megbeszélés, amelyben 
tantárgyuktól függetlenül az összes tanár részvétele javasolt, célja a WaterSTEAM projekt 
bemutatása, a tanulási módszertan főbb pontjainak megbeszélése és annak a felmérése, hogy 
milyen tanuló modulok állnak rendelkezésre példaként, illetve a tanárok részvételi 
hajlandóságának a felmérése. 

Ily módon jobban megértik a projekt célkitűzéseit és a megvalósítás iránti elhivatottság 
fontosságát, így a tanárok tudni fogják, valóban részt akarnak-e venni a projektben. 

Nem előfeltétel a részvétel szempontjából a korábbi tapasztalat az interdiszciplináris tanulás vagy 
technológiák terén, illetve a tájvédelem témakörével kapcsolatban a tanárok részéről; ami fontos, 
az a pozitív hozzáállás a többi tanárral való együttműködés és közös tevékenység irányában, a 
hajlandóság és rugalmasság arra, hogy egy kis iskolai időt és a tananyag egy részét szánják a 
projekt megvalósítására, valamint hogy diákjaikat a felfedezésre késztessék és ne passzív 
utasításokat adjanak nekik.  

Egy második tanári megbeszélésre is szükség van a szervezeti döntések meghozatalához, mint 

például a tanárok interdiszciplináris csapatának (vagyis a „csapatnak”) a kialakításához és a csapat 

koordinátorának kinevezéséhez. A csapatnak együttműködési kereteket kell elfogadnia és 

alkalmaznia az alábbi szereplők között: 
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● a tanárok közt,  

● a tanárok és a diákok közt, valamint 

● tanárok/diákok és a külső szakértők közt. 

A csapatnak szintén meg kell határoznia a fő témát és a tája(ka)t és helyszín(eke)t, amelyeket a 

diákoknak javasolnak majd a projekt megvalósítására. 

The koordinátor felel a teljes projekt összehangolásáért az iskolán belül, figyelemmel kíséri a 

megvalósítás ütemét, a döntésekről és fejleményekről értesíti a tanárok csapatát és az 

iskolaigazgatót, valamint koordinálja az iskola kommunikációját és megoldásait a közreműködésre 

felkért külső szakértők felé. 

A tanárok csapatának szerepe 

❖ A különböző tantárgyakat oktató tanárok legyenek elérhetőek a diákok számára, akik részt 

kívánnak venni az érdeklődésüket felkeltő vízparti tájak/problémák vizsgálatában. 

❖ A tanárok csapata összegyűjti a diákokat érdeklő kérdéseket/hipotéziseket és összekapcsdoalja 

azokat a megfelelő tantárgyakkal/tudományterületekkel. 

❖ Az összes érintett tanár határozza meg az oktatási folyamat céljait, amelyeknek meg kell 

felelniük a diákok képességeinek és a projekt tanulási célkitűzéseinek. 

❖ A tanárok csapata szükség szerint közreműködik a projekt munkatervének kialakításában és 

monitoringjában/frissítésében, az alábbi területeken: az alkalmazandó tanulási 

tevékenységek, a projekt menete és a tanárok hozzájárulása.  

 

 

A koordinátor szerepe 

❖ Összehangolja a tanárok erőfeszítéseit és nyomon követi a projekt alakulását (valamint a várt 

eredmények elérését) 

❖ Kommunikálja (a megbeszélésektől készült jegyzőkönyvek/email formájában) a fő lépéseket 

és a tanárok munkájának eredményeit a csapat, az iskolaigazgató és a projekt menedzser 

felé. 

❖ Összehangolja az esetleg adminisztrációs és logisztikai tevékenységeket, beleértve a külső 

szakértők hozzájárulásának adminisztrációját is. 

❖ Összehangolja az értékelési tevékenységet. 

A WaterSTEAM a helyi tájak tapasztalati úton történő és interdiszciplináris tanulását támogatja, 

hogy jobban megértsük, miért, mikor és hogyan nyerték el ezek jelenlegi formájukat, melyek azok 

a jellegzetes elemek, amelyektől ezek „tájak” lesznek és milyen kihívásokkal néznek szembe, 

továbbá feltárja az embereknek a tájakhoz való kapcsolatát és felhívja a figyelmet védelmük, 

kezelésük és tervezésük iránt. Mindezeket a szempontokat különböző tantárgyak keretén belül 

lehetséges vizsgálni. 

A tanárok csapata hozza azt az interdiszciplináris keretet, amelyen belül a tájról szóló tudás 

megszerezhető.  
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❖ Hogyan hozzuk létre az interdiszciplináris keretet?  

❖ Hogyan határozzuk meg a szakterületek közötti kapcsolódásokat? 
❖ Hogyan hozzunk létre együttműködő légkört a szakterületek között? 

A projektindító megbeszélésen a csapattagok megismerik egymást, és döntenek bizonyos előzetes 

szervezeti és logisztikai kérdésekben, mint például: 

- Osztályok vagy csapatok száma (egy vagy több) és tanterv (amennyiben az iskolának egynél 

több van), illetve a projektbe bevonandó diákok életkora 

- A csapat tagjai közti kommunikáció formája (pl. WhatsApp, Messenger 

csoport/email/egyéb) és a csapat megbeszéléseinek optimális gyakorisága (személyesen 

vagy online közösségi platformokon keresztül, mint például Skype, Zoom, MicrosoftTeam, 

Google Meet) 

- A projektet az iskolai oktatás idejében vagy oktatáson kívüli időpontokban hajtsák-e végre 

- Hozzávetőlegesen hány órára lesz szükség a projekthez és mely időszakban hajtsák végre a 

projektet (egy félév vagy teljes iskolai tanév, tél/nyár) 

- A diákoknak a vizsgálat céljára ajánlott érdeklődési területek és vízparti táj(ak). 

Választhatnak tájat például tipológia alapján (városi, városkörnyéki, vidéki, ipari, 

mezőgazdasági stb.) és az előttük álló kihívások alapján (pl. lepusztulás, emberi 

beavatkozásból fakadó veszélyek stb.). Ezeket be kell mutatni a diákoknak a tájékozódási 

szakaszban, hogy a diákok ki tudják választani a vizsgálandó tájat. 

 

Az interdiszciplináris keret működésének gyakorlása és az együttműködő légkör kialakítása 

érdekében végre lehet hajtani egy egyszerű gyakorlatot a tanárok csapatának legelső találkozóján.  

A tájat a találkozónak helyt adó helyiség ablakán át, vagy egy online vagy személyes mappából 

kiválasztott kép alapján szemlélve a bármely tárgyat oktató tanárok elkezdhetik a kép 

megfigyelését és a „táj elemeinek” azonosítását (a természetes és mesterséges elemekét is). 

Ezt követően elkezdhetnek ezekkel kapcsolatban a következő kérdéseken gondolkodni: 

● Milyen érzéseket kelt a táj? 

● Melyek a tájat alkotó elemek?  

● Hogyan néznek ki? 

● Miért? 

● Kinek vannak? 

● Amennyiben környezeti problémák figyelhetőek meg, miért jelentkeztek azok? Melyek a 

lehetséges megoldások? 

 

Ennek a szakasznak a célja: 

● Felfedezni a különböző tantárgyak közti kapcsolatokat; 

● Meghatározni a téma/problémák tanulási célkitűzéseit; 

● Összeállítani az osztállyal megvalósítandó főbb lépések ütemtervét; 

● Dönteni szervezeti kérdésekről (pl. csapatmunka, laboratóriumi kísérletek, szabadtéri 

tevékenységek, külső érintettek bevonása; terepmunka szervezése stb.) 

A megőrzés állapota, az egyes elemek előtt álló kihívások és a lehetséges megoldások a külső 

érintettek közreműködésével vizsgálhatók. 
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Alább bemutatunk néhány példát azokra a témákra, amelyeket egyes iskolai tantárgyak keretein 

belül vizsgálni lehet, és amelyek általános képet adnak a táj állapotáról és típusáról, valamint a 

problémák esetleges megoldásairól. 

 

Tantárgyak Témák 

Földrajz ● a folyóvölgy feltérképezése és morfológiája; 
● a folyó és mellékfolyóinak folyása; 
● emberalkotta létesítmények és a lakosságszám alakulása;  
● természeti és mesterséges elemek felsorolása és feltérképezése; 
● emberi tevékenységek és gazdaság; a táj átalakulása az idő során 

Történelem/Irodalom ● a természeti és mesterséges elemek története; a táj átalakulási 
folyamati és megőrzése; a terület történelme 

Természettudományok (pl. 

biológia, botanika)  

● a természeti elemek (pl. ökoszisztémák) és problémáik leírása; 
● az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások és előnyök (pl. 

biodiverzitás; termelés; vízgazdálkodás és szennyezések 
kezelése); 

● a jellemzőkre ható változók (pl. éghajlat; meteorológia; 
tájfedettség/tájhasználat) 

Földtudomány (pl. geológia, 

éghajlattan, vízügy stb.) 

● a táj átalakulása a kőzetet jellemzőivel való összefüggésben; 
● erózió 

Kémia ● a kőzetek típusa és mállása;  
● a természeti elemek talaj- és vízkémiája a környezetvédelmi 

kérdések vizsgálatához 

Fizika ● a táj elemeivel és használatával összefüggő fizikai folyamatok (pl. 
vízlefolyás, erózió);  

● energiaforrások (víz, szél stb.) stb. 

Műszaki tudományok ● a táj hasznosításához és a gazdasághoz kötődően (pl. 
energiatermelés)  

● eszközök, műszerek és szoftverek a projekt megvalósításához 

Közgazdaságtan ● a termelő ágazatok és a tájmegőrzés nyereségei és veszteségei;  
● társadalmi, kulturális és turisztikai érték 

Művészetek ● a táji értékek kifejezése/a táj érzékelése 
● .. 

 

A következő lépés munkaterv kialakítása tanulási folyamat végrehajtása érdekében az osztály 

diákjaival (IBL megvalósítás). 

A megbeszélésen a tanároknak el kell dönteniük, mely tájat és hogyan mutatják be a diákoknak 

(szabadtéri tevékenységként vagy képek/videók/filmek formájában az osztályban), és össze kell 

gyűjteniük ezen szemléltető anyagokat a tájékozódási szakaszig. 

Az előkészítő megbeszélés(ek)en a tanárok megtervezhetik a tájékozódó és a koncepció-kialakító 

szakaszt (lásd alábbi fejezet), az ütemtervet és a különböző végrehajtandó tevékenységeket. 
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A PROJEKT BEMUTATÁSA  AZ OSZTÁLYNAK 

Az előzetes tevékenység, amely részét képezi a projekt bemutatása, bármely tantárgy keretén 

belül elvégezhető azzal, hogy képeket mutatunk különböző helyi tájakról és megkérdezzük a 

diákokat, melyek a leglelkesítőbbek számukra, amelyek megérdemlik a megőrzést és védelmet 

vagy amelyeken szívesen dolgoznának. A bemelegítő tevékenységeket követheti a projekt 

céljainak, valamint a diákok bevonásával megvalósuló lépéseinek a rövid bemutatása  

 

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA AZ OSZTÁLLYAL  

A WaterSTEAM project megvalósítása során a tanárok támogatóként működnek közre, tanácsot 

adnak a diákoknak a kutatásuk során, de nem hoznak a nevükben döntéseket. 

A tanárok segítik a diákoknak megérteni a túlságosan nehéz tudományos nyelvet, és az ő 

feladatuk a megfelelő tanulási környezet kialakítása (pl. helyszín, de ilyen a kellemes légkör is). 

Emellett kellő időt is kell adniuk a tevékenységek megtervezéséhez és végrehajtásához, illetve 

tudományos útmutatást a vizsgálatok elvégzéséhez. 

A WaterSTEAM módszertan részét képezi a technológiai eszközök és a geolokációs appok 

használata is a projekt teljes időtartama alatt, mivel azok hasznos lehetnek földrajzi koordinátákra 

alapuló adatok gyűjtése során és a végső innovatív formátumok kialakításánál, például helyalapú 

játékok (Location Based Games, helyalapú játékok) formájában, amelyek iránt a fiatalabb 

nemzedékek érdeklődése könnyebben felkelthető. Ezen cél érdekében a diákoknak újra át kell 

venniük a megszerzett tudásanyagot és anyagokat (pl. fényképek, rajzok) a játék keretein belül, 

vonzó játékszabályokat és játékra ösztönző narratívákat kell kiötölniük, amelyekből játékokat 

lehet kidolgozni a helyalapú játékok platformokon. 

A kidolgozott játékok ingyenesek és szabadon elérhetőek lesznek. 

A WaterSTEAM projekt végrehajtása tanulási modulok olyan sorrendjének alkalmazását jelenti, 

amely lehetővé teszi a Felfedezésre Alapuló Tanulás (Inquiry Based Tanulás, IBL) mint lépésről 

lépésre történő folyamat alkalmazását, kellő rugalmasságot hagyva a diákoknak és a tanároknak a 

tanulási módszerek kiválasztásában, a személyes ismeretek szintje és az adott lehetőségek 

függvényében (pl. különösen szabadtéri vagy gyakorlatias tevékenységek esetében). Amint azt a 

következő fejezetben részletesen bemutatjuk, az IBL egy körkörös modellben megközelíthető. A 

WaterSTEAM módszertan az IBL körkörös modelljének minden lépéséhez (tájékozódás, a 

koncepció kialakítása, vizsgálódás, következtetések, megbeszélés) kidolgozott modult. Minden 

modell tartalmaz a célok elérése érdekében javasolt tevékenységeket.  

 

FELFEDEZÉSRE ALAPULÓ  TANULÁS A WATERSTEAM PROJEKTBEN 

A projekt megvalósítás az osztállyal a Felfedezésre Alapuló Tanulás körkörös modelljének mint 

interdiszciplináris kontextusban történő tanulási módszertannak az átvételét jelenti (részletek a 

következő fejezetben). Az alábbi diagram bemutatja az IBL körkörös modelljét, ahogyan az a 

WaterSTEAM keretein belül alkalmazható. 
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Pedaste összefoglalós modellje a WaterSTEAM megközelítésben 

 

TÁJÉKOZÓDÁS  

Célkitűzés: A koncepció/téma bemutatása; a diákok érdeklődésének felkeltése; 

a probléma és a befolyásoló változók/tényezők azonosítása. 

A tájékozódás a bekapcsolódási szakasz, amelyben a diákok érdeklődését és 

kíváncsiságát keltik a táj koncepciójával, illetve a tájvédelem/-kezelés/-

tervezés kérdésével kapcsolatban, valamint a helyi vízparti táj(ak) diákoknak 

javasolt problematikája és kihívásai iránt. 

A tanár mutathat képeket, videókat, festményeket, folyóirat/újságcikkeket, 

vagy kiviheti a szabadba a diákokat egy terepi kirándulásra az érzelmi kötődés megteremtése és a 

területtel kapcsolatos tudás megszerzése érdekében: a “tájból olvasás” része, hogy a diákok és a 

tanárok elgondolkodnak a táj elemei közötti kapcsolatokon, a természetes és emberhez kötődő 

tényezők következtében bekövetkező átalakulási folyamatokról, a helyek történetéhez és a vízhez 

köthető emberi tevékenységekhez kapcsolatban. Emellett egy terepi kirándulás keretein belül a 

diákok valóban szembesülhetnek a tájat fenyegető veszélyekkel. A diákok elgondolkodnak a 

bekapcsolódás lehetőségein, azonosítják a témához vagy kérdéshez kötődő változókat. 

A következő tanuláési tevékenységek mintaként szolgálhatnak, tájékoztató jellegűek és tovább 

finomíthatók vagy módosíthatók a tanárok részéről a rendelkezésre álló idő és erőforrások 

függvényében. 
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Ezt a szakaszt bármilyen tárgyat oktató tanárok végrehajthatják, egyénenként vagy különböző 

területeket vegyítő párban. A szakasz végén a tanároknak kommunikálniuk kell az eredményeket 

(benyomások, érdeklődési területek, a diákok által feltett kérdések) a tanárok csapata felé, hogy 

megvitathassák a következő lépéseket.  

 

1. tanulási tevékenység: A táj és hogyan értékeljük azt 

Időtartam: 1 oktatási alkalom 

Cél: bemutatni a diákoknak a „táj” fogalmát és szemléltetni a tájak sokféle formáját és 

összetettségét. 

Tanulási célok: 

- a táj különböző formáinak és megjelenésének felismerése 

- a táj különböző emberek általi különböző meglátásainak tudatosítása 

- a diákok táj-észlelésének megbeszélése 

- kritikai gondolkodásra ösztönzés 

- a csapatmunka és együttműködés támogatása a diákok közt 

Tanulási technika: ötletbörze 

Eljárás: A tanár megkéri a diákokat arra, hogy írják le, mi jut az eszükbe a „táj” szó 

hallatán. A tanár a diákok azonnali reakcióját kéri, csak pár másodpercet adva a 

gondolkodásra, és mihelyt letették a ceruzát, arra biztatja őket, olvassák fel az osztálynak, 

amit írtak, miközben a tanár (vagy egy diák) jegyzetel a táblára. Ezután a diákok 

igyekeznek csoportokat alkotni a leírtakból bizonyos táj-jellemzők és tulajdonságok 

alapján. Ezt követően az osztály megbeszéli az emberek különböző tájakkal kapcsolatos 

különböző felfogásait, pl. vidéki, ipari, városi, városkörnyéki, természetes, emberalkotta 

táj stb.  

A tanár igyekszik eltéríteni a diákokat a táj sztereotip, erdőkkel, vízesésekkel, ember nem 

járta tengerpartokkal, naplementével stb. kapcsolatos idillikus természeti szépséghez 

kötődő fogalmaitól. 

A csapat megbeszélésének alapja a tájak különböző emberek általi különböző felfogásai, 

és hogy mennyire fontos „közös nyelv” kialakítása, hogy mindannyian ugyanazt értsük a 

dolgokról, ha a tájról beszélünk. A csapat ezután a diákok kisebb csoportjaira bontható, 

ahol mindegyik csoport kap egy tájtípust és a feladata az lesz, hogy házimunka keretében 

az adott tájtípussal kapcsolatban gyűjtsön anyagokat (fényképeket, videókat, rövid 

szövegeket irodalmi művekből vagy a sajtóból, animációkat). 

 

 

A KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA 

Célkitűzés: Megválaszolandó kérdések és kutatandó vagy tesztelendő 

hipotézisek megfogalmazása. 
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A koncepció kidolgozásának folyamata azt jelenti, megértjük a megfogalmazott problémához 

tartozó fogalmakat. Ez kétféle végeredmény kidolgozásával érhető el: Kérdések vagy Hipotézisek. 

A kérdésfeltevés során kutatási kérdéseket teszünk fel egy szakterülettel kapcsolatban, míg a 

hipotézisek megfogalmazása tesztelhető feltevések megfogalmazását jelenti. Mindkettőben 

vannak független és függő változók, bár a kérdésfeltevés nem szükségszerűen tartalmazza 

változók közti kapcsolat keresését (Mäeots et al., 2008). 

A koncepció kidolgozásának folyamata során, ötletbörze segítségével, a diákoknak figyelembe kell 

venniük a tájékozódási szakaszban tapasztaltakat, és oda kell figyelniük ara, hogy az által 

kidolgozott kérdések vagy hipotézisek tükrözik a tájak sokarcúságát. A tájak csakugyan 

kötődhetnek természetes folyamatokhoz és/vagy emberi beavatkozásokhoz; köthetők 

ugyanakkor az emberek felfogásához is, mint esztétika, kulturális és történelmi érték; így egy 

olyan kérdés vagy hipotézis, ami egy táj egyetlen elemének vizsgálatára szorítkozik (pl. egy 

környezeti problémára, mint az eutrofizáció), nem foglalkozik elég hatékonyan a problémával és 

nem felel meg a javasolt STEAM megközelítésnek. 

Ha például a diákok a tájat érintő kihívásokat vagy folyamatokat (pl. eutrofizáció, idegen fajok 

stb.) szeretnék vizsgálni, a vizsgálódásba bevonhatják a vizek kémiáját és szennyezőit, feltárhatják 

a szennyező forrásokat, megfigyelhetik egy ilyen szennyezés hatásait stb. Ez azt jelenti, hogy 

elköteleződnek kérdéseik és válaszaik különböző tantárgyak kombinálásával történő megalkotása 

felé. 

 

Ezt a szakaszt bármilyen tárgyat oktató tanárok végrehajthatják, egyénenként vagy különböző 

területeket vegyítő párban. A szakasz végén a tanároknak kommunikálniuk kell az eredményeket 

(benyomások, érdeklődési területek, a diákok által feltett kérdések) a tanárok csapata felé, hogy 

megvitathassák a következő lépéseket.  

 

2. tanulási tevékenység: A táj és hogyan formálódik 

Időtartam: 1 oktatási alkalom 

Cél: annak a megértése, hogy a tájakat hogyan tudja alakítani maga a természet vagy az 

emberi beavatkozás; továbbá több olyan „kihívás” azonosítása, amelyek a természeti értéket 

képviselő és/vagy életminőségünk szempontjából értékes tájak megőrzésével kapcsolatosak. 

