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1. Projektötlet - lényegi összefoglalás 
 

A salgótarjáni szabaduló szoba megvalósítására vonatkozó elképzelés 2013-ban született meg, 

két helyi fiatal, Kadlót Zsolt és Angyal Szabolcs ötlete alapján. Az eredeti tervek szerint a 

fő cél a szórakoztatás és a közösségépítés volt, azonban hamarosan kiderült, hogy a kijutós 

játékban (más néven exit game vagy escape game) jóval több lehetőség rejlik.  

Az alábbi szakértői tanulmány célja feltérképezni, azt, hogy a salgótarjáni szabadulós 

szobában hogyan lehet oktatásfejlesztési tevékenységeket megvalósítani. A tanulmány ezt a 