Tanulási célok:  

- a természet tájformáló szerepének megértése  
- a tájak alakulására pozitív, illetve negatív hatással járó emberi beavatkozások felmérése 
- a tájba történő emberi beavatkozás és a gazdasági, társadalmi és kulturális tényezők közti 

kölcsönös függések feltárása 
- a tájba történő emberi beavatkozás társadalmi és egyéni értékeinek feltárása 
- a táj megőrzése és/vagy gazdasági vagy szociális célból történő hasznosítása terén a 

különböző érintettek között felmerülő konfliktusok megbeszélése 
- a kritikai gondolkodás támogatása 
- a csapatmunka és együttműködés támogatása a diákok közt 

Tanulási technikák:  
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- Fotódokumentációs előtte és utána, csoportos megbeszélés 
- Internetes kutatás 
- Ötletbörze 

Eljárás: A munka megkezdése előtt a diákokat kis csoportokba osztják, és mindegyik csoport 

kiválaszt egy fajta a „változást” egy tájban, amelyre majd összpontosítanak. A tanárnak oda kell 

figyelnie arra, hogy sokféle változással foglalkozzanak a csoportok. Házi feladat gyanánt a 

diákok azt a feladatot kapják, hogy az interneten keressenek egy tájban bekövetkező 

változásról „előtte és utána” helyzeteket bemutató fénykép-párokat, legyenek azok akár 

természeti okokból, akár emberi beavatkozás miatt bekövetkező változások. Drasztikus 

változások a tájban (a változás előtt és után), benne a tanárok által bemutatott helyi/országos 

példák, amelyek a helyi közösség számára lényeges kérdésekre reflektálnak vagy akár országos 

jelentőséggel bírhatnak, lehetnek többek között: 

- árvíz,  
- földcsuszamlás vagy földrengés  
- egy folyó elterelése vagy egy tó lecsapolása (pl. mezőgazdasági terület nyerése céljából) 
- erdőtűz, 
- urbanizáció vagy a városok terjeszkedése 
- infrastruktúra-építés (pl. híd, gát és mesterséges tó, kikötő stb.) 
- alternatív energiaforrások használatba állítása – pl. vízerőművek, szélturbinák, napelemek 
- turisztikai fejlesztés, pl. nyaralók vagy turisztikai komplexumok építése jelentős természeti 

szépséggel bíró területeken, jachtkikötők építése stb. 

Opcionálisan történelmi dokumentumok vagy az ősi mitológia is használható annak 

szemléltetésére, hogyan viszonyultak a tájhoz korábbi időkben és az ókorban. 

Az osztályban a csoportok együtt dolgoznak a megváltozott tájakon jelentkező nagyobb 

„kihívások” azonosításán. Minden csoport posztert készít, amelyen felsorolja az azonosított 

kihívásokat és ezt a posztert bemutatja az osztálynak, ahol megvitatják azt. 

A plenáris megbeszélésen az alábbi kérdésekre lehet választ keresni: 

- Milyen közös tulajdonságaik vannak a megváltozott tájaknak? 

- Tükrözik ezek a tulajdonságok, hogy a tájak természetes jelenségek vagy emberi 

beavatkozás miatt változnak meg? 

- Miért történnek emberi beavatkozások a tájba? 

-  Hogyan érzel a tájban bekövetkező változásokkal kapcsolatban (személyes értékelés)? 

-  Gondolod, hogy ezek a változások szándékosak voltak?  

- Mindig szükségszerű az ember okozta változás a tájban? Milyen igényeket elégít ki?? 

- Melyek azok a konfliktusok, amelyek láthatóvá válnak némelyik változás során? 

- Milyen emberi értékek merülnek fel némelyik változás során? 

 

3. tanulási tevékenység: Az Európai Táj Egyezmény, és miért van rá szükség 

Időtartam: 1-2 oktatási alkalom (összesen legalább 2 óra)  

Cél: megismertetni a diákokat az Európai Táj Egyezménnyel és megértetni annak mint „közös 

politikai keretnek” a fontosságát az európai emberek számára a táj szempontjából. 

Tanulási célok:  
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- tanulni az Európai Táj Egyezményről 

- megérteni az Európai Táj Egyezmény három fő alkotóelemét (védelem, kezelés és tervezés) 

- tudatosítani, hogy az Európai Táj Egyezmény megvalósítása minden európai állampolgár 

kötelessége és joga 

- a kritikai gondolkodás támogatása 

- a csapatmunka és együttműködés támogatása a diákok közt 

Tanulási technikák: a tanár által készített PowerPoint vagy Prezi, vagy más eszközzel készült 

prezentáció, amelyet plenáris megbeszélés és kiscsoportos diákmunka követ. 

Eljárás: A tanár rövid bemutatót tart az Európai Táj Egyezményről a diákoknak, amelyet 

plenáris megbeszélés követ. A megbeszélés során az alábbi kérdésekre kell kitérni: 

- Értik a diákok az Európai Táj Egyezményt? 

- Képesek a diákok a korábbi tanulási tevékenységek során összegyűjtött anyagokat és a az 

azokban látható „kihívásokat” megfeleltetni az Európai Táj Egyezmény három fő 

kategóriájának: védelem, kezelés és tervezés?  

- Képesek a diákok az iskola körül vagy közelében olyan (kisebb vagy nagyobb léptékű) tájat 

azonosítani, amely védelemre, kezelésre vagy tervezésre szorul? 

Kiscsoportos megbeszélés: Minden kis csoport kiválaszt egy vízparti tájat a megbeszéltek közül 

(az iskolájuk körül vagy közelében) és meghatározza, milyen tettekre van szükség ezen táj 

védelmét, kezelését vagy tervezését illetően. 

 

 

 

VIZSGÁLÓDÁS  

Célkitűzés: a vizsgálati tevékenység megtervezése, a vizsgálatok 

végrehajtás, a kapott adatok elemzése, és az eredmények értelmezése

  

 

A vizsgálódás az a szakasz, ahol a diákok aktívan kutatják a választ a 

korábbi szakaszban meghatározott kutatási kérdésekre vagy 

hipotézisekre (Scanlon et al. 2011). 

The vizsgálódási szakasz végrehajtása különböző lépésekben történik: tervezés (Planning), 

végrehajtás (Performing), adatelemzés (Data analysis) és értelmezés (Interpretation). 

A tervezés során a diákok és a tanárok kialakítják a kutatási tevékenységeket, például eldöntik, mit 

csináljanak, hogyan csinálják, mikor csinálják, hol csinálják. 

A vizsgálódásra kiválasztott témának vagy problémakörnek megfelelően az osztálynak meg kell 

határozni a konkrét végrehajtandó cselekvéseket a szakirodalom-elemzés és a gyakorlati kutatási 

tevékenységek terén, és ehhez el kell dönteni, melyek a legalkalmasabb módszerek és milyen 

anyagokra van szükség a kívánt információ összegyűjtéséhez. 
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A helyi kutatóközpontok, egyetemek és önkormányzatok külső szakértőivel megtörténhet a 

kapcsolatfelvétel, értékes lehetőséget teremtve a naprakész tudás megszerzésére és a 

tudományos berendezések használatára. 

A vizsgálódás kivitelezése során az osztály végrehajtja a kidolgozott tervet, és követi a projekt 

menetrendjében leírt lépéseket.  

Az adatgyűjtés vonatkozhat a terepi kirándulás alatt szerzett környezeti adatokra, a helyi közösség 

meglátásainak és véleményének vizsgálatára, vagy a vizsgált tájjal foglalkozó történelmi és 

művész dokumentumok kutatására. Különleges anyagok, felszerelés és munkalapok használatára 

kerülhet sor, lehetővé téve, hogy a diákok a kutatásban használatos módszerekhez és 

szoftverekhez férjenek hozzá. Kísérleteket lehet végrehajtani bizonyos jelenségek,m mint például 

a talajerózió okainak megértésére. 

Az adatelemzés és értelmezés szakaszában elemzik és értelmezik a kapott adatokat a környezeti 

probléma nagyságának megértéséhez (ezzel új tudást teremtve) (Bruce & Casey 2012; Justice et 

al. 2002; Lim 2004; White & Frederiksen 1998; Wilhelm & Walters 2006), valamint a vizsgálatba 

bevont tényezők és változók közti kapcsolatokat. 

Mivel a vizsgálatok különböző tantárgyakat érintenek, igen fontos az összes tevékenység 

megtervezése és összehangolása. A koordinátor lényegi szerepet játszik a diákok részéről a 

kutatásba bevont tanároktól származó friss információk beszerzésében, és a tanárok csapata 

állítja össze a tervezett tevékenységek vázlatos naptárát, belefoglalva saját tantárgyaik terén a 

tanulás és képességek terén releváns célkitűzéseket, de ők hangolják össze a terepi 

kirándulások/labormunkák későbbi logisztikáját vagy a szakértők bevonását is.  

A koordinátor szerepe továbbá a menetrend tartása a tevékenységek és az eredmények terén. 

 

Ezt a szakaszt bármilyen tárgyat oktató tanárok végrehajthatják, egyénenként vagy különböző 

területeket vegyítő párban. A szakasz végén a tanároknak kommunikálniuk kell az eredményeket 

(benyomások, érdeklődési területek, a diákok által feltett kérdések) a tanárok csapata felé, hogy 

megvitathassák a következő lépéseket.  

 

 

4. tanulási tevékenység: A táj, amit vizsgálni szeretnénk 

Időtartam: 2 oktatási alkalom (összesen legalább 2 óra) a tanteremben és a szabadban 

Cél: ellátogatni azokhoz a diákok által kiválasztott vízparti táj(ak)hoz, a tanárok segítségével, 

amelyek a megelőző tanulási tevékenység célpontjai voltak, és igazolni eredményeiket a 

helyszínen, a meghatározott „kihívásokra” összpontosítva, az Európai Táj Egyezmény szerint.  

Tanulási célkitűzések:  

- Lehetővé tenni, hogy a diákok megvizsgálják a kiválasztott táj(ak)at 

- Helyszíni vizsgálatokat végezni és azonosítani a pozitív és a negatív jellemzőket 

- A meglátogatott tája(ak)ról fényképek és videók készítése 

- Megfigyeléseket összegyűjteni és azonosítani a „kihívásokat”  
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- A kritikai gondolkodás támogatása 

- A csapatmunka és együttműködés támogatása a diákok közt 

- Gyakorolni a megfigyelő képességet 

Tanulási technikák: Tereptani kirándulás, csoportos megbeszélés az osztályban (kis 

csoportokban vagy plenáris megbeszélésen) 

Szükséges felszerelés: a terület térképe, fényképezőgépek, mobiltelefonok vagy tabletek, 

számítógépek, internet kapcsolat 

Eljárás:  

A diákok Google térképek és Street view használatával azonosítják be a kiválasztott vízparti 

táj(ak)at és leírják annak/azoknak néhány alapvető tulajdonságát. A diákok megfogalmazzák a 

táj(ak) előtt álló „kihívásokat” és anyagokat gyűjtenek az internetről, a helyi újságokból és a 

helyi civil szervezetektől vagy közösségi csoportoktól, hogy megértsék a kihívásokat és helyi 

érintetteknek az ezen kihívásokkal kapcsolatos álláspontját. 

 

5. tanulási tevékenység: vizsgálati példák  

Időtartam: N oktatási alkalom a tanteremben és a szabadban 

Példák: a diákok vizsgálhatják a tájban bekövetkezett változások okait:  

- folyó futása és üledékképződés/erózió;  

- ahogyan az emberek a táj változásait és annak használati módjait látják;  

- eutrofizáció;  

- urbanizáció és talaj elvesztése stb. 

Cél: a diákok által kiválasztott vízparti táj(ak)hoz kötődő gyakorlati vizsgálatokat folytatni, a 

tanárok segítségével, amelyek célja az adott táj egyes aspektusainak vizsgálata tapasztalati 

tanulás és gyakorlatias tevékenységek által, a felvetett kérdésekre és hipotézse3kre 

összpontosítva.  

Tanulási célkitűzések:  

- Lehetővé tenni, hogy a diákok megvizsgálják a kiválasztott táj(ak)at 

- Egyes aspektusok (pl. problémák) vizsgálata 

- A meglátogatott tája(ak)ról fényképek és videók készítése 

- Adatok gyűjtése és elemzése 

- A kritikai gondolkodás támogatása 

- A csapatmunka és együttműködés támogatása a diákok közt 

- Gyakorolni a megfigyelő képességet 

Tanulási technikák: Tereptani kirándulás, gyakorlatias, tapasztalati tanulás, csoportos 

megbeszélés az osztályban (kis csoportokban vagy plenáris megbeszélésen) 

Szükséges felszerelés: laboratórium, számítógépek, internetes kapcsolat 

Eljárás:  

Felkészülés a kutatásra, amely révén mélyebb tudásra tesznek szert egy környezetvédelmi 

problémával vagy kihívással kapcsolatban. Adatgyűjtés és -elemzés történik a kihívás 
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nagyságának megértése érdekében. A diákok megkeresik az kapcsolatokat a tájat befolyásoló 

tényezők és a táj megjelenése közt. 

 

Művészeti tevékenység:  

A diákokat felkérik, hogy vizsgálati eredményeikről vizuális művészeti alkotást hozzanak létre, 

amelyet majd fel lehet használni a helyalapú játékban  

● Fényképek 

● Szöveg 

● Rajz 

● Mém (nagyon rövid videó kommenttel) egy képről, videóról, rövid szövegről stb., 

elsősorban humoros jellegű, amit gyorsan másolnak és terjesztene az internet használói, 

gyakran kisebb változtatásokkal. https://en.wikipedia.org/wiki/Meme  

● Foltvarrás (Patchwork)/Kollázs  

 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

Célkitűzés: következtetések levonása az eredményekből és 

értelmezésekből. 

 

A következtés-levonó szakasz összefoglalja a vizsgálódási szakasz 

eredményeit és megkezdi a különböző tantárgyak terén elért eredmények értelmezését. 

A diákok így különböző szemszögekből szereznek tudást és megtalálják a kapcsolódási pontokat 

ezen aspektusok közt, illetve az adott tájat vagy az előtt álló kihívásokat érintő változók vagy 

tényezők között. 

A diákok a korábbi tevékenységekből származó összes eredményt itt gyűjtik egybe. Ezek formája 

lehet grafikonok, jelentések, megfigyelések stb. Ötletbörzével összefoglalhatók az eredmények, 

megoszthatók a kapcsolatokkal kapcsolatos gondolatok, és azonosíthatók a legfontosabb 

eredmények vagy hogy mire kell majd nagyobb figyelmet fordítani, mit kell még vizsgálni. A 

tevékenységek megvalósítása során felmerülő összes probléma is itt meghatározható. A 

következtetések levonása lehetővé teszi, hogy a diákok megtanulják, hogyan kell tudományos 

jelentést írni és hogyan kell az eredményeket meghatározott célcsoportok felé kommunikálni. 

Sőt, az eredmények egy projektzáró munka formájában megjelentethetők, például vizuális 

művészeti alkotásként, játékként vagy más formában, hogy az később használható legyen társak 

közti (peer-to-peer) tanulásnál és a következő munkafázisban. 

 

6. tanulási tevékenység: Következtetések 

Időtartam: 1 oktatási alkalom (1-2 óra)  

Cél: megérteni a vízparti táj(ak) előtt álló kihívások okait és lehetséges megoldásait, és 

kreatív módon bemutatni a tanultakat. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Meme
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Tanulási célkitűzések:  

- Elősegíteni, hogy a diákok megértsék a kiválasztott táj(ak)at érintő kihívások okait 

-  Megtalálni a kapcsolatokat a vizsgált változók között 

- A kritikai gondolkodás támogatása 

- A megszerzett tudás szintetizálása PowerPoint prezentáció formájában 

- A csapatmunka és együttműködés támogatása a diákok közt 

 

Tanulási technikák: Csoportos megbeszélés az osztályban 

Szükséges felszerelés: PowerPoint, számítógépek, internet 

Eljárás:  

Az osztályteremben a diákok csoportjai összegyűjtik az előző szakaszokban elért 

eredményeket. 

Összefoglalót készítenek az eredményekről és megvitatják a kapcsolatokat a táj jellemzői, a 

vizsgált kihívások és a javasolt megoldások közt.  

A diákok különböző megoldásokkal mutathatják be eredményeiket és véleményüket, 

amelyeket a többi diáknak vagy nyilvános eseményeket prezentálhatnak. Ez azt jelenti, 

hogy az alkalmazott nyelvezetnek meg kell felelnie az eredményeknek, a következő 

lehetséges formákban: PowerPoint vagy Prezi prezentációk/poszterek / művészeti előadás 

/ termék/ videó / játékok (helyalapú játékok (Location Based Games) 

 

Művészeti tevékenység: 

A diákokat arra kérik, hozzanak létre vizuális művészeti alkotást vagy gyűjtsék össze (az előző 

munkafázisokban létrehozott) összes vizuális művészeti alkotásukat, amelyek felhasználhatók a 

helyalapú játékokhoz, de munkájuk bemutatásához is. 

 

 

 

 

 

 

MEGBESZÉLÉS  

Célkitűzés: az interdiszciplináris tapasztalatok értelmezése és az 

eredmények kommunikációja mások felé / cselekvés 

A megbeszélés során a diákok összegzik interdiszciplináris 

tapasztalataikat, bemutatják a különböző tárgyak keretében elért 
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eredmények közi kapcsolatokat másoknak: társaiknak, szakértőknek, a nagyközönségnek.  

A diákok készíthetnek PowerPoint prezentációt vagy jelentést, de akár vizuális művészeti alkotást 

is, amelyben bemutatják projektjük eredményeit és összegzik a tapasztalatokat különböző típusú 

hallgatóságok felé.  

Ezen termékeknek az alábbiakkal kell foglalkozniuk: 

- a vizsgált tájon védelemre érdemes és azt igénylő elemek 

- a környezeti és antropogén veszélyek, illetve az ezen tényezők/változók közi kapcsolatok 

- megoldások 

A kommunikáció felfogható olyan külső folyamatként, ahol a diákok közlik eredményeiket és 

következtetéseiket másokkal, azokkal kapcsolatban visszajelzéseket és megjegyzéseket (Scanlon 

et al. 2011), így kialakíthatják saját értelmezéseiket (Bruce & Casey 2012). A kutatás 

szempontjából és a tanulás szemszögéből nézve, a diákok a teljes felfedezésre alapuló tanulási 

élmény megvalósítása során tapasztalt problémákat is azonosíthatják. A közönség részéről új 

kérdések is felvetődhetnek. 

E célból a csapatnak egy olyan eseményt kell szerveznie, amely remélhetőleg nyilvános a helyi 

közösség számára. 

Emellett ez a munkafázis motiválhatja a helyi közösséget a helyi közösségi akciócsoportokba való 

bekapcsolódásra és arra ösztönözheti a diákokat, hogy aktív állampolgárok legyenek. Ezért igen 

fontos kapcsolatot kialakítani az iskola és a helyi környezetvédelmi stb. civil szervezetek között.  

 

7. tanulási tevékenység: A saját tanulás visszaigazolása 

Időtartam: 1 oktatási alkalom (1 óra)  

Cél: az eredmények és következtetések bemutatása a közönségnek 

Tanulási célok:  

- Kritikai gondolkodásra bátorítani 

-  Mélyen megérteni a tanultakat 

- Az eredmény típusától függően megfelelő szaknyelv elsajátítása és használata 

-   Az eredmények kommunikációja a nagyközönség felé 

Tanulási technikák: Szóbeli prezentáció 

Szükséges kellékek: Szemináriumi terem, közönség, számítógépek, internet, PowerPoint, 

videókészítő szoftver, művészeti alkotás stb.  

Eljárás:  

A tanárok nyilvános eseményt szerveznek a közönségnek, ahová hivatalosak a szülők, a 

külső érintettek, a diákok és a tanárok. A diákok itt bemutatják projekt eredményeit. 

 



  

   

39 

 

 

ÉRTÉKELÉS  

A HATÉKONYSÁG ÉRTÉKELÉSE  

A projekt részhét képezi a tanulási tapasztalatok és megközelítések értékelése, azzal a céllal, hogy 

felmérjük a projekt sikerét és hatékonyságát az alábbiak tekintetében: 

• A tanároknak az együttműködésre alapuló STEAM oktatási módszertannal kapcsolatos 
tudásában, ismereteiben, érdeklődési körében és hozzáállásában bekövetkezett változás 

• A diákoknak a STEAM tantárgyakkal, a víz globális környezeti problémákban játszott 
szerepével, valamint a közügyekben való aktív állampolgári részvétellel kapcsolatos 
tudásában, ismereteiben, érdeklődési körében és hozzáállásában bekövetkezett változás 

• A WaterSTEAM által javasolt tanulási folyamat élvezhetősége 

• A diákok által észlelt hátrányok 

• A tanárok elégedettsége a kísérleti program tanulási eredményeivel kapcsolatban 

• A módszertan és az eszközök értékelése azok hatékonysága, alkalmazhatósága, illetve az 

iskolai tantárgyakhoz és tantervhez kapcsolhatósága szempontjából; 

• A tanárok által észlelt hátrányok 

A tanulási folyamat értékelése céljából kérdőív készült angol, magyar, olasz és görög nyelven, 

amelyet a projekt előfázisában töltettünk ki. 

. 
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KITERJESZTETT VALÓSÁG ÉS ICT ESZKÖZÖK A MÓDSZERTAN KERETEI KÖZÖTT 

Ebben a fejezetben bemutatjuk a javasolt WaterSTEAM tanulási módszertan számára kiválasztott 

kiterjesztett valóság (AR) és az informatikai eszközöket. A kiterjesztett valóság meghatározása 

szerint a digitális információknak a felhasználó környezetével történő valós idejű integrálása. A 

teljesen mesterséges környezetet teremtő virtuális valósággal ellentétben a kiterjesztett valóság a 

meglévő környezetet használja és arra vetít új információkat. 

Az alább bemutatásra kerülő kiterjesztett valóság (AR) és egyéb digitális eszközök kifejezetten úgy 

lettek kiválasztva, hogy a WaterSTEAM projekt keretében a középiskolai oktatás számára 

kifejlesztett tanulási módszertan igényeinek és célkitűzéseinek megfeleljenek: ilyenek a 

felfedezésre alapuló, diákközpontú megközelítés, a társadalmi és civil tudat elemeinek beépítése, 

a tájvédelem, tájkezelés és tájtervezés vízhez, mint a tájat formáló és átalakító elemhez kötődő 

témaköreinek integrálása. 

Jelen fejezet következő egységeiben bemutatjuk a kiválasztott eszközöket az alábbi szempontok 

alapján: előnyeik, tulajdonságaik és jellemzőik, amelyek alkalmassá teszik őket a kifejlesztett 

tanulási módszertan megvalósítására. Leírjuk az adott eszköz lehetséges felhasználását is a 

tanulási módszertanon belül, útmutatót is leírva legjobb használatukhoz, illetve linkekkel további 

támogatáshoz és információkhoz. 

A javasolt AR eszközök az alábbi szempontoknak való minél jobb megfelelés alapján lettek 

kiválasztva: 

● Nyitott forráskód és ingyenes használat: A kiválasztott eszközök nyitott forráskódúak és 

ingyenes használhatók, legalábbis javasolt felhasználási formájukban, hogy könnyen 

átvehetőek legyenek sokféle tanulási keretbe, akár formális, akár informális tanulásról van 

szó. 

● Könnyű használhatóság: A kiválasztott eszközök könnyen használhatóak, nem kívánnak a 

felhasználó részétől semmilyen programozási szakértelmet. Bár a bonyolultság és az adott 

termékjellemzők eszközönként eltérőek, mindegyiknek van felhasználóbarát felülete 

szerkesztői üzemmódban, amely segítségével a fejlesztők/szerkesztők felfedezhetik 

képességeiket és kísérletezhetnek. Az összes kiválasztott eszközt minden célcsoport 

használhatja különböző oktatási környezetekben, a tanárok és a diákok is. 

● Komoly potenciál a tanulás és figyelemfelkeltés terén: minden kiválasztott AR eszközt teszteltek 

már korábban a WaterSTEAM projekt partner szervezeti azok tanulási és figyelemfelkeltő 

potenciálját tekintve, és az eszközöknek az alkalmasságától – a formális és az informális 

oktatásban is – minden esetben meggyőződtek, azt dokumentálták. Segíthetik a tanulást 

felhasználásuk alatt és azt követően is, mint jól kidolgozott és szabadon elérhető tanulási 

eszközök. 

● A felhasználók bevonásának és részvételének támogatása: Minden javasolt AR eszköz 

hangsúlyos eleme a felhasználók bevonásának és aktív részvételének támogatása. A 

felhasználókat arra biztatják, hogy kapcsolódjanak be az interaktív tanulásba az adott 

eszköz AR tulajdonságain keresztül, felkeltik figyelmüket és erősítik tenni akarásukat a helyi 

tájak védelme, kezelése és tervezése terén. 

● Az AR termékjellemzők alkalmassága: Az elmúlt néhány évben egyre több eszköz vált 

kaphatóvá, amelyek kiterjesztett valóság funkciókat adnak mobil eszközökön. Ugyanakkor 
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nem mindegyik kínál olyan termékjellemzőket, amelyek alkalmassá teszik a WaterSTEAM 

projekt keretében kifejlesztett tanulási módszertan alkalmazására, illetve a felvázolt 

tanulási és figyelemfelkeltési célok elérésére.  

● Stabilitás és terméktámogatás: a javasolt eszközök viszonylag stabilan használhatók, a mobil 

eszközökön futó különböző operációs rendszereket illető korlátaik le vannak írva, és van 

támogató központjuk vagy aktív online támogató közösségük. 

Az alább bemutatott AR és informatikai eszközök megfelelő lehetőséget biztosítanak a 

WaterSTEAM tanulási módszertant megvalósító tanárok és a diákok számára, és könnyen 

beépíthetők a WaterSTEAM módszertan különböző lépéséibe, úgymint: Tájékozódás 

(Orientation), Koncepció kidolgozása (Conceptualization), Vizsgálódás (Investigation), 

Következtetések levonása (Conclusion) és Megbeszélés (Discussion). 

 

SIFTR –  A TÉRKÉPEZÉST, VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉST, EGYÜTTMŰKÖDÉST ÉS INTERAKCIOÓT 

SEGÍTŐ PLATFORM  

A Siftr www.siftr.org egy együttműködésben végzett térképkészítésre alkalmas nyílt és ingyenes 

platform, amelyet a Field Day Lab fejlesztett ki és támogat. A Field Day Lab az Egyesült Államok 

Wisconsin államában működő labor, tevékenységi köre oktatójátékok és digitális tananyagok 

kifejlesztése, David Gagnon, a népszerű helyalapú játék-fejlesztő platform, az ARIS alkotója 

vezetésével. 

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 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. 

Mire jó? A WaterSTEAM keretein belül történő alkalmazás 

A Siftr segítségével a segítő (a Siftr-t létrehozó személy vagy szervezet, aki meghatározza az 

együttműködéssel végzett térképezés célját és a felhasználók bevonásának paramétereit) 

létrehozhatja a térképezés bizonyos téma szerinti inputjainak keretét, majd lehetővé teheti, hogy 

akár egy kis csoport, akár a nagyközönség saját mobil eszközeivel (pl. okostelefonjával vagy 

tabletjével) földrajzilag lényeges anyagokat dokumentáljon. A Siftr mindezeket az inputokat 

fényképek, szöveg, illetve természetesen helyszínek formájában gyűjti, és megjeleníti oly módon, 

hogy könnyű legyen csoportosan megtekinteni és megvitatni az adatokat egy nagyobb kijelzőn. 

További terméktulajdonsága a Siftr alkalmazásnak, hogy interaktív módon 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 Siftr számos különböző módon használható több területen és tudományágban. Nem 

korlátozódik erre az egy felhasználási területre, hanem olyan általános használható eszköz, amely 

http://www.siftr.org/
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sokféle eltérő alkalmazásra ad lehetőséget, mivel annyiféleképpen képes összehozni embereket, 

ötleteket és helyeket. Egy megkülönböztetett, ígéretesnek tűnő területe azonban a Siftr 

alkalmazásának az állampolgári tudomány. Sok olyan állampolgári tudományhoz kötőtő projekt 

van, amelyik szeretné az adatgyűjtést a „tömegek együttműködése” (crowdsourcing) révén 

megoldani. Az internet egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy emberek tömegei nem csupán 

olvashatnak rajta tudományos projektekről, de részt is tudnak venni új tudományos információk 

létrehozásában. Egy példa ilyen együttműködésben végzett tudásteremtésre a Galaxy Zoo, ahol a 

tudósok létrehoztak egy olyan felületet, ahol amatőr csillagászok segíthetnek csillagközi tárgyak 

azonosításában (lásd “Reinventing Discovery”, írta Michael Nielsen). A tömeg nem csak segített az 

érdeklődésre számot tartó objektumok gyorsabb és pontosabb azonosítására, mint arra egy 

maroknyi, a projektek hivatalosan irányító tudós vagy a számítógép képes lett volna, hanem 

kíváncsiságuk segítségével sikerült vadonatúj csillagászati jelenségeket dokumentálni és 

felfedezni. 

További terméktulajdonsága a Siftr-nek a képernyőn megjelenő kollaboratív térképkészítés, amely 

ingyenesen elérhető és bárki könnyen tudja használni, aki rendelkezik alapszintű számítógép- és 

okostelefon-használati ismeretekkel (mint például internetes böngészés, appok letöltése és 

telepítése mobil eszközre, fénykép készítése). 

Végezetül a Siftr reszponzív webes app. Úgy készült, hogy használható legyen okostelefonokon 

(Android és iOS rendszerben is), illetve asztali gépek böngészőjével. Nem kell applikációt letölteni, 

csak begépelni a megfelelő URL címet. Bár az összes termékjellemző bármely böngészővel 

elérhető, alapvetően azzal a céllal készült, hogy a telefonhasználók, bárhol a világban, adatokat 

gyűjthessenek vele. Ezt követően a csoport vagy azok a személyek, akik foglalkoznak a térkép 

egészével, összegyűlhetnek és felvihetik a területet egy nagyobb képernyőre, amit akár ki is lehet 

vetíteni, hogy megvitassák vagy más módon kiértékeljék azt. 

A WaterSTEAM keretein belül a Siftr, termékjellemzőiből adódóan, potenciálisan használható 

értékes eszköz a WaterSTEAM módszertan miden lépéséhez, elősegítve a diákok, a tanárok és a 

bevont külső szakértők közötti együttműködést, földrajzi koordinátákkal jellemezhető adatokat 

gyűjtve kisebb vagy nagyobb csoportoktól. Kiváló eszköz emellett osztályteremben történő 

megbeszélésekhez és ötletek bemutatásához. A Siftr termékjellemzői a WaterSTEAM tanulási 

módszertan különböző lépéseiben többféleképpen használhatók, beleértve – de nem 

kizárólagosan – a következőket: 

Tájékozódás 

A Siftr használható a helyi vízparti táj(ak)hoz tett kezdő terepi kirándulásnál, megismertetheti a táj 

koncepcióját különböző tájtípusok bemutatásával, felkeltheti az érdeklődést a táj más és más 

emberek általi más és más érzékelése iránt, alkalmas a később az osztályban vagy online történő 

megbeszélésekhez, az általános félreértések kiemeléséhez. A Siftr egyes termékjellemzői 

segíthetik felkelteni a diákok és a tanárok érdeklődését a táj tematikája iránt a módszertan eme 

első lépésében; a terepi kirándulás része a digitális elem, a diákoknak és a tanároknak a 

meglátogatott tájakról saját látásmódjuk szerint készített dokumentációk, amelyeket 

megosztanak és megbeszélnek a csapattal. 

Koncepció kidolgozása 

https://www.galaxyzoo.org/
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B005OQGZ54&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_OV2gzb22HD45T&tag=backhousebeat-20
http://michaelnielsen.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pea_galaxy
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A Siftr alkalmazható a koncepció kidolgozásának szakaszában is arra, hogy a tájakhoz kötődő 

kihívásokat azonosítsa és dokumentálja, fényképek és szöveg segítségével, kommentelje és 

„lájkolja” a vízparti tájat és azokat a kihívásokat, amelyeket szeretnének kutatni. Ily módon a Siftr 

segíthet a diákoknak a kutatási kérdések vagy hipotézis megfogalmazásában. Ezen túl a csoport 

használhatja a Siftr révén elérhető fényképeket (a fényképek letölthetők vagy online 

megtekinthetők), hogy összehasonlítsa azokat a táj régebbi fényképeivel és felmérje a tájban 

bekövetkezett változásokat. A diákok és a tanárok kommentelhetik is a Siftr által összegyűjtött 

inputot, és összeszedhetik az osztályban megvitatandó kérdéseket. 

Vizsgálódás 

A vizsgálódási szakaszban a Siftr vizsgálati eszközként használható, amivel a diákoknak vagy a helyi 

közösségnek az adott vízparti táj előtt álló kihívásokkal és/vagy a táj védelme/kezelése/tervezése 

terén tett javaslatokkal kapcsolatos meglátásait lehet összegyűjteni. Kihasználható közösségi 

adatgyűjtő (crowdsourcing) képessége is a résztvevő diákok vagy tágabb célcsoportok (az összes 

iskolás diák vagy akár a helyi közösség tagjai) által vizsgált táj miden aspektusáról adatok 

gyűjtésére. Minden egyes input fölrajzi koordinátái és a rögzítés időpontja automatikusan 

elmentődik, és a Siftr által összegyűjtött adatok exportálhatók CSV formátumba, így tovább lehet 

velük dolgozni olyan táblázatszerkesztő alkalmazásokkal, mint például az Excel. A Siftr mindezen 

túl használható úgy is, mint egy együttműködési platform a vizsgálódási szakaszban, amely 

támogatja a diákok, tanárok és vizsgálati tevékenységekre esetleg közreműködőként meghívott 

külső szakértők közötti információ-megosztást. 

Következtetések levonása 

A Siftr-ben az összes input (hely, fényképek, szövegek, többszörös választásos kérdésre adott 

válaszok stb.) online elérhetőek és letölthetőek. 

Megbeszélés 

A Siftr értékes prezentációs eszköz lehet, elősegítheti az egész iskola és a tágabb helyi közösség 

vitakészségét és részvételét, felkeltheti a figyelmet a tájat érintő kihívások és az annak védelmére, 

kezelésére és tervezésére szolgáló javaslatok iránt. 

Hogyan működik a Siftr 

A Siftr-t igen egyszerűen használhatják szerzők, térképezők és olvasók is. A következőkben 

röviden leírjuk ezen tevékenységeket. 

Szerzőség a Siftr-rel 

A szerzők vagy segítők létrehoznak egy fiókot (vagy az ARIS fiókjuk beállításait használják) a 

www.siftr.org. honlapon. Ezt követően a szerző létrehozza a következőket: 

● A siftr elnevezése. Például „A helyi vízparti tájakkal kapcsolatos meglátások”. 

● Egy URL-t. Például, https://siftr.org/watersteam 

● A Siftr nyújtotta lehetőségek leírása, mint például a térképkészítőknek adott utasítások. 

Például: 
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„Menj ki egy helyi vízparti tájhoz és rögzítsd saját meglátásaidat olyan tényezőkkel kapcsolatban, 

mint hogy számodra milyen értéket hordoz, melyek azok az elemek amelyek különlegesség vagy 

nem azzá teszik, és milyen kihívásokkal kell szembenéznie. A vízparti tájak lehetnek folyók, tavak, 

patakok, a tenger és a partok. Lehetnek kitűnő, átlagos vagy akár leromlott állapotban is. 

Szánj egy csepp időt a táj megtapasztalására. Ezután készíts fényképeket a helyszínen a 

meglátásaid dokumentálására és írj hozzájuk rövid magyarázó szöveget. 

Érezd jól magad!” 

 1. számú képernyőkép: Az „Overview” nézet Siftr létrehozásakor 

  

Ezt követően a Siftr szerzője 

● Kiválasztja a térkép legjobb beállításait, mint például a térkép fókuszát, a térkép 

megjelenítésének módját (pillanatnyilag 5 lehetőség közül lehet választani, például ezüst, 

retró, padlizsán, klasszikus és műholdas), illetve a térkép pinjeinek színválasztékát (lásd 2. 

és 3. képernyőkép). 

● Személyre szabja az adatgyűjtés kategóriáit és a kategóriákat jelképező színeket. Például a 

táj típusával kapcsolatban a szerző beszúrhat olyan szavakat, mint „városi táj”, 

„mezőgazdasági táj”, „természetes táj” és „ipari táj” (lásd 4. képernyőkép) 

● Kiválasztja a további adatgyűjtés formátumát (opcionális). Az alapformátumok a főfotó, a 

képaláírás és a kategóriák. A lehetséges opcionális formátumok az eldöntendő kérdés, a 

feleletválasztós kérdés, kis szövegmező, nagy szövegmező, illetve további fénykép. 

Figyelem: ahányszor csak beállításra kerül egy adatgyűjtési formátum, a szerzőnek el kell 

menteni a mezőt (gomb a jobb alsó sarokban), ellenkező esetben a mező elveszik (lásd 4. 

képernyőkép) 

● Dönt a térkép megtekintésével és ahhoz tartalom hozzáadásával kapcsolatos alapvető 

jogosultságokról (lásd 5. képernyőkép) 
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A siftr készen van. Gyors, könnyű és hatékony. Ha elkészült a siftr, a szerző által adott 

jogosultságok függvényében, bárki megtekintheti azt egy böngészővel és adatokat is hozzáadhat a 

siftr-hez mobil eszközéről vagy számítógépéről az interneten keresztül. 

 

A siftr szerzője bármikor tudja szerkeszteni vagy törölni a siftr-t, moderálhatja az inputokat és 

letöltheti az adatokat CSV formátumban azok feldolgozásához. 

 

  

  

2 . számú képernyőkép: A térkép nézet kiválasztása  

 

 

3. számú képernyőkép: A kategória témájának kiválasztása, itt a kitűzők színpalettája látható.  
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4. számú képernyőkép: A különböző kategóriák és az azokhoz tartozó színek kiválasztása. Kiválaszthatók 

emellett a további adatgyűjtés formátumai is (opcionális). 

  

 5. számú képernyőkép: Az alapvető jogosultságok és személyes beállítások kiválasztása, illetve közzététele! 
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Térképezés 

A siftr-hez hozzáféréssel rendelkező felhasználók ezt követően letölthetik és telepíthetik a siftr 

appot okostelefonjaikra vagy tabletjeikre (Android és IOs rendszerrel is), fiókot hozhatnak létre 

vagy bejelentkezhetnek meglévő fiókadataikkal, megkereshetik azt siftr-t, ami érdekli őket, és 

meglátogathatják a siftr térképben szereplő területet vagy végigjárhatják a siftr-ben leírt 

útvonalat. 

Azokat a felhasználókat, akik egy kitűzőt (pin) tesznek ki a helyszín térképére az adatgyűjtés során, 

például a főfotót elkészítik, képaláírást tesznek hozzá, kategóriát (és színt), illetve kitöltik bármely 

más adatgyűjtő formátumot, „térképezőnek” (mapper) nevezzük. 

Kitűző felvitele egy siftr térképre gyors és könnyű. A Siftr automatikusan rögzíti a térképező helyét 

és oda illeszti be a kitűzőt, és a térképező által megadott összes linket és adatot ahhoz az adott 

kitűzőhöz rendel. A kitűző ezután az összes többi térképező és megtekintő számára láthatóvá 

válik, akik „lájkolhatják” vagy megjegyzést fűzhetnek hozzá. 

Mint már korábban szó volt róla, minden kitűző egyben kommenteket generálhat. A térképezők 

és megtekintők kérdéseket tehetnek fel egymásnak magában a siftr-ben is, további információt 

adhatnak hozzá, sőt akár meg is oszthatják a posztot (végül is egy különleges weboldalról van szó) 

a közösségi médián keresztül. Tudni kell azonban, hogy hang- vagy videóanyagok itt még nem 

támogatottak. 

Amikor térképező beilleszt egy kitűzőt, az alapfeltevés, hogy a térképező jelenlegi GPS koordinátái 

használatosak, de ezt a pontot manuálisan el is lehet mozgatni. 
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6. számú képernyőkép: Egy siftr okostelefonon. A nagy plusz jel a képernyő alján arra szolgál, hogy új kitűzőt 

és lila pöttyöt illesszünk be (ami a felhasználó pozícióját mutatja a képernyőkép készítésekor). 

 

Megtekintés (Viewing) 

Reszponzív web app lévén a siftr kicsit másként néz ki nagyobb képernyőn, lehetőséget adva a 

szemlélőknek, hogy többféleképpen nézzék az összegyűjtött adatokat. Vannak térképalapú 

nézetek, képalapú nézetek, és szűrési lehetőségek kategória, vagy felhasználók, illetve szöveg 

alapján. Kellemes így áttekinteni egy adatgyűjteményt a csoporttal. Tudni kell, hogy itt is ki tudunk 

tenni kitűzőket – ehhez nem kell mobil eszközzel kapcsolódni. 

Alább a 7. számú képernyőkép azt mutatja meg, hogyan néz ki egy siftr a számítógép keresőjében. 

A Siftr oktatóanyaga elérhető az alábbi linken: https://fielddaylab.org/courses/siftr  

https://fielddaylab.org/courses/siftr
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 7. számú képernyőkép: Egy siftr asztali számítógép keresőjében nézve. Könnyen áttekinthetők és szűrhetők 

az adatgyűjtések, de akár térképezni is lehet, ha kedvünk tartja. 
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KITERJESZTETT VALÓSÁGRA (AR) ÉS HELYALAPÚ JÁTÉKOKRA ÉPÜLŐ ESZKÖZÖK  

A kiterjesztett valóság a természeti környezetet vagy 

valós helyzeteket egészíti ki észlelt élménnyel. A 

felhasználót körülvevő való világ információi interaktívvá 

és digitálisan manipulálttá válnak.  

Az adott területeken tartózkodva, online elérhető 

kiegészítő (kiterjesztett) információ jelenti az AR 

élményszerű használatát. 

A legelterjedtebb és legkönnyebb módja az AR 

megtapasztalásának QR kódokkal történik. A kód, amit az 

okostelefon megfelelő alkalmazásával lehet beszkennelni, 

egy weboldalra vagy dokumentumhoz irányít, ahol a 

felhasználó további információkat olvashat arról, amit 

éppen lát.  

Ami az oktatási célokat illeti, a természetes környezetben GPS alapú technológiákkal végzett 

munka lehetővé teszi, hogy a diák a földrajzi információhoz úgy jusson hozzá, hogy késztetést 

érez a következőkre:  

⮚ A táj és környezetének felfedezése 

⮚ A feltett kérdésre vagy hipotézisre vonatkozó adatok és információ azonosítása 

⮚ Tárja fel és elemezze az adatokat és találja meg a kapcsolatokat és összefüggéseket a 

földrajzi és egyéb környezeti változók között 

⮚ Elemezze a földrajzi információkat, hogy választ tudjon adni a kiinduló kérdésre földrajzi 

szoftver segítségével, feltárja a kapcsolódásokat és más módon is kommunikálni tudja az 

eredményeket 

MIK IS AZOK A HELYALAPÚ JÁTÉKOK  

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 játékostevékenységek 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 mobil eszközök, mint például az okostelefonok és a tabletek térhódítása és a játéktechnológia 

gyors fejlődése kiváló lehetőséget teremt olyan helyalapú játékok kidolgozására, amelyek a 
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résztvevőket arra bátorítják, hogy merüljenek el játékos és értelmes interakciókban, különböző 

információ-rétegek felhasználásával. Ezekkel az eszközökkel valódi lehetőséggé válik a tanulás és 

történetmesélés (storytelling) megadott helyszínekkel és útvonalakkal kapcsolatosan, a 

természetes és az épített környezet résztvevőként történő bemutatása a játékosok interakciói és 

tapasztalatcseréje során. 

Az elmúlt években a fejlett mobil eszközök (okostelefonok és tabletek) igen kényelmessé tették a 

helyalapú szolgáltatások használatát (Ku et al., 2008). A helyalapú szolgáltatások (Location-based 

Services, LBSs) olyan információnyújtó informatikai szolgáltatások, amelyek létrehozásakor, 

összeállításakor, válogatásakor vagy szűrésekor figyelembe vették a felhasználók, illetve más 

személyek vagy mobil eszközök adott fizikai helyzetét (Küpper, 2005). A helyalapú szolgáltatások 

terjedésével a helyalapú játékok is népszerűek lettek szert és széles körben elterjedtek. 

A modern okostelefonokra és tabletekre kidolgozott sok applikációba építenek be helyalapú 

szolgáltatást helyalapú információ nyújtása érdekében. Ez az információ felhasználható helyalapú 

tanácsadásra, navigációra, a mozgás nyomon követésére és az egyén pillanatnyi helyzetének 

barátok számára történő kényelmes megadására stb. De felhasználható a szórakoztatás és a 

tanulás területén is, olyan játékok létrehozására, amelyekben a játékos helyzete a játék 

menetének lényeges részét képezi (Lehmann, 2012). 

A helyalapú játék (location-based game, helyalapú játékok) 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. Lehetséges azonban 

egyszemélyes játékokat is játszani, amennyiben az összes szükséges információ a játékos 

készülékében tárolva van. Ez esetben nem szükséges más eszközhöz csatlakozni a helyalapú 

játékhoz, mindaddig, amíg a játék követi a játékos eszközének változó helyzetét (Lehmann, 2012). 

A helyalapú játékokhoz szóba jöhető lehetőségek hasznos osztályozását (Lehmann, 2012) lásd 

alább: 

 

A. Search-and-Find (Keresd meg!) 

A Search-and-Find játékokban a játékosnak egy adott földrajzi helyet kell megtalálnia ahhoz, hogy 

továbbléphessen a játékban. Ez megoldható úgy, hogy hozzávetőlegesen megadjuk a 

felkeresendő helyszínt térkép segítségével a játék felületén, vagy oly módon, hogy a környezetre 

teszünk utalást, mint például egy épületre, egy útra vagy egy tájékozódási pontra. Egy ilyen 

játékban a játékos választhat egy csomó javasolt helyszín közül vagy haladhat tovább egyetlen 

megadott pont felé. A végállomás elérése a Search-and Find játékok fő célkitűzése. 

Ilyen típusú játékra példa a Geocaching (https://www.geocaching.com), amelyben a játékos egy 

megadott helyszínen keres egy elrejtett fizikai tárgyat, többnyire egy dobozt, amibe valamit 

beletettek, majd kiveszi a tárgyat a dobozból és helyette betesz valami mást a dobozba. GPS 

koordináták adják meg a következő felfedezendő „geocache” láda helyét. 

 

 

B. Follow-the-Path (Kövesd az utat) 

https://www.geocaching.com/
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A Follow-the-Path játék sokban hasonlít a Search-and-Find játékra, az egyetlen különbség az, hogy 

a cél nem egy végállomás, hanem állomások sorozata, és fontos az is, ahogyan a játékos elér 

azokhoz. A kijelölt útvonaltól való bármely eltérés miatt a játékos büntetést kaphat, például 

elmaradt jutalom/pontok/iránymutatás. A Treasure Hunt (kincsvadászat) az egyik legnépszerűbb 

Follow-the-Path játék. 

 

 

C. Chase-and-Catch (Kapd el!) 

A Chase-and-Catch játékokban a játékosok egy mozgó virtuális célt igyekeznek elkapni és 

megszerezni: ez a célpont lehet egy másik játékos tartózkodási helye vagy egy, csak a játék 

világában létező virtuális tárgy változó helyzete. A játékosa célzott tárgy helyzetéről a játék 

felületén/interaktív térképén kap információt, a cél pedig az, hogy a célzott tárgyat gyorsan érje 

és „kapja” el. Ez a típusú játék stratégiakészítést és fizikai aktivitást igényel, és játszható 

magányosan, de több ember által is. Az Ingress (https://www.geocaching.com) a Chase-and-Catch 

típusú játékok egy kiterjesztett valóságú térbeli változata. 

 

  

D. Change-of-Distance (Közel s távol) 

A Change-of-Distance játékok a játékos pozíciója és a játékban szereplő, földrajzi koordinátákkal 

megadott helyszínek közti közelségre vagy távolságra alapulnak; a helyszín vagy a játékos 

mozgásának iránya nem olyan fontos, mint maga a mozgás. A játékos célja vagy egy célpont felé 

közeledni, vagy attól eltávolodni. Példa egy ilyen játékra a The Journey (az utazás): ebben a 

játékban a játékos tulajdonképpeni elhelyezkedése nem befolyásolja a játék menetét, de a játékos 

mozgását és utazását számon tartják, akárcsak a már meglátogatott helyszíneket. 

 

 

HELYALAPÚ JÁTÉKOK HASZNÁLATA A WATERSTEAM KERETEIN BELÜL  

A helyalapú játékok nagyszerűen felhasználhatóak az oktatásban, mivel segítségükkel az oktatók 

és tanulássegítők oktatási tartalomban gazdag konstruktivista élményeket tudnak teremteni. A 

helyalapú játékok számának gyors növekedése a fejlett helymeghatározó eszközökkel, mint GPS 

alapú műholdas navigációval felszerelt mobil eszközök, mint az okostelefonok és a tabletek, széles 

körben történő elterjedésének köszönhető. A helyalapú játékok a fiatal játékosok és az idősebbek 

tetszését egyaránt elnyerhetik (Montola et al., 2009). A videojátékok természetükből adódóan 

interakciókra és részvételre épülnek. Alkalmasak ezért olyan tanmenetek kialakításához, amelyek 

nem egyszerűen tartalmat közölnek a diákokkal, hanem aktív részvételen keresztül gazdagítják az 

élményeiket (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). 

file:///C:/Users/Francesca%20Ugolini/AppData/Local/Temp/(
file:///C:/Users/Francesca%20Ugolini/AppData/Local/Temp/(
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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 a helyi vízparti tájak fejlődéséről és ezek időbeli változásairól és/vagy a 

jelenlegi kihívásaikról, 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). 

A helyalapú játékok ezen túlmenően olyan platformok, amelyek hatékonyan ötvözik a különböző 

szakterületekről való tudást a játék narratívájának kidolgozása során, és multimédiás elemekkel 

(képek, fotók, rajzok, hang- és videóanyagok) ötvözik a játékot, növelve ezzel a játékosok játék és 

oktatási élményét. A diákok a WaterSTEAM módszertan különböző szakaszaiban fel tudják 

használni az általuk gyűjtött anyagokat, az összes szakterületről, a játék narratívájának és 

tartalmának kialakítása során. 

Mindezek ismeretében, a helyalapú játékok és az AR eszközök alkalmazása abszolút javasolt a 

WaterSTEAM tanulási módszertan kivitelezése során. A játékalapú tanulást a tapasztalati 

tanulással ötvöző helyalapú játékok oktatási potenciálja, illetve a figyelemfelkeltő jellege a 

tájvédelem, -kezelés és -tervezés és az abban való aktív részvétel iránt, a valós helyek 

narratívákkal és tananyagokkal való összekötése mind olyan tulajdonságok, amelyek miatt 

kiválóan alkalmazhatóak a WaterSTEAM tanulási módszertan tanulási célkitűzéseinek 

megvalósítása során. 

A WaterSTEAM módszertan keretein belül kidolgozandó helyalapú játékok célja, hogy kapcsolatot 

teremtsen az alábbiak között:: 

● Vízparti tájak, 

● Az ezekkel a tájakkal kapcsolatos megfigyelések és információk, 

● Személyes élmények és 

● Tanulási tartalmak. 

A WaterSTEAM Tanulási módszertan keretén belül a helyalapú játékok kidolgozása az utolsó, 

„Megbeszélés” szakaszban javasolt, azzal a céllal, hogy a WaterSTEAM iskolai projekt során a helyi 

vízparti táj védelme/kezelése/tervezése témakörében elért eredményeket és tett javaslatokat 
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bemutassa a tágabb oktatási kollektívának, illetve a helyi közösségnek és önkormányzatnak. A 

játék narratívája a diákok által elért eredményekhez és tett javaslatokhoz kötődik, a játékban 

használt anyagok (pl. fényképek, tervek, művészi alkotások, videók stb.) a WaterSTEAM 

módszertan különböző szakaszaiban folytatott projekttevékenységek során összegyűjtött 

anyagokból állnak össze. 
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A JÁTÉK MEGTERVEZÉSÉNEK ÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

A játék megtervezése és kidolgozása előtt a résztvevők által figyelembe veendő legfontosabb 

dolgok az alábbiak: 

 

Terepi kirándulások 

A játék megtervezésének folyamata előtt, lehetőleg a tanulási módszertan „megbeszélés” 

szakaszában, illetve a játék kialakításának véglegesítése során, számos alkalommal el lehet 

látogatni az érintett helyi tájhoz. 

•  Használjuk ki a kiválasztott tájhoz tett látogatás előnyeit. 

•  Figyeljük és dokumentáljuk (pl. fényképekkel, videókkal, vázlatokkal, rajzokkal stb.) a tájat 

alkot elemeket, a tájban természetes folyamatok vagy emberi beavatkozás miatt 

bekövetkezett változásokat, a táj előtt álló kihívásokat, valamint a táj védelmével, 

kezelésével és tervezésével kapcsolatos javaslatainkat. 

A játék stílusa és narratívája 

Az emberek néha nem érzik magukat motiváltnak helyalapú játékokat egyedül játszani vagy 

hamar ráunnak az egyszemélyes játékra. Ere a problémára az együttműködésben vagy csapatok 

közti versenyben játszott játékok jelenthetik a megoldást. A kidolgozandó helyalapú játékoknak 

egyértelmű célja a z oktatás és a figyelemfelkeltés, de mégiscsak játékról van szó, vagyis úgy kel 

megalkotni, hogy vonzó és szórakoztató legyen. Vezessük végig a játékos(oka)t egy útmutatón, 

amely érdekes információkat nyújt nekik a tájról, de menet közben kihívások elé is állítja ő(ke)t és 

bonyolítja a játékmentet, hogy a játékos(ok) érdeklődése végig fennmaradjon. Ismerjük meg a 

játékok típusait, azt, hogy hogyan tudjuk motiválni a játékost, a videók és a terep vizsgálata révén 

történő történetmesélést (storytelling), a hagyományos játékokat és az interaktív történetmesélő 

tapasztalatokat. 

•  Gondolkodjunk el a játékoson 

•  Válasszunk magányosan játszható vagy egy csapatjátékokat 

•  A játék menete motiválhatja a játékosokat 

 

Játékszabályok 

Gondoljunk azokra az egyszerű, de csodálatos játékokra, amelyeket már játszottunk és rájövünk, 

hogy egy játék szórakoztató jellege nem annak összetettségétől függ. Játékosként gondolkodjunk, 

amikor összerakjuk a játékot és ne használjunk hosszú szövegeket, illetve túl sok információt. A 

történetre összpontosítsunk és az átadandó üzenetre, és a lehető legegyszerűbb szabályokkal 

játszható játékot hozzuk létre. Hagyjuk, hogy maga a történet lelkesítsen és azok a játékok, amiket 

mi magunk szeretünk, és így hozzuk létre az új élményt a felhasználóinknak. 

•  Az egyszerűség gyönyörködtet! 

•  Ne írjunk bele túl sok szabályt vagy ne túl sok szöveget. 

•  Igyekezzünk interaktív és motiváló vagy kihívást támasztó rendszert/játékot/történetet 

kreálni. 
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•  A lebilincselő történethez eleve kevesebb játékszabály kell. 

  

A játék formája 

Először tervezni, aztán játszani! A papíralapú prototípusokkal könnyen kaphatunk visszajelzést 

több ötlettel kapcsolatban. Mindig hasznos egy forgatókönyv, ha egy történetet akarunk átadni. 

Osszuk meg ötleteinket barátainkkal és osztálytársainkkal, ellenőrizzük, hogy érthetők-e a dolgok 

és érdekesnek találják-e azokat, még a játéki kifejlesztése előtt. 

•  Dolgozzuk ki a játék cselekményét egy forgatókönyv megírásával 

•  Papíralapú prototípusokkal dolgozzunk a játék digitális változatának kialakítása előtt 

•  Kiváló módszer arra, hogy visszajelzést kapjunk több ötlettel kapcsolatban 

  

Kivitelezés 

Használjuk a játéktervező platformok oktatóanyagait, fórumait és elérhetőségeit. Ne féljünk 

másokat kérdezni és attól sem, hogy hibát követünk el. Ne feledjük, a platformok ingyenesek és 

lehetnek bennük számítógépes programhibák (bug). Ne csüggedjünk! Egy szoftver létrehozása és 

a számítógépes programhibák kiküszöbölése, még ilyen egyszerű és felhasználóbarát módon is, 

türelmet igényel. 

•  Olvassuk el a használati utasításokat és az oktatóanyagokat. 

•  Használjuk a különböző játéktervező platformok támogató szolgáltatásait, és azonnal 

kérdezzünk vagy kommenteljünk a platformok fórumain vagy online kommunikációs 

csatornáin, ha lehetséges. 

  

A játék tesztelése 

A játék tesztelése a játék kifejlesztésének legfontosabb fázisa. Itt derül ki, mire jó a játék és 

élesben lehet tesztelni az egyes lépéseket. Ne féljünk a kudarctól. Jobb, ha gyorsan kudarcot 

vallunk és aztán kijavítjuk a problémás pontokat, vagy átdolgozzuk a játékot. A játékot lehetőség 

szerint a valós környezetében, a terepen teszteljük. A legfontosabb lépéseket teszteljük le a játék 

véglegesítése előtt. 

•  A játékot a valós környezetében teszteljük 

•  Modellezzük a végleges játékot 

•  A legfontosabb lépéseket teszteljük le  

 

Környezet 

A játék, amit kidolgozunk, egy igen fontos jellemzővel bír, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül: 

ez maga a való világ, azt a táj, amelyet kiválasztottunk és vizsgáltunk. Emiatt számos további 

paramétert kell tekintetbe vennünk a játék kialakítása során. Általánosságban véve az alábbiakra 

kell odafigyelni: 

•  Tartsuk tiszteletben a játékban használt térszíneket és azok jelenlegi használati módját 

•  Figyeljünk oda a játék területén élő szabályokra és korlátozó körülményekre (pl. 

nyilvánosság elől elzárt vagy csak nyitvatartási időben hozzáférhető területek, zavaró 

közelség más területhasználati módokhoz, csendrendeletek stb.) 
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•  Figyeljünk oda a biztonsági szabályokra – a vizes elemek egyes tulajdonságai az év során 

változhatnak (pl. vízhozam és áradás a folyók esetében, vízszint stb.) 

•  Ne feledjük az esetleges szabályokat beépíteni a játékszabályokba 

  

Technológia 

Előfordulnak műszaki problémák. Ne feledkezzünk meg a technológiai nehézségekről és 

üzemzavarokról. Készüljünk fel low-tech alternatívákkal vagy olyan játékszabályokkal, amelyekkel 

ilyen esetben is folytatható a játék. 

 •  Vegyük figyelembe a 4G lefedettséget és a GPS pontatlanságát 

•  Készüljünk fel low-tech alternatívákkal vagy játékszabályokkal  

•  A szoftver és a hardver összeomolhat – legyen B tervünk és ne essünk pánikba! 

  

Élvezzük a játék kidolgozásának folyamatát  

A játékban a legfontosabb, amit soha ne feledjünk: szórakoztatónak kell lennie! Érezzük jól 

magunkat benne! 

  

PLATFORMOK A HELYALAPÚ JÁTÉKOK (LOCATION  BASED GAME, HELYALAPÚ JÁTÉKOK ) 

MEGTERVEZÉSÉHEZ  

A helyalapú mobil játék kidolgozásához egy játéktervező platformot kell használnunk. Sok 

ingyenes platform érhető el online, a WaterSTEAM Tanulási módszertanának kivitelezéséhez 

azonban ezek közül három bizonyult a leginkább hasznosnak: 

ARIS  www.arisgames.org 

Enigmapp  www.enigmapp.fr 

TaleBlazer  www.taleblazer.org 

 

A platformok tartalmaznak mobil applikációt, webes szerkesztőt, és szervert is nyújtanak az 

adatok tárolásához: 

● A mobil applikációt használja a felhasználó a játékhoz. A játékosnak le kell töltenie az 

applikációt a platform weboldaláról vagy egy mobil eszközökre kidolgozott digitális 

értékesítési platformról, mint az iTunes, az App Store az iOS, illetve a Google Play Store az 

Android operációs rendszerek számára. 

● A szerkesztő többnyire egy webes alapú felület, amely segítségével a játék tervezője 

megalkothatja a játékot. 

● A szerver az a hely, ahol a játékkal kapcsolatos minden információ tárolódik és elérhető. 

 

Mindegyik ajánlott platformnak más felépítésű a szerkesztői felülete, van azonban sok minden, 

ami közös bennük: 

 A helyalapú játék platformok egyik alapvető tulajdonsága a dinamikus térképmező. Itt 

dolgozik a tervező, itt alkotja meg a játékot úgy, hogy „kitűzi” a játékelemek helyszíneit. 

http://www.arisgames.org/
http://www.enigmapp.fr/
http://www.taleblazer.org/
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Amikor egy helyalapú játék játékosai a valós fizikai világban megközelítik a megadott 

helyszíneket, a játék akciói aktiválódnak a digitális világban. 

 A játékokban a játékosok gyakran különböző szerepeket kapnak. A szerepet a játékosra 

oszthatják, de akár maga is választhatja azokat, amennyiben van ilyen opció a játék 

forgatókönyvében. 

 Egy helyalapú játék játékosa virtuális karakterekkel kerülhet kapcsolatba – például nem 

játékos szereplőkkel (non-player characters, NPCs). Az interakció formája lehet 

beszélgetés, dolgok cserélése vagy akár olyan tulajdonságok elnyerése, mint a hírnév, a 

tapasztalat stb. 

 Virtuális dolgokat lehet begyűjteni a játék során a játékos kincsestárába. Ezek a tételek 

mutathatják a játékos pontjainak számát, gyakran „elejtik” azokat más játékosok számára, 

hogy gyűjtsék be azokat, de el is lehet őket cserélni más tételekre a többi játékossal, sőt 

akár ki is vehetők a játékos kincsestárából. 

 Az információt nyújtó komponenseket gyakran beépítik a játék forgatókönyvébe. Az 

információs csomópontokban lehet szöveg, hanganyag, videó vagy akár online tartalom 

is. 

 A játék forgatókönyvében bonyolódhat a cselekmény és ez a játékos döntéseitől függhet. 

A lépések sorát be lehet állítani a játékfelületen a játékkomponensek paramétereinek 

megadásával. Egy játék megalkotója kicsit olyan, mint egy színházi rendező; az egyes 

játékkomponensek megjelenésének sorrendjét egy sor szabály határozhatja meg, 

amelyekről a tervező dönt, hogy a játék narratívája gördülékeny legyen. 

 A játékosoknak egyértelmű elképzeléssel kell rendelkezniük arról, hogy mi a céljuk a játék 

során. A játékosok küldetése és előrehaladása különböző mechanizmusokkal oldható 

meg, például a játékosok státuszának, játéktörténetének vagy keresési címkéinek 

frissítésével. Emellett a játéktervező megadhatja a játékosnak a lezárás, a jutalom 

élményét vagy pár szóval biztathatja az újra próbálkozásra – a játék műfajától függően –, 

hogy a játék nyerjen az egyértelmű befejezéssel. Bizonyos esetekben nem szükséges 

meghatározni a játék végét, például az időkorlátos játékoknál, útikalauzoknál vagy 

nyitottabb játékosélmények esetében. 

Ezek a helyszín alapú játékok tervezésére és fejlesztésére alkalmas platformok legfontosabb 

tulajdonságai. Mivel az egyes platformoknak megvannak a saját követelményeik a struktúra, a 

használat módja, a felhasználási feltételek és a kiterjedés tekintetében, javasoljuk a játékok 

tervezői számára a játék kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik platform esetében a 

kézikönyvek, oktatóanyagok és dokumentációk tanulmányozását. 

Helyalapú játék tervező platformok 

Az ajánlott helyalapú játék tervező platformok (ARIS, Enigmapp, TaleBlazer) kiválasztásakor 

szempont volt azok ingyenes és korlátlan használata, különböző mobil eszközös operációs 

rendszereken (Android és iOS) való futtathatósága, termékjellemzőik, elérhető támogatásuk vagy 

online közösségük, valamint megbízhatóságuk és könnyű kezelhetőségük. A WaterSTEAM 

követelményeinek megfelelő, ajánlott három platform közül az ARIS az, amelyik a legalkalmasabb 

és a helyalapú játékok tervezéséhez és kidolgozásához a legtöbb opciót kínálja, azonban teljes 



  

   

59 

 

körű tudása még mindig csak IOs operációs rendszerrel működő eszközökön használható ki. Az 

Enigmapp az, amelyik a három közül a legkönnyebben használható, de csak lineáris menetű 

játékok készíthetők vele. A TaleBlazer valahol a kettő közt helyezkedik el, könnyű telepíteni és 

fejlett AR élményt kínál, ha érdekes narratívát találunk hozzá. 

 

ARIS  

www.arisgames.org 

Az ARIS egy nyílt forráskódú, könnyen kezelhető platform kiterjesztett valóság alapú élmények iOS 

(elsősorban) és Android operációs rendszerrel működő eszközökön (béta verzió, korlátozott 

termékjellemzőkkel) történő kifejlesztésére és játszására. Ilyen élmények, a teljesség igénye 

nélkül, az Interaktív Történetek, Scavenger Hunts, túrák, adatgyűjtő tevékenységek stb. A tanulás 

az ARIS alkalmazás alapeleme, egybekötve a játékalapú tanulást a szituáció-alapú tanulással. 

Az ARIS-t a Field Day Lab fejlesztette ki és támogatja, amely az Egyesült Államok Wisconsin 

államában működő labor, tevékenységi köre oktatójátékok és digitális tananyagok kifejlesztése, 

David Gagnon, a népszerű helyalapú játék-fejlesztő platform, az ARIS alkotója vezetésével. 

Az ARIS alkalmas oktatási célokra, osztálytermekben ugyanúgy, mint múzeumokban, iskolai 

szakkörökben és közösségi akciócsoportokban. Bár haladóknak szóló elemei bizonyos szintű 

tudást és gyakorlatot kívánnak, barátságos szerkesztői és az online videók vagy szöveges anyagok, 

illetve aktív online közössége által elérhető tananyaga és támogatása segít a felhasználóknak 

abban, hogy gyorsan haladjanak saját AR élményük megteremtésében. 

Az ARIS segítségével történő játékalkotás alapvető koncepcionális modelljében szerepelnek 

tárgyak (objects), aktiváló gombok (triggers), illetve helyszínek (scenes). 

● Médiatartalom = tárgyak 

● Hogyan jut hozzá a játékos a tartalomhoz = aktiváló gombok 

● Szervezeti egységek az aktiváló gombokhoz = helyszínek 

A tárgyak, aktiváló gombok, illetve a helyszín (scene) az ARIS Editor „Scenes” fülén jelennek meg 

 

Tárgyak és aktiváló gombok 

Az objects (tárgyak) az ARIS olyan „tartályok”, ahol a játékosok számára elérhetővé tett tartalmak 

láthatóak és interaktív módon kezelhetőek. Sokféle tárgy van, de mindegyik egy médiaformátum. 

A szövegek például html mezők, amelyek tetszőleges javascript műveletekre is alkalmasak. Ezeket 

elegáns megjelenésűvé tehetjük pár ismert html tag segítségével. A médiatartalom jellemzően 

kép, videó vagy hanganyag. 

Az egyes tárgyak beállításaihoz lásd az oldalaikat: 

● Címke (Plaque) 

● Tétel/Tulajdonság (Item/Attribute) 

● Társalgás (Conversation) 

● Weboldal (Webpage) 

● Gyár (Factory) (meta-objektum) 

A média-specifikációkért pedig kattintson ide. 

  

http://www.arisgames.org/
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Létrehozhatunk tárgyakat és otthagyhatjuk őket a baloldali oldalsávban az Editor menüpont fő 

(Scenes) fülén.  

  

Hogy a tárgyakat a játékosok elérjék, létre kell hoznunk legalább egy aktiváló gombot, ami az 

adott tárgyra mutat. Minden aktiváló gomb egy helyszínen működik. 

  

Az aktiváló gombok segítségével kötjük össze a játékot a való világgal és önmagával. Nagyon 

egyszerűen megfogalmazva, az aktiváló gomb az, ahogyan a játékos megkap egy tárgyat. Ha egy 

címkét szeretnénk a Föld egy bizonyos részén, egy aktiváló gombbal mutatunk rá arra a címkére, 

és az aktiváló gombot a kívánt helyre húzzuk. De ez csak a kezdet. Sokféle különböző típusú 

aktiváló gomb létezik. Alább olvasható a rövid leírásuk, a részletek megtekinthetők a Trigger Types 

oldalon. 

  

 Helyszín (Location) (GPS adatokkal) – az ARIS elhelyez egy aktiváló gombot egy helyszínen 

a világban, földrajzi koordináták alapján. A játékos úgy kaphatja meg a tárgyat, ha elég 

közel van ehhez a helyhez. 

 QR kód – a játékosok szkenner segítségével be tudják szkennelni egy tárgy képét az ARIS-

ban. Azt is megtehetik, hogy beütnek egy megfelelő sztringet a dekóderükbe.  

 Lakatok (Locks) – belső játékelem. Olyan dolgok, amiket a játékos már megtett, még nem 

tett meg, jelenlegi státusza, vagy csapatuk jelenlegi státusza a játékban (ez igen sok 

opciót jelent), további interakciókat válthatnak ki. Ehhez nem kell a valós világban végzett 

tevékenység. 

 Időzítő (Timer) – magától frissülő időzítő, amely aktivál egy tárgyat, ahányszor csak annak 

a számlálója lemegy nullára.  

 Jelzőfény (Beacon) – a helymeghatározás másik formája. A GPS koordináták helyett ez az 

aktiváló gomb akkor lép működésbe, ha a játékos közel van kis eszközökhöz, úgynevezett 

ibeacon vagy Bluetooth beacon eszközökhöz.  

Hogyan kell aktiváló gombot a helyszínhez rendelni 

Aktiváló gombot a helyszínhez a kép jobb felső sarkában lévő (+) gombbal tudunk rendelni. 

Sokféle aktiváló gomb létezik, amelyek mindegyike egy, a játék tárgyával összefüggő akció: 

 Beszélgetés kezdése (Start Conversation) 

 Címke megtekintése (View Plaque) 

 Tétel megvizsgálása (Inspect Item) 

 Weboldal meglátogatása (Visit webpage) 

 Helyszín váltása (Switch scene) 

 Esemény lejátszása (Run event) 

Lent olvashatóak további részletek az alapvető aktiváló gombokról, a helyszínekről írt jegyzet 

után.  

 

Mik azok a helyszínek (Scenes)? 

A Scenes fül az Editor menüponton a fő fül. Olyan vizuális interfész, amellyel történeteket tudunk 

írni az ARIS-ban. Segít megszervezni a tárgyainkat, kutatásainkat, és a játékosok interakciónak 

pillanatait. Hosszú tárgy-listák helyett ebben az ablakban a játék szerkezete és közvetlenül a 

http://manual.arisgames.org/editor/trigger-types
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történetek láthatóak. Ez segíti az alkotókat abban, hogy elgondolkodjanak alkotásuk további 

menetén, közvetlenül az ARIS-ban. 

Minden játékhoz kell legalább eg helyszín. Minden tárgyhoz kell legalább egy aktiváló gomb, hogy 

a játékos hozzáférhessen. Aktiváló gombot egy helyszínen belül lehet létrehozni. 

Voltaképpen a helyszínek a játék tárgyainak (címkék, beszélgetések stb.) „tartályai”. Hasonlat 

lehet a mozi/színház is. Egy helyszín olyan alapvető tervezési szervezeti, amely segít 

elgondolkodni az általunk készített történet/játék különböző részeiről úgy ,mint egymással 

összefüggő különálló alkotásokról. Egy történet jellemzően több kapcsolódó helyszínt tartalmaz, 

és a helyszínek közötti szerteágazó kapcsolat igen összetett is lehet, ha azt szeretnék. 

A helyszínek abban segítenek, hogy hatékonyabban meséljük el történeteket az ARIS 

használatával. Valószínűleg hasznosabbak nagyobb, összetettebb játékok esetében. Ha kezdők 

vagyunk, javasolt egyetlen egy helyszín használata, és egyszerűen ezekhez adni az összes aktiváló 

gombot. 

 

Hogyan használjuk a helyszíneket (Scenes) 

Létrehozhatunk egy vagy több helyszínt, és aktiváló gombokat adhatunk ezekhez a helyszínekhez, 

hogy ezek mentén történjen a cselekmény. A játékos számára kidolgozott élmény minden egyes 

pillanata egy adott helyszínen zajlik majd. 

Minden játékhoz kell legalább egy helyszín. Újat hozzáadni úgy tudunk, ha rákattintunk a nagy 

„add scene” (helyszín hozzáadása) gombra az Editor felület Scenes menüpontján belül. 

 A helyszíneket el lehet nevezni, és körbe lehet mozgatni a szerkesztő fő ablakán belül. 

 Egy játékos egyszerre csak egy helyszínen lehet. A többi helyszínen lévő aktiváló gombok 

nem érhetők el a játékosok számára, hiába tesszük rájuk a lakatot (locks). A helyszínekkel 

kiválóan szegmentálhatjuk a játékainkat, de meg kell tanulnunk a lakatok használatát, 

hogy a játékosok egy helyszínre be- vagy onnan elmehessenek. 

  

Profiknak: Amíg nem vagyunk profik, vagy nem akarunk tényleg azok lenni, mindenhez csak egy 

helyszínt használjunk. Nem olyan könnyű beállítani a helyszínek közti váltást és nem is lesz rögtön 

egyértelmű a játékosok számára, így könnyen megakaszthatja a játékot (és nehezen átláthatóvá 

teszi), ha több színhellyel dolgozunk. 

 

Helyszínek közti váltás 

Az egyik különleges aktiváló gomb az, amelyikkel a játékost másik helyszínre küldjük. 

Alapbeállításként a játékos az általunk létrehozott első helyszínen kezd. A játékbeállításoknál 

megváltoztathatjuk, hogy melyik legyen a játék kezdő helyszíne. H azt akarjuk, hogy lássák azokat 

a tárgyakat, amelyek aktiváló gombjai más helyszíneken vannak, el kell azokat küldeni a kezdeti 

helyszínről és másik helyszínre áttenni. Ezt megtehetjük a helyszínek közti váltás (switch scene) 

aktiváló gombbal. 

Több helyszín használatával könnyebben szervezhetjük meg a történetmesélést (storytelling). 

 

Az aktiváló gombok használata 

Mindegyik aktiváló gomb számos opciót kínál arra, hogy a játékos mikor és hogyan érheti el. 

Szerkeszteni úgy lehet őket, ha a „trigger”-re kattintunk a helyszínen belül. 
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Helyszín sok aktiváló gombbal. Alapikonok tartoznak minden tárgytípushoz. 

A bal oldali oldalsávban láthatóak az elérhető opciók, három kategóriába csoportosítva: 

1. Tárgy szerkesztése (Edit Object) – Annak részletei, hogy a játékos mit lát és csinál, ha 

megnéz vagy használ egy tárgyat. 

2. Lakatok (Locks) – Ez váltja fel a korábbi elemet, a követelményeket az ARIS-ban. Ha 

ismerjük a követelményeket, akkor ez ugyanaz, csak jobb névvel. Ha nem, a lakatok azok, 

amelyekkel el tudjuk rejteni a tárgyat egy adott időben játékos elől. Lezárunk egy tárgyat, 

és ha bizonyos dolgozat elvégez a játékban, a játékos kinyithatja a zárat. 

3. Aktiváló gomb típusa (Trigger Type) – különféle megoldások a játékos számára a tárgy 

tulajdonképpeni megszerzésére. Lehet: egy bizonyos helyen tartózkodás, egy QR kód 

beszkennelése stb. 

 

Tárgy szerkesztése 

A gombok első csoportja, amit látunk, a „tétel szerkesztése” (edit item) (vagy címke szerkesztése , 

edit plaque stb.). Ha erre a gombra kattintunk, felnyílik egy kis ablak, ahol megváltoztathatjuk a 

tárggyal kapcsolatban az alábbiakat: média, szöveg stb. 

 

 

 

Lakatok (Locks) 

A lakatok megváltoztatása a „Lakatok szerkesztése” (Locks Editor) menüpontot hozza fel, ahol a 

nagy plusz jellel adhatunk hozzá újabb lakatokat. A lakatok nem engedik, hogy a játékosok aktiváló 

gombokkal elérjenek tárgyakat. Hatékony és intuitív megközelítés az ÉS-ekhez és VAGY-okhoz, 

amelyek logikailag kapcsolják össze a játékban szereplő tárgyak összetett láncolatait. Több is 

olvasható a lakatokról az alábbi linken, a rövid változat itt érhető el: 

A csapatba rendezett lakatok MINDEGYIKÉT ki kell nyitnia a játékosnak, ha hozzá akar jutni a 

tárgyhoz, míg a csapatba nem rendezett lakatoknál BÁRMELYIK lakat nyitásával elérhető a tárgy. 

Mindent a lakatokról 

 

Aktiváló gombok típusai 

Sokféleképpen megszerezheti egy játékos az ARIS-ban létrehozott tárgyakat. Itt lehet közülük 

választani. 

Elhelyezkedés (Location) (vagyis GPS adatok) – az ARIS egy aktiváló gombot tesz a világ egy 

helyére, földrajzi koordináták segítségével. A játékos úgy szerezhet meg egy kijelölt tárgyat, ha 

elég közel van ahhoz. 

QR kód – a játékosok szkenner segítségével be tudják szkennelni egy tárgy képét az ARIS-ban, 

hogy megszerezzék azt. Azt is megtehetik, hogy beütnek egy megfelelő sztringet a dekóderükbe. 

Locks – belső játékelem. Olyan dolgok, amiket a játékos már megtett, még nem tett meg, jelenlegi 

státusza, vagy csapatuk jelenlegi státusza a játékban (ez igen sok opciót jelent), további 

interakciókat válthatnak ki. Ehhez nem kell a valós világban végzett tevékenység.. 

Időzítő (Timer) – magától frissülő időzítő, amely aktivál egy tárgyat, ahányszor csak annak a 

számlálója lemegy nullára.  

http://manual.arisgames.org/editor/locks
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Jelzőfény (Beacon) – a helymeghatározás másik formája. A GPS koordináták helyett ez az aktiváló 

gomb akkor lép működésbe, ha a játékos közel van kis eszközökhöz, úgynevezett ibeacon vagy 

Bluetooth beacon eszközökhöz 

Fontos tudni, hogy egy entert kell nyomnunk vagy a mentés (save) gombra kell kattintanunk, ha 

aktiválni szeretnénk a változásokat. Azt, hogy melyik aktív, a tárgy (object) ikon melletti kis kék 

ikonról látjuk a helyszín (scene) ablakban (helyzetjelölő a pozíciónkhoz, mini QR kód a QR kódnál, 

lánc link a sorozatnál). 

Az egyes aktiváló gombok működésének részletei elolvashatók a Trigger Types oldalon. 

  

Az alábbi linkeken hasznos segédanyagok, képzési anyagok és dokumentumok találhatók az ARIS-

on belül: 

● Képzési anyag és linkek: http://arisgames.org/make/training/ 

● Kézikönyv: http://manual.arisgames.org/ 

● Fórum: https://groups.google.com/forum/#!forum/arisgames 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://manual.arisgames.org/editor/trigger-types
http://arisgames.org/make/training/
http://arisgames.org/make/training/
http://manual.arisgames.org/
http://manual.arisgames.org/
https://groups.google.com/forum/#!forum/arisgames
https://groups.google.com/forum/#!forum/arisgames
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ENIGMAPP  

www.enigmapp.fr 

Az Enigmapp platform kifejlesztője egy Réseau Entreprendre díjas francia vállalat. Turisztikai 

szakértők alkották meg turisztikai szakértők számára. Mivel elsősorban a turizmusban használják, 

a platform létrehozásakor a cél az volt, hogy segítse olyan kiterjesztett valóságra épülő helyalapú 

játékok (úgynevezett kurzusok) megtervezését és létrehozását, amelyek segítségével a látogatók 

felfedezhetnek különböző desztinációkat, kulturális örökség helyszínektől kezdve természeti 

szépségek helyszínein át egészen városkörnyékekig. 

  

Mire jó 

Az Enigmapp segítségével kidolgozható játékok alapja olyan koncepció, amely lineáris narratívát 

használ és kihívásokat állít a játékos elé egy kutatási folyamatban. A játékos a narratíván keresztül 

arra kap biztatást, hogy a fizikai térben tájékozódjon a mobil eszköz GPS-ének segítségével lépjen 

kapcsolatba a játék tárgyával, vagyis szerezzen be információt bizonyos témákról, játsszon együtt 

a játék karaktereivel vagy győzzön le akadályokat az előremenetel érdekében. A kihívások 

lehetnek különböző nehézségi szintű minijátékok. Ezek a minijátékok az alábbiak lehetnek: 

 Kérdés, amire a játékosnak helyes választ kell adnia. A kérdés formája lehet: 

o Szabad válaszadási lehetőség 

o Többszörös választás 

o Forgótárcsa 

o Olyan szöveg, amelynek hiányzó részeit a játékosnak kell kitöltenie 

 Rejtvény, amit a játékosnak meg kell oldania. Bármely képet vagy fényképet a platform 

könnyedén rejtvénnyé alakít. 

 Kattintható kép, amit a játékosnak kell elhelyeznie a térkép egy bizonyos pontjára az 

előremenetel érdekében. Bármilyen képet vagy fényképet lehet használni. 

 Földrajzi helyzet. Kérdés vagy kötekedő megjegyzés biztatja a játékost arra, hogy 

eltaláljon egy megadott helyre a minijáték megoldása és az előremenetel érdekében. 

 Rövid hatótávolságú kommunikáció (NFC – Near Field Communication). 

 QR kód. A játékosnak meg kell keresnie és be kell szkennelnie egy QR kódot, amely segíti 

a helyes válasz megtalálásában. 

 

Enigmapp lehetővé tesz különböző vizualizációs megoldásokat is, az adott kurzus témájának 

megfelelő háttérrel és karakterekkel, például egy természetben folytatott vagy egy 

örökségtúrához. A fejlesztő által feltölthető játéktartalom többféle lehet: szövegek, képek, 

hangok, videók vagy minijátékok. A létrehozott játékok szabadon elérhetőek a potenciális 

játékosok számára a világ bármely pontján, a játék helyszínétől számított legfeljebb 100 km-es 

sugarú körön belül. A játékosok ideális esetben a konkrét helyszínen játszhatnak, vagy böngészőn 

át ott, ahol éppen tartózkodnak. 

Az Enigmapp előnye, hogy játszható mind Android, mind pedig iOS operációs rendszert futtató 

mobileszközökkel, és mindkét esetben az összes termékjellemző működik. Továbbá, mivel 

eredetileg turizmusra fejlesztették ki és arra, hogy a turisztikai szolgáltatókat vagy a helyieket 

http://www.enigmapp.fr/
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biztassák vele játékok saját kezű kifejlesztésére, mindenféle előzetes műszaki ismeretek vagy 

speciális programozói tudás nélkül, könnyen megismerhető és használható. Az is előny, hogy a 

kifejlesztett játékok bármikor szerkeszthetők és közzétehetők. Végezetül az Enigmapp csapat, 

igaz, térítés ellenében, szakértői szolgáltatásokat is nyújt, mint például játékok testre szabása.  

Hogyan hozzunk létre egy kurzust (játékot) 

Első lépésben létre kell hoznunk egy Enigmapp fiókot a www.enigmapp.fr oldalon, e-mail cím és 

jelszó megadásával. Amennyiben a weboldal francia nyelven jelenik meg, le lehet fordítani 

angolra vagy bármely más nyelvre a böngésző fordítója (pl. a Google Chrome programban a 

címsáv jobb oldalán a fordító eszköz használatával). 

Ezután be kell jelentkezni és a jobboldalt fent található „My page / Courses” („Oldalam / 

Kurzusok”) kiválasztásával elnavigálni saját oldalunkra, ahol új kurzust tudunk létrehozni vagy egy 

már létező kurzusunkat tudjuk szerkeszteni. Új kurzus létrehozásához kattintsunk a plusz jelre (+) 

és lépjünk be a szerkesztőbe (Editor). Attól függően, hogy milyen kurzust szeretnénk létrehozni, 

személyessé tehetjük alkotásunkat azzal, hogy kiválasztjuk a témáját: kalandregény, középkori 

hangulat vagy múzeumi vezetés, és még sok más. Akarunk narrátort vagy sem? Hogyan fog 

kinézni? Mi döntjük el. És ha nem tetszik a javasolt témák választéka, magunk is létrehozhatunk 

ilyet.  

A következő lépésben létre tudjuk hozni a játékunkat a „bevezetés” (Introduction), illetve a játék 

menete során a különböző lépések megadásával. Az által, hogy a különböző lépésekhez tartozó 

kitűzőket a térkép bizonyos részeire mozgatjuk és rögzítjük, automatikusan létrejön az útvonal. 

Vezethetjük a játékosokat saját térképünkön, eldönthetjük, egy épületen belülre visszük őket vagy 

arra kényszerítjük, hogy egy tizenhatodik századi térkép segítségével navigáljanak. 

Minden lépésnél írjuk le a szöveget, amit a felhasználóknak meg kell keresniük. Sok 

mondanivalónk van sok témával kapcsolatban? Adjunk hozzá információs oldalakat a kiválasztott 

témákhoz, amelyek bármikor elérhetőek és további információval szolgálnak azok számára, akiket 

vezetünk, anélkül, hogy a főoldalra kellene visszamenniük. Könnyedén hozzáadhatunk 

multimédiás tartalmakat, mint képeket, hang- vagy videoanyagokat és ezzel gazdagíthatjuk a 

játékosok élményét. 

További kiváló szórakozás, ha minijátékokat is alkalmazunk: keressenek meg egy részletet a 

térképen, rakjanak ki egy kirakós játékot, fejtsenek meg egy szöveget, oldjanak meg egy rejtélyt, 

stb. Jelezzük a minijáték nehézségi szintjét, hogy hány pontot ér, utaljunk arra, ha valaki rossz 

úton jár, és jelezzük, miknek kell megjelennie helyes válasz esetén. 

  

Ne felejtsük elmenteni, amit készítettünk. Ha végeztünk a játék minden lépésének megalkotásával 

és beszúrtunk minden tartalmat, már csak nyilvánossá kell tenni alkotásunkat. Tegyük mindezt 

privát üzemmódban, hogy a kurzust csak az lássa, akinek mi meghívót küldünk, és teszteljük vagy 

osszuk meg barátainkkal, de tehetjük nyilvános módban is, amikor is a teljes közösség szabadon 

hozzáfér. 

Összefoglalva, az Enigmapp egy könnyen kezelhető platform helyalapú játékok létrehozására, 

játékosbarát interfésszel és szórakoztató tevékenységekkel. A másik két bemutatott platformhoz 

hasonlóan tartozik hozzá webalapú szerkesztői platform és mind Android, mind pedig iOS 

operációs rendszerekkel kompatibilis mobileszközös applikáció. Azonban csak lineáris 

forgatókönyvre, vagyis egymás után következő eseményekre épülő játékok dolgozhatók ki vele: a 

http://www.enigmapp.fr/


  

   

66 

 

játékosok a bevezetőből csak az 1. lépésre, 2. lépésre stb. mehetnek, míg el nem érnek a játék 

végére. Ennek az az oka, hogy a platformot kiterjesztett valóságra épülő helyalapú túrák 

létrehozására készítették. Ez azt jelenti, hogy a másik 2 platformmal ellentétben az Enigmapp 

használatával a játék alkotója nem hozhat létre külön utakat a játékosoknak azok válaszai, vagy a 

játékban nyújtott teljesítménye alapján. Erre oda kell figyelni, amikor döntünk arról, melyik 

helyalapú játék platformot használjuk a WaterSTEAM tevékenységek keretein belül. 

Az alábbi linkeken az Enigmapphoz kötődő hasznos linkek, segítség és dokumentumok olvashatók: 

● Létrehozás: http://www.enigmapp.fr/index/maptrois 

● Kontakt: http://www.enigmapp.fr/index/contact 

TALEBLAZER 

 

www.taleblazer.org 

 

A TaleBlazer egy kiterjesztett valóság (AR) alapú szoftveres platform helyalapú játékok 

létrehozásához, amelynek kifejlesztője, az MIT Scheller Teacher Education Program (STEP) labor 

az Egyesült Államokban. A TaleBlazer-t arra találták ki, hogy a felhasználók saját helyalapú 

mobileszközös játékokat alkothassanak és játszhassanak azokkal. 

A TaleBlazer játékok a való világban zajlanak. A Játékosok kapcsolatba kerülnek virtuális 

karakterekkel, tárgyakkal, illetve adatokkal, amint a valós helyszínen mozognak. A TaleBlazer 

játékokat a legtöbb GPS-szel szerelt Androidos és iOS-os okostelefonnal és tablettel játszani lehet. 

Ha pedig már egyszer letöltöttünk egy játékot mobil eszközre, már nem is kell internetkapcsolat a 

játékhoz! Csak a készülékbe épített GPS. 

A TaleBlazer négy szoftveres elemből áll: online játék Szerkesztő (Editor) játékok 

létrehozásához/szerkesztéséhez/mentéséhez, játék Adattár (Repository) szerver a játékok 

tárolásához, több játékost kiszolgáló szerver (jelenleg fejlesztés alatt), amely megosztott 

játékvilágot alkot a társas játékokhoz, illetve egy telepített mobil applikáció, amelyen a játékot iOS 

vagy Android rendszerű eszközökkel játszani lehet. 

A TaleBlazer szerkesztője böngészőalapú, nem igényel helyben történő telepítést. A TaleBlazer 

szerkesztő vizuális blokkokra építő parancsnyelvet használ – emiatt könnyű vele interaktivitásban 

gazdag tartalmak létrehozása, és segít elkerülni a felhasználóknak a szintaktikai hibákat. A 

felhasználók fiókokat hoznak, ezek segítségével a játékot felhőbe menthetik el, amelyről 

közvetlenül a játékosok okostelefonjára letölthető. A TaleBlazer játékfejlesztők azonnal 

hozzáférnek a TaleBlazer játékokhoz bármely számítógépről, ha az csatlakoztatva van az 

Internetre. 

  

Hogyan készítsünk TaleBlazer játékot 

A TaleBlazer játék elkészítéséhez a játék alkotójának meg kell adnia egy vagy több régiót (region) 

– valós helyszíneket, ahol a játék történik. Ezután a játék alkotója játékelemeket (agents) ad hozzá 

– ezek lehetnek tételek, karakterek, vagy amit az alkotó akar – a régióhoz. Ha egy játékos fizikailag 

elég közel helyezkedik el egy játékelemhez, azt mondjuk, a játékos nekiütközik (bump) a 

játékelemnek. Ha nekimegyünk egy játékelemnek, a játékelem vezérlőpultja ugrik fel 

alapbeállításként, rajta játékelem nevével, leírásával és képével. Az alkotó megadhat emellett 

tulajdonságokat (traits) (változókat), amelyek egy lista formájában jelennek meg, valamint 

http://www.enigmapp.fr/index/maptrois
http://www.enigmapp.fr/index/maptrois
http://www.enigmapp.fr/index/contact
http://www.enigmapp.fr/index/contact
http://www.taleblazer.org/
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akciókat (actions) displayed, amelyek egy gombsor képében tűnnek fel a játékelem 

vezérlőpultján. 

Több funkcionalitás érhető el, ha forgatókönyveket (scenarios) és szerepeket (roles) konfigurálunk. 

Ahogyan a játékos kapcsolatba lép a játékelemmel a játékelem vezérlőpultján, a játékos 

kapcsolatba lép világ vezérlőpultjával, a játékos vezérlőpultjával, illetve a csapat vezérlőpultjával is 

(több-játékosos változatban). Az összetett játékmechanizmust úgy lehet leírni, mint egy 

blokkalapú programozási nyelvet. 

A szerkesztő szoftvert használja a játék alkotója a TaleBlazer játék létrehozásához. Az oldal tetején 

vannak azok a fülek, amelyekkel a játék tartalma szerkeszthető, valamint a játék vezérlőpanelje. A 

vezérlőpanelen lévő gombokkal tudunk menteni (Save) vagy Új játékot New Game létrehozni. 

Ügyeljünk arra, hogy a TaleBlazer nem végez automatikus mentést, és ne felejtsük el menteni a 

munkánkat. A játék vezérlőpaneljéről legördülő menüben tudja a játék alkotója megváltoztatni a 

játék nevét, képét és leírását. Ezek a beállítások láthatóak a játék oldalon game page, amikor a 

játékos elkezdi a játékot. 

A fülek a tartalmat öt részre osztják, ezek részletét lásd alább. 

 

VILÁG (WORLD) 

A világ (world) fülben vannak azok a beállítások, amelyek fontosak a játék világa szempontjából: 

Mobil fülek 

A játék alkotója adja meg, mely fülek legyenek láthatóak a mobileszköz szoftverén a játék során: 

 

 (Játék) Game – azokat a metainformációkat jeleníti meg magáról a játékról, mint a játék 

neve, képe és leírása, a játék kódja, illetve a Játékból kilépés (Leave Game) gomb, bezárja 

a játékot és kikapcsolja a GPS-t. 

 Világ (World) – a világ vezérlőpultját mutatja, benne: név, leírás, kép, illetve tulajdonságok 

és akciók. 

 Térkép (Map) – a játékos pillanatnyi helyzetét mutatja a térképen egy ikonnal, illetve 

látható játékelemek ikonjait. Ha a játékos elég közel van, mint ahogy az az ütközési 

beálltásoknál (bump settings) le van írva, a játékos rámehet a játékelem ikonjára, hogy 

nekimenjen a játékelemeknek. 

 Játékos (Player) – a játékos vezérlőpultját mutatja, benne: név, leírás, kép, illetve a 

játékosra jellemző tulajdonságok és akciók. 

 Jelkód (Clue Code) – itt a játékos bevihet egy jelkódot (clue code), amely segítségével a 

játékos bármikor és bárhol kapcsolódhat egy jelkódolt játékelemhez – vagyis a játékos 

GPS helyzetétől függetlenül 

 Helyzetjelentés (Heads Up) – az eszköz iránytűjét és a GPS olvasóját használja a közeli 

játékelemek mint videokamerára vetített markerek megjelenítéséhez. Ha a játékos elég 

közel van, mint ahogy az az ütközési beálltásoknál (bump settings) le van írva, a játékos 

rámehet a játékelem ikonjára, hogy nekimenjen a játékelemeknek. 

 Értéktár (Inventory) – a játékos által összegyűjtött dolgokat mutatja 

 Történelem (History) – azokat a játékelemeket mutatja, amelyekkel a játékos korábban 

már találkozott a játékban 
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 Napló (Log) – megmutatja mindazoknak a listáját, amelyet a játékos már megcsinált a 

játékban. 

 Beállítások (Settings) – a játék alkotója ezáltal hozzáfér a programhibákat kiküszöbölő 

funkciókhoz, mint például bekapcsolhatja az ON fület, megváltoztathatja, hogy milyen 

közelről lehet ütközni 

  

Bevezetés (Introduction) 

A bevezetés akkor jön fel, amikor a játékos először kezdi el a játékot. A játék alkotója 

felhasználhatja a bevezetést arra, hogy irányítsa a játékost valamilyen módon – állítsa be a 

narratívát, nevezzen meg a játékosnak egy felkeresendő dolgot, vagy segítsen a szoftver 

használatában és abban, hogy hogyan kell a játékot játszani. 

 

Mobil beállítások (Mobile Settings) 

A mobil szoftver egyes haladó beállításai itt találhatók. A játék alkotója megadhatja, melyik 

billentyűvel írhatja be a jelszavát és a jelkódot, és hogy kell-e a játékosnak jelszót beírnia a 

Beállítások (Settings) fül megjelentéséhez. A TaleBlazer mobil szoftver lehetővé teszi, hogy a 

játékos aktiválja a tap to bump (megérint és nekimegy) funkciót a Settings fülön. A Tap to bump 

lehetővé teszi, hogy a játékos a térképen rámenjen játékelemre, a játékos földrajzi helyzetétől 

függetlenül. Ez egy fontos funkció a játék alkotója számára, mert úgy is tudja tesztelni a játékot, 

ha nincs a helyszínen. A tapasztalt TaleBlazer mobilos felhasználó a Settings fület bármely játékba 

be tudja vinni oly módon, hogy rámegy a Beállítások mutatása (Show settings) jelölőnégyzetre a 

Játékról (About) menüpontban (amely úgy érhető el, hogy rámegyünk az About gombra a Game 

fülön. Tapasztalt játékfejlesztők úgy tudják megvédeni ezt a funkciót, hogy jelszót adnak meg, 

hogy a játékosok ne mehessenek rá a tap to bump beállításra jelszó nélkül. 

 

„Nekimegy” beállítások (Bump Settings) 

Ez a játékbeállítás lehetővé teszi, hogy a kifejlesztő döntse el, mennyire legyen nehéz vagy könnyű 

egy játékosnak, hogy nekimenjen egy játékelemnek. A játékfejlesztő megadhatja, 

 hogy egy játékelemnek ütközés 

o jelenjen meg játékelem vezérlőpultján ÉS az ütközési beálltás(ok) menjenek le VAGY 

o csak lemenjenek az ütközési beálltás(ok) 

 milyen közel kell kerülnie a játékosnak a játékelemekhez ahhoz, hogy nekik menjen. 

 a játékelemeknek újra neki lehet-e menni 

o milyen messzire kell kerülnie a játékosnak a játékelemektől ahhoz, hogy megint nekik 

tudjon menni 

o Alapbeállítás szerint, ha egyszer egy játékelemnek már nekimentek, a játékos a játék 

során később nem tud még egyszer ugyanannak a játékelemnek nekimenni. Ha meg van 

adva az újra nekimenni opció, a játékelemeknek újra neki lehet menni, amennyiben a 

játékos azonnal elhagyja a területet és aztán visszatér. Ezzel a távolsággal akadályozható 

meg, hogy a játékelem újra és újra felugorjon, amikor a játékos ott áll mellette. 

 hogy a játékelem térképikonja 

o a térképen el van rejtve 

o a térképen látható 
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o csak akkor látható, amikor a játékos meghatározott távolságon belül van 

 hogy a játékos nekimehet-e a játékelemnek úgy, hogy rámegy annak térképikonjára a térkép 

nézetben. 

o attól függetlenül, hogy milyen messze van a játékos a játékelemtől 

o csak amikor a játékos meghatározott távolságon belül van a játékelemtől 

 hogy a játékelem markere a Helyzetjelentés nézetben (Heads Up View) 

o el van rejtve 

o látható 

o csak akkor látható, amikor a játékos meghatározott távolságon belül van 

 hogy a játékos nekimehet-e a játékelemnek úgy, hogy rámegy annak markerére a 

Helyzetjelentés nézetben (Heads Up View). 

o attól függetlenül, hogy milyen messze van a játékos a játékelemtől 

o csak amikor a játékos meghatározott távolságon belül van a játékelemtől 

 

Forgatókönyvek (Scenarios) 

A Forgatókönyvek lehetővé teszik, hogy a játék alkotója ugyanannak a játéknak különböző 

„verzióit” adja meg, hogy a játékosok a játék megkezdésekor választhassanak közülük. Például a 

játékost meg lehet kérni, hogy válasszon a „Könnyű” és a „Nehéz”, vagy a „Rövid” és a „Hosszú”, 

vagy akár a „Főbejáratnál kezdeni” és az „Oldalbejáratnál kezdeni” lehetőségek közül. 

 

Akciók (Actions) 

Az Akciók mint gombok jelennek meg a vezérlőpulton. Lehetnek: 

Szöveg (Text) – RTF formátumú szöveg (rich formatted text) 

Videó (Video) – lejátszik egy feltöltött videót vagy (fejlesztés alatt) egy YouTube videót 

Beépített (Built-in) – beépített funkciókat játszik le, mint például a felvesz (pick up) és ledob (drop) 

cselekvések. 

Szövegkönyv (Script) – a fejlesztő által leírt szöveget hajt végre. Lásd a Szövegkönyv írása 

(Scripting) funkciót később. 

Egy cselekmény neve, típusa, tartalma és láthatósága megváltoztatható az Editor menüpontban a 

megfelelő Actions fülön. A cselekmény neve szövegként jelenik meg az akciógombon. A 

cselekmény láthatóságától függ, hogy a gombot fogja-e látni játékos a megfelelő vezérlőpulton. A 

fejlesztő megadhatja a gombok sorrendjét is a vezérlőpulton. Egy cselekmény láthatósága 

megváltoztatható futtatás közben (a játék játszása alatt) is egy blokkalapú programozási nyelvvel. 

  

Tulajdonságok (Traits) 

A Tulajdonságok (Traits) olyan változók, amelyeket a játék alkotója határozhat meg a 

játékelemekre, szerepekre (vagyis játékosokra), csapatokra, vagy akár magára a világra. A játék 

alkotója úgy hoz létre és aktivál egy tulajdonságot, hogy megnyomja az Add Trait (Tulajdonság 

hozzáadása) gombot, majd a tulajdonság párbeszéd (trait dialog) hozzáadja a tulajdonságot az 

adott objektumhoz (játékelem, szerep, csapat, világ). Amikor egy tulajdonságot ad hozzá, a 

fejlesztő megadja a tulajdonság nevét, kezdeti értékét, illetve kezdeti láthatóságát. A tulajdonság 

láthatósága határozza meg, hogy látható lesz-e a játékos számára a megfelelő vezérlőpulton. a 

Szerkesztőben (Editor) a megfelelő Traits ()Tulajdonságok menüpontban, akárcsak a tulajdonság 
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sorrendje. Egy tulajdonság értéke és láthatósága megváltoztatható futtatás közben (a játék 

játszása alatt) is egy blokkalapú programozási nyelvvel. Amikor új tulajdonságot hoz létre, a 

fejlesztőnek meg kell adnia az alábbi jellemzőket, amelyek később már nem változtathatóak: 

 Hatókör (Scope) – mely objektum(ok)nak lehetséges a tulajdonság használata (nem 

alkalmazható a világ tulajdonságaira, mivel világ csak egy van)  

o Minden azonos típusú objektumra vonatkozik (játékelem, szerep vagy csapat) 

o Csak a jelenlegi objektumra vonatkozik (játékelem szerep vagy csapat) 

  

A világ tulajdonságok olyan globális beálltások, amelyeket az összes játékos használ a játékban. 

Például a fejlesztő használhat egy világ tulajdonságot a virtuális világ jelenlegi hőmérsékletének 

megadására és megjelenítésére stb. Minden, játékosokra vonatkozó tulajdonságot közös 

tulajdonságként kell megadni. Ez a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja a 

tulajdonságokhoz való hozzáféréshez a játék bármelyik szövegkönyvének használata esetén. 

  

TÉRKÉP 

Ezen a fülön a játék alkotója megad egy helyszínt a való világban, ahol a játék majd zajlik. A 

játékhoz a játékosnak fizikailag ott kell lennie ezen a helyen. A TaleBlazer Map (Térkép) 

menüpontja az egész világ Google Maps nézetét mutatja, és keresési sávval lehet rajta keresni. A 

fejlesztő mozgathatja és zoomolhatja ezt a nézetet, majd a Move Game To Here (Játék ide 

mozgatása) gombbal kijelölheti a játék határait ezen a térképnézeten. Alternatív megoldásként a 

fejlesztő a játék határait megváltoztathatja úgy, hogy a kék négyzetes markerre kattint és azt 

elhúzza a térkép nézetben, vagy ha beírja a határokra vonatkozó új szélességi/hosszúsági fok 

értékeket a képernyő bal oldalán található tulajdonság menüpontban. Hogy a figyelmetlen 

fejlesztő ne tudja véletlenül megváltoztatni a játékterület határait, a térkép alapesetben zárolva 

van, mihelyt a határok kijelölésre kerültek. Ezt követően is bármikor megváltoztathatók a játék 

határai, fel lehet oldani a térképet a Lock Map (Térkép zárolása) jelölőnégyzetben. 

A játékelemek a térkép nézetben ikonok formájában jelennek meg. A játék alkotója a 

játékelemeket úgy tudja szerkeszteni, hogy rájuk kattint vagy (ha fel van oldva a térkép a Lock 

Map jelölőnégyzetben) ha elhúzza azokat. Ahhoz, hogy a játékelemeket a való világban található 

helyükön tartsuk és kissé kiigazítsuk a térkép határait – mondjuk azért, hogy nagyobb vagy kisebb 

területet használjunk, vagy kissé elmozgassuk a térképet –, használjuk a Preserve Agents’ Lat/Lng 

(Játékelem hosszúsági/szélességi koordinátáinak megtartása) beállítást. Ha az egész térképet 

akarjuk új helyre vinni, használjuk a Preserve Agents’ X/Y (Játékelem X/Y koordinátáinak 

megtartása) beállítást. A játék alkotója megadhat akár még összetettebb térképi jellemzőket: 

Custom Map (Saját térkép): Alapértelmezésként a mobilos szoftver a Google Maps API térképet 

használja a játékos való világban található pozíciójának jelzésére a játék során. Ez az API 

megköveteli, hogy a játékos megfelelően működő Wi-Fi vagy térerő közelben legyen a játék 

térképének megjelenítéséhez, mert a térkép dinamikusan frissül a játék során, ahogy a játékos 

mozog a való világban. Ha olyan játékot akar létrehozni, amelyet adatforgalom nélkül lehet 

játszani vagy olyan területen, ahol gyenge a Wi-Fi és a térerő, a fejlesztő feltölthet egy saját 

térképet – egy jpg vagy png fájlt, amely a játék alatt a háttérben megjelenik a Google Map helyett. 

A saját térkép arra is használható, hogy a személyes részletek látsszanak a térképen a játék során, 
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mint például gyalogutak, parkok és nyílt terek, erősebb szín, történelmi vagy földrajzi adatok, vagy 

akár egy képzeletbeli táj képe. 

  

JÁTÉKELEMEK 

A játék alkotója játékelemeket hoz létre egy régióban és minden játékelemnek nevet ad, leírást és 

képet. A játék alkotója meghatározhatja a játékelem ikonját is, amely megjelenik akkor, a mikor a 

játékelem látható a térkép fülön, a játékelem nevével együtt mobilos szoftver egyéb helyein. 

A Játékelemek beállításai: 

Jelkódok (Clue Codes) 

A játékelemek pozícióját lehet jelkóddal is konfigurálni földrajzi koordináták helyett egy adott 

régióban. A jelkódos játékelem akkor ugrik fel, amikor a játékos begépeli a megfelelő jelkódot a 

jelkódos fülön. A játék alkotója használhatja a jelkódot ugyanolyan funkciók végrehajtásához, mint 

egy hangvezetett múzeumi tára esetében, ahol a játékos megkeresi a jelet és beírja azt a 

készülékébe. A jelkódos játékelemek bármikor, bárhonnan elérhetők. 

Jelszóvédelem (Password Protection) 

A fejlesztő dönthet úgy, hogy jelszavas védelmet ad a vezérlőpulton, hogy a játékos csak jelszó 

megadásával láthassa a jellemzőket és cselekményeket a játékelem vezérlőpultján. 

Kizárt Játékelemek 

A kizárt játékelemek inaktívak, és a játékos számára elérhetetlenek. Ha egy játékelem kizárásra 

kerül, a játékosok nem láthatják a játékelemet, nem tudnak nekimenni, vagy kapcsolatba kerülni 

vele. A kizárt játékelemre azonban hivatkozhat a parancsnyelv. A kizárt játékelem jellemzői 

továbbra is elérhetők és/vagy megváltoztathatók a paracsnyelvvel. A kizárt játékelem bevonható a 

játékba az include agent (játékelem felvétele) fülön; hasonlóképpen egy játékban szereplő 

játékelem kizárásra kerülhet az exclude agent (játékelem felvétele) fülön. 

Játékelemeknek ütközés 

Amikor a játékos rábukkan egy játékelemre vagy összefut vele, a TaleBlazer szoftver azt úgy 

nevezi, hogy nekiment a játékelemnek. Nekimenni egy játékelemnek öt módon lehetséges: 

1. GPS szerinti közelség – amikor a játékos „elég közel” van a játékelem helyéhez 

2. Térképikonnal – amikor a játékos rámegy a játékelem térképikonjára a Map (Térkép) nézetben 

3. Heads Up (Helyzetjelentés) füllel – amikor a játékos rámegy a játékelem markerére a Heads Up 

(Helyzetjelentés) fülön 

4. Értéktár (Inventory) fülön – amikor a játékos rámegy a játékelemre az értéktár fülön 

5. Jelkóddal (Clue Code) – amikor a játékos beüti a megfelelő jelkódot (csak a „jelkódolt” 

játékelemeknél) a clue code (jelkód) fülön. 

Amikor a játékos nekimegy a játékelemnek, a játékelem vezérlőpultja magától felugrik, mutatva a 

játékelem nevét, leírását, képét, látható jellemzőit és cselekményeit. 

  

Ha elkészültünk a játék kialakításával 

Adjunk nevet a játéknak, hogy később megint könnyen megtaláljuk. Ezután menjünk rá a Save 

Game (Játék mentése) gombra. A mobil eszközön a játékot vagy úgy találjuk meg, hogy 

bemegyünk a fiókunkba és rámegyünk abban a My Games (Játékaim) területre, vagy a játék 

kódjának beírásával. Ha megtaláltuk a játékot, menjünk rá a Download and Play (Letölt és 

lejátszik) gombra. Ha meg akarunk másokat hívni a játékba, adjuk meg nekik a játék kódját. 
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Az alábbi linken hasznos ionformáció található a TaleBlazer dokumentációs részéről: 

● Dokumentáció: http://taleblazer.org/Support/documentation 

  

KIEGÉSZÍTÓ DIGITÁLIS ESZKÖZÖK  

Az alább felsorolt digitális eszközök használata javasolt kiegészítő segédeszközként a WaterSTEAM 

Tanulási módszertan végrehajtása során. Többségükben nyitottak és ingyenesen használhatóak, 

vagy széles körben elérhetőek az európai iskolák számítógépes rendszereiben (pl. Office szoftver). 

Céljuk a javasolt tanulási módszertan különböző aspektusainak segítése, mint például online 

térképezés, filemegosztás és online együttműködés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés és 

prezentációk, digitális médiaszerkesztés, illetve online kutatásszervezés. 

 

Térképező szoftver 

A Google Earth egy egyszerű és könnyen használható térképszoftver, amely segítségével a 

felhasználó egy markert helyezhet el egy műholdas (a marker lehet egy kép, cím, leírás), 

(hozzávetőleges) távolságot és területet mérhet, és útitervet vagy ábrát rajzolhat a térképre. A 

Google Earth Pro ingyenes asztali számítógépes applikáció, amely Google térképeket használt és 

rendelkezik a fenti termékjellemzőkkel. A Google Earth mobil eszközökre, illetve a Google Earth 

Pro asztali számítógépekre való letöltéséhez a következő linkre kell kattintani: 

https://www.google.com/earth/versions/ 

  

Helyek megosztása csapatmunkához 

Egy megosztott helyen online összegyűjthetjük a csapat digitális anyagait. A Google Drive és a 

Dropbox hasznos az összes anyag összegyűjtéséhez és megosztásához. 

https://drive.google.com 

https://www.dropbox.com 

  

Office szoftver 

A szövegszerkesztő, táblázatszerkesztő és prezentációs szoftver hasznos segítség a WaterSTEAM 

tanulási módszertan folyamán. 

A szövegszerkesztő szoftverek, mint például a Microsoft Word, segítenek eredményeink, ötleteink 

és javaslataink írásban történő kifejtésében és megosztásában. 

A táblázatszerkesztő szoftverek, mint például a Microsoft Excel, segítenek a számszerű adatok 

elemzésében és prezentálásában, táblázatok és grafikonok készítésével. 

A prezentációs szoftverek, mint például a Microsoft PowerPoint vagy a Prezi segítenek 

eredményeink és javaslataink szélesebb körben történő bemutatásában. 

Ami a WaterSTEAM módszertan szükségleteit illeti, elsősorban az online Google office applikációk 

használata javasolt – Google Docs szövegszerkesztésre, Google Sheets táblázatszerkesztésre és 

Google Slides prezentációkra –, mivel a fájlok online tárolódnak a Google Drive-ban és bármikor 

elérhetőek az összes résztvevő számára, akik megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk vagy 

dolgozhatnak rajtuk otthonról vagy az iskolában. 

  

Online kutatássegítés 

http://taleblazer.org/Support/documentation
http://taleblazer.org/Support/documentation
https://www.google.com/earth/versions/
https://drive.google.com/
https://www.dropbox.com/
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Az olyan szoftverek, mint a Google Forms vagy a SurveyMonkey ingyenes, könnyen kezelhető 

eszközök, amelyek segítik online kutatások végzését online kérdőív összeállításával és linkjének 

megosztásával a célközönség felé. A válaszok ezután automatikusan összerendezésre és 

prezentálásra kerülnek. 

Az iskolában a WaterSTEAM projekt keretein belül a diákok összegyűjthetik a közönségtől (pl. 

diáktársaiktól, vagy a helyi közösségtől) származó, a tájjal és annak jellemzőivel, kihívásaival, 

védelmére, kezelésére és tervezésére tett javaslataikkal kapcsolatos meglátásaikhoz fűződő 

inputokat. Nagy segítség e tekintetben egy online kutatásszervező eszköz, mivel a vizsgálatban 

résztvevőnek nem kell ellátogatnia az adott tájhoz, csak rákattint a linkre és kezdheti kitölteni a 

kérdőívet. 

Az ajánlott kutatásszervező eszköz elérhetőek az alábbi linkeken: 

https://www.google.com/forms/about/ 

https://www.surveymonkey.com/  

  

Digitális média-munka 

Számos online forrást találunk digitális médiaszerkesztésre. A videoszerkesztő és 

fényképszerkesztő eszközök segíthetnek a játék vizualizálásában. 

https://popcorn.webmaker.org 

http://pixlr.com/editor/ 

  

Munka mobil eszközökkel 

A mobil alkalmazások igen hasznosak lehetnek a helyalapú játékok kidolgozásánál. Fényképek 

készítése mobil eszközzel hasznos geolokációs adatokkal szolgálhat és így társítani tudjuk a 

képeket bizonyos helyszínekhez. Az útvonalkeresés is fontos egy helyalapú játék helyszíne 

szempontjából. Ezeket a folyamatokat rendkívüli mértékben megkönnyítik a 

mobiltelefonos/tabletes applikációk, mint például az alábbiak: 

• térképek és navigáció 

• digitális média társítása zöldrajzi adatokkal (geotagging) 

• útvonal térképezése 

(Kattintsunk az ikonokra kézi eszköz használatakor) 

  

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://www.surveymonkey.com/
https://popcorn.webmaker.org/
http://pixlr.com/editor/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=en
https://itunes.apple.com/app/geotagmypic-your-free-tool/id596009879?mt=8
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MELLÉKLET  

WATERSTEAM – TANÁROKNAK SZÓLÓ KÉRDŐÍV  

Az alábbi kérdőív a WaterSTEAM Erasmus+ projekt keretében került kidolgozásra. A WaterSTEAM innovatív és 

integrált tanulási módszertant kínál a középiskolai oktatás számára, alapja egy befogadásra és együttműködésre 

építő STEAM oktatási megközelítés. A STEAM Oktatás olyan oktatási megközelítés, amely a természettudományok, 

műszaki tudományok, mérnöki tudományok, a matematika és a művészetek használatával felfedezésre, 

párbeszédre és kritikus gondolkodásra készteti a diákokat. Az oktatási projekt kulcseleme a táji értékek, valamint a 

víz szerepe a táj formálásában. A „Táj” az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezők 

és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként alakult ki. 

Tisztelettel kérjük az alábbi kérdőív kitöltésére, amely segítségével szeretnénk megtudni, milyen szintű tudással, 

ismeretekkel, milyen érdeklődéssel és hozzáállással rendelkezik a tájjal, a víz szerepével, a globális 

környezetvédelmi problémákkal és a projekt által nyújtott módszertannal kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, 

hogy nincsenek helyes vagy rossz válaszok, és hogy ez nem egy teszt! 

A kérdőív kitöltése mintegy 20 percet vesz igénybe.  

A kérdőív online változata itt érhető el: http://surveyor.rkk.hu/index.php 
Ha szeretné megismerni az online felmérés eredményét, vegye fel a kapcsolatot a magyarországi partnerrel. 

 

Köszönjük, hogy időt szánt a kitöltésre! 

I. rész: Általános kérdések 

1. Kérjük, írja be a nemét 
• Férfi 
• Nő 
 
2. Kérjük, válassza ki, melyik korcsoportba tartozik 
• 25 év alatt 
• 25-35 éves 
• 36-45 éves 
• 46-55 éves 
• 56-65éves 
• 65 évesnél idősebb 
  

3. Kérjük, írja be, mely területtel foglalkozik (pl. matematika, kémia, fizika stb.):  
 
4. Iskolájának neve: 
 

5. A város (ahol az Ön iskolája található): 
 

http://surveyor.rkk.hu/index.php
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II. rész: Tudás  

Ebben a részben azt szeretnénk felmérni, hogy milyen szintű tudással rendelkezik a tájjal, a víz szerepével, 

valamint a globális környezetvédelmi problémákkal kapcsolatban. Vegye figyelembe, hogy ez nem egy teszt! 

6. Ön szerint hol találkozhat tájjal? Az alábbi helyen: (Többet is megjelölhet.)  
• Erdő 
• Város/városi környezet 
• Falu 
• Mezőgazdasági területek 
• Folyók és tavak 
• A tenger 
• Part 
• Festmény 
 
7. Ön szerint az alábbiak közül melyik tekinthető egy „táj” részének? (Többet is megjelölhet.)  
• Vízzel kapcsolatos elemek (tenger, patakok, folyók, tavak stb.) 
• Erdők/fák 
• Partok 
• Hegyek, dombok 
• Vasutak 
• Utak/utcák 
• Hidak 
• Kikötők 
• Emberek 
• Állatok 
• Gát 
• Víztározók 
 
8. Az alábbi kifejezések közül melyiket kötné a „táj” kifejezéshez? 

 
Nincs kapcsolat a 

tájakkal 

Alig van kapcsolat a 

tájakkal 

Gyenge kapcsolat a 

tájakkal 

Erős kapcsolat a 

tájakkal 

Kultúra     

Örökség      

Természeti 

szépség 

    

Városok     

Falvak     

Növény- és 

állatvilág  

    

Vizes felszínek 

(tenger, tavak, 

folyók stb.) 

    

Mezőgazdaság     

Ipar     
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9.  Hogyan értékelné az alábbi kérdésekkel kapcsolatos tudását? 

 
Semmit nem 

tudok róla 

Valamennyit 

tudok 
Elég sokat tudok 

Nagyon sokat 

tudok 

A régiómban található természetes 

vizes rendszerek (folyók, tavak, a 

tenger stb.) története. 

    

A természetes tájak leromlása 

 (okai és miből áll) 

    

A vizes felszínek szennyeződése 

(okai és miből áll) 

    

A környezetében található tájak 

ökológiája (állatok, madarak, 

növények, halak stb.) 

    

Hogyan hatott az éghajlatváltozás 

az Önt körülvevő tájakra 

    

Hogyan hatott az emberi 

beavatkozás az Önt körülvevő 

tájakra 

    

A természetes és mesterséges tájak 

közti különbség  

    

Az öntözőrendszerek és 

vízvezetékek története 

    

 
10. Ismeri az alábbi kifejezések jelentését?  

 Igen Nem 

Kék infrastruktúra   

Zöld infrastruktúra   

Tájgazdálkodás    

Tájvédelem   

Fenntartható fejlődés    

Éghajlatváltozás   

 
11. Melyik tantárgyat társítaná az alábbi témákhoz? (Soronként többet is megjelölhet!)  

 
Biológi

a 
Fizika Földrajz Informatika 

Matem

atika 
Kémia 

Művész

etek 

Történ

elem 
Irodalom 

Angol 

(idegen 

nyelv) 

A tájak 

jellemzői 
          

Tájvédelem           

Éghajlatváltoz

ás  
          

Vízelemek 

(tenger, 

folyók, tavak 

stb.) 
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12. Kérjük, jelezze, milyen mértékben fejezik ki az alábbi állítások az Ön véleményét, tudását vagy gyakorlati 
tapasztalatát! 

 Egyáltalán 

nem 

Nem igazán Inkább igen Nagyon Nincs 

véleményem 

Ismerem a STEAM oktatási 

megközelítés jelentését és 

alkalmazási lehetőségeit. 

     

Használtam már és most is 

alkalmazom az STEAM oktatási 

megközelítést. 

     

Vettem már részt projektalapú 

oktatásban. 

     

Szeretnék részt venni projektalapú 

oktatásban. 

     

Eléggé felkészültnek érzem magam a 

TEAM oktatási megközelítés 

megvalósítására. 

     

A STEAM képességek egyre 

fontosabbak a tudásalapú gazdaságba 

történő bekapcsolódáshoz. 

     

A STEAM oktatási megközelítés 

hasznos 

     

A STEAM oktatási megközelítés 

megvalósítását sok minden korlátozza 

a mi iskolánkban. 

     

A tanároknak felkészültebbnek 

kellene lenniük az együttműködésre 

és a projektalapú tanulásra. 

     

Gyakran dolgozok együtt más 

tárgyakat oktató tanárokkal közös 

témákon. 

     

Gyakran végzek projektmunkát 

diákjaimmal az iskolai tanterven belül. 

     

Ismerem a felfedezésre alapuló 

tanulási megközelítést az oktatásban. 

     

Alkalmaztam már a felfedezésre 

alapuló tanulási megközelítést az 

osztályban. 

     

 
13. Mit gondol, milyen korlátok/akadályok gátolják az integrált STEAM oktatást az Ön iskolájában 

 Nagyon nem 

értek egyet 

Nem értek 

egyet 

Egyetértek Nagyban 

egyetértek 

Nincs 

véleményem 

Nincs érdeklődés a tanárok részéről.      

Nincs érdeklődés a diákok részéről.      

Hiányos egyes tanárok módszertani 

tudása. 

     

Nincs idő ilyen módszertan 

megvalósítására. 

     

Nem integrálható a STEAM az iskolai 

tanrendbe. 

     

Nincsenek megfelelő eszközök a      
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STEAM beépítésére az iskolai 

tanrendbe. 

Az országos szabályozó rendszer 

nincs felkészülve a STEAM 

módszertan befogadására. 

     

Az órák szervezése miatt nagyon 

nehéz a STEAM módszertan 

megvalósítása. 

     

 

III. rész: Képességek 

Ebben a részben azt szeretnénk felmérni, hogy milyen szintű képességekkel rendelkezik a projekt által javasolt 

módszertant illetően. 

14. Kérjük, írja le, milyen gyakran végezte már az alábbi tevékenységeket. 

 
Még soha nem 

csináltam 

Egyszer vagy 

kétszer csináltam 

Rendszeresen 

csinálom 

Nagyon gyakran 

csinálom 

Diákjaim csapatmunkára 

késztetése. 

    

Diákjaim terepmunkára késztetése 

információgyűjtés céljából. 

    

Diákjaim rávétele a határidők 

betartására. 

    

Diákjaim segítése véleményük és 

ötleteik szóban történő kifejtésére. 

    

Más tárgyakat oktató tanárokkal 

való együttműködés közös 

projektben 

    

Szövegszerkesztő, 

táblázatszerkesztő és prezentációs 

programok használata (Word, Excel, 

Power Point) 

    

Földrajzi információs és 

térképszoftver használata (pl. QGIS, 

ArcGIS, stb.) 

    

Térképalapú applikációk használata 

(pl. Google Earth, GPS) 

    

Okostelefon vagy tablet használata.     

Helyalapú játékok (pl. Pokemon Go, 

Geocaching, Zombies Run!) játszása 

    

Helyalapú játékok kifejlesztése (pl. 

olyan platformokon, mint az Aris, 

Enigmapp, TaleBlazer) 
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IV. rész: Hozzáállások/érdeklődési területek 

Ebben a részben azt nézzük meg, hogy mi iránt mutat érdeklődést és mi a hozzáállása a projekt témaköreivel 

kapcsolatban. 

15. Menyire érdekli az alábbiakkal kapcsolatos dolgok tanítása?  

 
Egyáltalán nem 

érdekel 
Egy kicsit érdekel Eléggé érdekel Nagyon érdekel 

Éghajlatváltozás: okok és a 

tájakra gyakorolt hatások. 

    

A vizes felszínek története a 

városomban. 

    

A tájakkal kapcsolatos problémák 

az Ön városában 

    

Mik a tájtervezés/földhasználat-

tervezés előnyei 

    

Mik a tájgazdálkodás előnyei     

 
16. Kérjük, írja le, mennyire érdeklik önt az alábbi témák! 

 
Egyáltalán nem 

érdekel 
Egy kicsit érdekel Eléggé érdekel Nagyon érdekel 

Iskolai projekten közösen 

dolgozni diákjaimmal és 

szakértőkkel. 

    

Kivinni diákjaimat az 

osztályteremből és terepmunkát 

végezni velük. 

    

Közelebbi kapcsolatot teremteni 

a reáltantárgyak közt (fizika, 

biológia, kémia, matematika 

stb.). 

    

Közelebbi kapcsolatot teremteni 

a reáltantárgyak és a művészetek 

közt az iskolában. 

    

Más tárgyakat oktató tanárokkal 

való együttműködés egy közös 

projektben 

    

Képesnek lenni arra, hogy 

földrajzi információs szoftverek 

használatára tanítsam diákjaimat. 

    

Képesnek lenni arra, hogy 

helyalapú játékok kifejlesztésére 

és használatára tanítsam 

diákjaimat. 

    

Támogatni diákjaimat abban, 

hogy eredményeiket nagyobb 

közönség előtt elmondják. 
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17. Kérjük, jelezze, mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel!  
 Abszolút nem 

értek egyet 

Nem értek 

egyet 

Egyetértek Teljes 

mértékben 

egyetértek 

Nincs 

véleményem 

Szeretném növelni a tájakkal 

kapcsolatos tudásomat. 

     

Érdekelnek a globális környezeti 

problémák (mint az 

éghajlatváltozás, vízszennyezés 

stb.) 

     

Az embereknek jobban kellene 

törődniük a környezet 

védelmével. 

     

Szeretnék többet tenni a 

környezet és tájaink védelme 

érdekében. 

     

A környezetet veszélyeztető 

dolgok nem tartoznak rám. 

     

Nagyon szeretek okostelefonnal 

/tablettel játszani. 

     

Szeretek csapat tagjaként 

dolgozni. 

     

Az új technológiák érdekesebbé 

teszik az iskolai tantárgyakat. 

     

 
 
18. Kérjük, jelezze, mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel!  

 Abszolút nem 

értek egyet 

Nem értek 

egyet 

Egyetértek Teljes 

mértékben 

egyetértek 

Nincs 

véleményem 

Az emberek már túlságosan 

beavatkoztak a környezetbe és a 

fő hatása ennek a természetes 

tájak leromlása. 

     

A tájak fontos szerepet játszanak 

a kultúra, ökológia és a 

környezet terén. 

     

A tájak hozzájárulnak a helyi 

kultúra és az emberke jólétének 

az alakulásához. 

     

A gazdaságban bekövetkező 

változások felgyorsítják a tájak 

átalakulását. 

     

A tájak védelme a mi 

kötelességünk. 

     

A vizes élőhelyek fajgazdagsága 

sokkal nagyobb, mint az erdei 

élőhelyeké. 
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19. Milyen gyakran végezte már a következő tevékenységeket?  

 Soha Néha Gyakran 
Nagyon 

gyakran 

Vizes felszínek meglátogatása (a tenger, 

tavak, patakok, folyók stb.) az Ön 

országában vagy régiójában 

kikapcsolódási célzattal. 

    

Vizes felszínek meglátogatása városában 

vagy régiójában természet-megfigyelés 

céljából. 

    

Vizes felszínek meglátogatása városában 

vagy régiójában sportolás céljából. 

    

Térkép olvasása tájékozódás céljából.     

Iránytű használata tájékozódás céljából.     

GPS vagy mobiltelefonos applikációs 

használata tájékozódás céljából. 

    

A természetről és a tudományról olvasni 

könyvekben vagy folyóiratokban. 

    

Tudományos központ vagy tudományos 

múzeum meglátogatása. 

    

Természetvédelmi terület meglátogatása.     
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WATERSTEAM – DIÁKOKNAK SZÓLÓ KÉRDŐÍV 

 
Az alábbi kérdőív a WaterSTEAM Erasmus+ projekt keretében került kidolgozásra. A WaterSTEAM innovatív és integrált 
tanulási módszertant kínál a középiskolai oktatás számára, alapja egy befogadásra és együttműködésre építő STEAM 
oktatási megközelítés1. Az oktatási projekt fő célja a táji értékek és a víz szerepe a táj2 alakításában.  
 
Tisztelettel kérünk az alábbi kérdőív kitöltésére, amely segítségével szeretnénk megtudni, milyen szintű tudással, 
ismeretekkel, milyen érdeklődéssel és hozzáállással rendelkezel a tájjal, a víz szerepével, a globális környezetvédelmi 
problémákkal és a projekt által nyújtott módszertannal kapcsolatban. Kérjük, vedd figyelembe, hogy nincsenek helyes vagy 
rossz válaszok, és hogy ez nem egy teszt!  
 

A kérdőív kitöltése mintegy 20 percet vesz igénybe. 

 
A kérdőív online változata itt érhető el: http://surveyor.rkk.hu/index.php 
Ha szeretné megismerni az online felmérés eredményét, vegye fel a kapcsolatot a magyarországi partnerrel. 

 

Köszönjük, hogy időt szántál a kitöltésre! 

 
 

 

I. rész: Általános kérdések 

1.  Kérjük, írd be a nemedet 
• Férfi 
• Nő 
 
2.  Kérlek, írd be az életkorodat 
 
3.  Iskolád neve  
 
4. A város (ahol az iskolád található) 
 
II. rész: Tudás  

Ebben a részben azt szeretnénk felmérni, hogy milyen szintű tudással rendelkezel a tájjal, a víz szerepével, valamint a 

globális környezetvédelmi problémákkal kapcsolatban. Vedd figyelembe, hogy ez nem egy teszt! 

5. Szerinted hol találkozhatsz tájjal? Az alábbi helyen: (Többet is megjelölhetsz.)  
• Erdő 
• Város/városi környezet 
• Falu 
• Mezőgazdasági területek 
• Folyók és tavak 
• A tenger 
• Part 

                                                                 
1 A STEAM Oktatás olyan megközelítés, amely a természettudományi tárgyakat, a műszaki tárgyakat, a mérnöki tárgyakat, a 

művészetet és a matematikát úgy oktatja, hogy felkeltse a diákok felfedező kedvét, párbeszédre és kritikai gondolkodásra 
késztesse őket. 
2 „Táj” az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezők és/vagy emberi tevékenységek hatása és 

kölcsönhatása eredményeként alakult ki. 

http://surveyor.rkk.hu/index.php
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• Festmény 
 
 
 
6. Szerinted az alábbiak közül melyik tekinthető egy „táj” részének? (Többet is megjelölhetsz.)  
• Vízzel kapcsolatos elemek (tenger, patakok, folyók, tavak stb.) 
• Erdők/fák 
• Partok 
• Hegyek, dombok 
• Vasutak 
• Utak/utcák 
• Hidak 
• Kikötők 
• Emberek 
• Állatok 
• Gát  
• Víztározó 
 
7. Az alábbi kifejezések közül melyiket kötnéd a „táj” kifejezéshez? 

 
Nincs kapcsolat a 

tájakkal 

Alig van kapcsolat a 

tájakkal 

Gyenge kapcsolat a 

tájakkal 

Erős kapcsolat a 

tájakkal 

Kultúra     

Örökség      

Természeti szépség     

Városok     

Falvak     

Növény- és állatvilág      

Vizes felszínek (tenger, 

tavak, folyók stb.) 

    

Mezőgazdaság     

Ipar     

 
8.  Kérjük, jelöld meg, véleményed szerint az alábbi képek közül melyik képvisel tájat! (Többet is megjelölhetsz.)  
 

1  2  
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3  4  
 
 

5  6  
 

7  8  

9  10  
 
 
9.  Elegendő tudással rendelkezel az alábbi dolgok terén? 

 
Semmit nem tudok 

róla 
Valamennyit tudok Elég sokat tudok Nagyon sokat tudok 

A régiómban található 

természetes vizes 

rendszerek (folyók, 
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tavak, a tenger stb.) 

története. 

A természetes tájak 

leromlása 

 (okai és miből áll) 

    

A vizes felszínek 

szennyeződése (okai és 

miből áll) 

    

A környezetedben 

található tájak ökológiája 

(állatok, madarak, 

növények, halak stb.) 

    

Hogyan hatott az 

éghajlatváltozás a téged 

körülvevő tájakra 

    

Hogyan hatott az emberi 

beavatkozás a téged 

körülvevő tájakra 

    

A természetes és 

mesterséges tájak közti 

különbség  

    

Az öntözőrendszerek és 

vízvezetékek története 

    

 
 
10.  Ismered az alábbi kifejezések jelentését? Ne feledd, ez nem teszt! 

 Igen Nem 

Kék infrastruktúra   

Zöld infrastruktúra   

Tájgazdálkodás    

Tájvédelem   

Fenntartható fejlődés    

Éghajlatváltozás   

 
11. Melyik tantárgyat társítanád az alábbi témákhoz? (Soronként többet is megjelölhetsz!) 

 Biológia Fizika Földrajz Informatika 
Mate

matika 
Kémia 

Művé

szete

k 

Történ

elem 
Irodalom 

Angol 

(idegen 

nyelv) 

A tájak 

jellemzői 
          

Tájvédelem           

Éghajlatválto

zás  
          

Vízelemek 

(tenger, 

folyók, tavak 

stb.) 

          

 
 
12. Melyik tantárgy keretében hallottál már az alábbi témákról? (Soronként többet is megjelölhetsz!) 

 
Biológi

a 
Fizika Földrajz 

Informatik
a 

Mate
matik

a 
Kémia 

Műv
észe
tek 

Történel
em 

Irodalom 
Angol 

(idegen 
nyelv) 

Egyik 
sem 

Éghajlatváltoz            
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ás  

Vizes felszínek 
és területek 
általában 

           

Folyók/vizek a 
régiómban 

           

Környezeti 
problémák 

           

Táj            

 
 
 
 
 
 
 
 
III. rész: Képességek 

Ebben a részben azt szeretnénk felmérni, hogy milyen szintű képességekkel rendelkezel a projekt által javasolt módszertant 

illetően. 

 
13. Kérjük, írd le, milyen gyakran végezted már az alábbi tevékenységeket.  

 
Még soha nem 

csináltam 

Egyszer vagy 

kétszer csináltam 

Rendszeresen 

csinálom 

Nagyon gyakran 

csinálom 

Csapatban dolgozni 
diáktársaimmal 

    

Terepmunkát végezni 
információgyűjtés céljából. 

    

Word használata 
szövegszerkesztésre. 

    

Excel használata.     

Power Point használata 
prezentációkra. 

    

Földrajzi információs és 
térképszoftver használata (pl. 
QGIS, ArcGIS, stb.) 

    

Művészet (rajz, festészet, dizájn 
stb.) alkalmazása ötletek és 
elképzelések kifejtésére 

    

Térképalapú applikációk 
használata (pl. Google Earth, 
GPS) 

    

Okostelefon vagy tablet 

használata. 

    

Helyalapú játékok (pl. Pokemon 

Go, Geocaching, Zombies Run!) 

játszása 

    

Helyalapú játékok kifejlesztése 

(pl. olyan platformokon, mint az 

Aris, Enigmapp, TaleBlazer) 

    

 
 

IV. rész: Hozzáállások/érdeklődési területek 
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Ebben a részben azt nézzük meg, hogy mi iránt mutatsz érdeklődést és mi a hozzáállásod a projekt témaköreivel 

kapcsolatban. 

 
14. Menyire érdekel az alábbiakkal kapcsolatos dolgokról tanulni? 

 
Egyáltalán nem 

érdekel 
Egy kicsit érdekel Eléggé érdekel Nagyon érdekel 

Éghajlatváltozás: okok és a 

tájakra gyakorolt hatások. 

    

A vizes elemek története a 

városomban. 

    

A tájakkal kapcsolatos 

problémák az városodban 

    

Mik a 

tájtervezés/földhasználat-

tervezés előnyei 

    

Mik a tájgazdálkodás előnyei     

 
 
15. Kérjük, írd le, mennyire érdekelnek az alábbi témák! 

 Egyáltalán nem érdekel Egy kicsit érdekel Eléggé érdekel Nagyon érdekel 

Iskolai projekten közösen 
dolgozni más diákokkal. 

    

Kimenni az osztályteremből és 
terepmunkát végezni. 

    

Közelebbi kapcsolatot találni a 
reáltantárgyak közt (fizika, 
biológia, kémia stb.). 

    

Kiválasztani egy nagyobb 
témán belül a neked való 
kutatási kérdést 

    

Képesnek lenni földrajzi 
információs szoftvert 
használni. 

    

Képesnek lenni helyalapú 
játékok kifejlesztésére és 
használatára.  

    

Eredményeidet nagyobb 
közönség előtt elmondani. 

    

 
 
16. Kérjük, jelezd, mennyire értesz egyet az alábbi kijelentésekkel!  

 
Abszolút nem 

értek egyet 
Nem értek 

egyet 
Egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nincs 
véleményem 

Szeretném növelni a tájakkal 

kapcsolatos tudásomat. 

     

Érdekelnek a globális 

környezeti problémák (mint az 

éghajlatváltozás, vízszennyezés 

stb.) 

     

Az embereknek jobban kellene 

törődniük a környezet 

védelmével. 

     

Szeretnék többet tenni a      
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környezet és tájaink védelme 

érdekében. 

A környezetet veszélyeztető 

dolgok nem tartoznak rám. 

     

Nagyon szeretek 

okostelefonnal /tablettel 

játszani. 

     

Szeretek csapat tagjaként 

dolgozni. 

     

A reáltárgyak (mint a fizika, 
kémia, biológia) igen nehezen 
mennek nekem. 

     

Az új technológiák 
érdekesebbé teszik az iskolai 
tantárgyakat. 

     

 
 
 
17. Kérjük, jelezd, mennyire értesz egyet az alábbi kijelentésekkel!  

 Abszolút nem 
értek egyet 

Nem értek 
egyet 

Egyetértek Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nincs 
véleményem 

Az emberek már túlságosan 

beavatkoztak a környezetbe és 

a fő hatása ennek a 

természetes tájak leromlása. 

     

A tájak fontos szerepet 

játszanak a kultúra, ökológia és 

a környezet terén. 

     

A tájak hozzájárulnak a helyi 

kultúra és az emberke 

jólétének az alakulásához. 

     

A gazdaságban bekövetkező 

változások felgyorsítják a tájak 

átalakulását. 

     

A tájak védelme a mi 

kötelességünk. 

     

A vizes élőhelyek 

fajgazdagsága sokkal nagyobb, 

mint az erdei élőhelyeké. 

     

 
  
18. Milyen gyakran végezted már a következő tevékenységeket?  

 Soha Néha Gyakran Nagyon gyakran 

Vizes felszínek meglátogatása (a tenger, 

tavak, patakok, folyók stb.) az országodban 

vagy régiódban kikapcsolódási célzattal. 

    

Vizes felszínek meglátogatása városodban 

vagy régiódban természet-megfigyelés 

céljából. 

    

Vizes felszínek meglátogatása városodban 

vagy régiódban sportolás céljából. 

    

Térkép olvasása tájékozódás céljából.     
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Iránytű használata tájékozódás céljából.     

GPS vagy mobiltelefonos applikációs 

használata tájékozódás céljából. 

    

A természetről és a tudományról olvasni 

könyvekben vagy folyóiratokban. 

    

Tudományos központ vagy tudományos 

múzeum meglátogatása. 

    

Természetvédelmi terület meglátogatása.     
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WATERSTEAM – KÉRDŐÍV A KÜLSŐS ÉRINTETTEKNEK 

 

Az alábbi kérdőív a WaterSTEAM Erasmus+ projekt keretében került kidolgozásra. A WaterSTEAM innovatív és integrált 

tanulási módszertant kínál a középiskolai oktatás számára, alapja egy befogadásra és együttműködésre építő STEAM 

oktatási megközelítés. Az oktatási projekt kulcseleme a táji értékek, valamint a víz szerepe a táj formálásában.  

A STEAM oktatás olyan oktatási megközelítés, amely a természettudományok, műszaki tudományok, mérnöki 

tudományok, a matematika és a művészetek használatával felfedezésre, párbeszédre és kritikus gondolkodásra készteti a 

diákokat. 

A javasolt oktatási módszertan kulcsfontosságú célja a projekt témakörével összefüggő területeken működő szervezetek 

bevonása (például formális és informális oktatás, kutatás, környezettudatosság, táj-/víz-/ környezetgazdálkodás és -

tervezés) külső szakértőként a tanulási folyamatba. 

Jelen kérdőívvel Önt mint szakértői szervezetek (egyetemek, oktatási hatóságok, tudományos egyesületek, a 

környezetvédelem és -kezelés terén tevékenykedő civil szervezetek, víz- és tájgazdálkodási hatóságok, területrendezési 

hatóságok) képviselőjét kerestük meg, arra kérve, hogy ossza meg velünk a javasolt oktatási megközelítéssel kapcsolatos 

nézőpontját és jelezze, amennyiben érdekelné a külső szakértőként való részvétel.  

 

A kutatásban való részvétele önkéntes alapon történik. A folyamat része egy mintegy 15 percet igénybe vevő kérdőív 

kitöltése. Válaszait bizalmasan kezeljük és nem gyűjtünk olyan információkat, amelyekkel Ön beazonosítható lenne (a 

felmérés nem tartalmaz olyan adatok, amelyre Önre személyesen jellemző). Az adatokat kizárólag összesített formában 

elemezzük.  

 

Köszönjük, hogy időt szán ránk!  

 

1. rész: Profil 

 

1. Kérjük, válassza ki, melyik korcsoportba tartozik:  

● 25 év alatt 
● 25-35 év 
● 36-45 év 
● 46-55 év 
● 56-65 év 
● 65 év felett 
 

2. Város (ahol él):  

 

3. Kérjük, írja be, milyen típusú szervezetben érintett:  

• Civil szervezet 
• Helyi önkormányzat 
• Tudományos intézet 
• Tudományos társaság 
• Kutatóközpont 
• Oktatási hatóság 
• Kulturális egyesület / szervezet 
• Egyéb _________________________________________ 
 

4. Kérjük, jelölje meg szervezete fő érdeklődési területét (többet is megjelölhet) 

• Formális oktatás 
• Informális oktatás 
• Környezetvédelem/környezetgazdálkodás/környezeti tervezés 
• Tájgazdálkodás/tájtervezés 
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• Vízgazdálkodás 
• Környezetvédelmi kutatás 
• Környezetvédelmi akciók 
• Tudomány 
• Művészetek 
• Egyéb ___________________________________ 
 

5. Az állami vagy a magánszektorban működik az Ön szervezete? 

• Állami 
• Profitorientált magán 
• Nonprofit magán 
 

 

2. rész: A projekt témáival kapcsolatos alapkérdések 

 

6. Mennyire érdeklik Önt az alábbi témakörök?  

 Egyáltalán nem érdekel Egy kicsit érdekel Eléggé érdekel Nagyon érdekel 

Éghajlatváltozás: okok 

és a tájakra gyakorolt 

hatások. 

    

A vizes elemek 

története városomban. 

    

A tájakkal kapcsolatos 

problémák 

városomban. 

    

A 

tájtervezés/földhasznál

at-tervezés előnyei 

    

A tájgazdálkodás 

előnyei 

    

A víz szerepe a táj 

formálásában 

    

A (12-18 éves) fiatalok 

oktatása  

    

 

 

7. Az Ön szervezetének tevékenységei közt szerepel középfokú oktatással kapcsolatos munka (pl. oktatási projektek, 

üzemlátogatások, képzés stb.)? 

• Igen  (Amennyiben Igen, kérjük, a 3. résztől folytassa) 
• Nem  (Amennyiben Nem, a 4. résztől folytatandó) 
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3 rész: Középfokú oktatással kapcsolatos tapasztalatok 

 

7. Munkája során milyen gyakran foglalkozik középiskolás (12-18 éves) diákokkal?  

• Szinte minden nap 
• Nagyon gyakran (heti 1-2 alkalommal) 
• Néha (havi 1-2 alkalommal) 
• Ritkán, alkalmilag (évi 1-2 alkalommal) 
• Soha 
 

 

8. Munkája során milyen gyakran kerül kapcsolatba középiskolai tanárokkal?  

• Szinte minden nap 
• Nagyon gyakran (heti 1-2 alkalommal) 
• Néha (havi 1-2 alkalommal) 
• Ritkán, alkalmilag (évi 1-2 alkalommal) 
• Soha 
 

 

9. Milyen módon dolgozott már az Ön szervezete középiskolai tanárokkal/diákokkal? (Többet is választhat) 

• Tanárok képzése 
• Oktatási projektek 
• Üzemlátogatások 
• Oktatási célú látogatás iskolákban (prezentációk, oktatás stb.) 
• Diákok/tanárok bevonása önkéntesként 
• Egyéb ____________________________  
 

 

10. Vett már részt (oktatóként/segítőként) középiskolai oktatási kurzusban (12-18 éves diákokkal) az alábbi témákban? 

(Kérjük, jelölje be az alábbi táblázatban!) 

 

 Környezetvédelem Tájvédelem Vízgazdálkodás/vízvéde

lem 

Művészetek 

Projektalapú tanfolyam     

Diáktábor szervezése     

Kiállítás     

Tematikus hét     

Klubok, szakkörök     

Tanulmányi versenyek     

Egyéb     

Nincs oktatási 

tapasztalat a témában 

    

 

11. Ha egyéb, kérjük, írja le: 

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4. rész: Érdeklődési körök és hozzáállás 

 

12. Kérjük, írja le, Ön szerint az alábbi tudományterületek közül melyek kötődnek a tájvédelem, tájkezelés és tájtervezés 

témaköréhez? 

 Egyáltalán nem 

kötődik 

Alig kötődik Valamelyest 

kötődik 

Igen erősen kötődik Nem tudom 

Biológia      

Geológia      

Földrajz      

Fizika       

Kémia      

Informatika      

Matematika      

Művészetek      

Irodalom      

 

13. Van más olyan tudományterület, amelyet Ön összekötne a tájvédelem, tájkezelés és tájtervezés témakörével? 

____________________________________ 

 

14. Mennyire ismeri a STEM és a STEAM oktatási paradigmát? 

 
Egyáltalán nem 

ismerem 

Valamennyire 

ismerem 
Jól ismerem 

Nagyon jól 

ismerem 

STEM     

STEAM     

 

15. Kérjük, jelezze, mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel! 

 Abszolút 

nem értek 

egyet 

Nem értek 

egyet 

Egyetértek Teljes 

mértékben 

egyetértek 

Nem tudom 

A formális oktatásnak több figyelmet kellene 

fordítania a tájgazdálkodás kérdéskörére.  

     

A külsős szakértőknek együtt kellene működniük 

a középiskolákkal és segíteniük az oktatási 

folyamatot. 

     

A tájgazdálkodást és a jelenkori 

környezetvédelmi kérdéseket (pl. 

éghajlatváltozás) csak a szakértőkre kellene 

hagyni és nem a középfokú oktatásra. 

     

A középiskolás diákokat nem érdekelné a mi 

szervezetünk munkája. 

     

Egy középiskolával történő együttműködés 

hasznos lenne a szervezetünk számára. 

     

 

16. Érdekelné a külső szakértőként történő részvétel olyan iskolai projektben, amelynek témája a tájvédelem/tájgazdálkodás 

és a víz szerepe? 

1. Igen 
2. Nem 
 

 

Kérjük, adja meg e-mail címét: ______________________________ (nem kötelező) 


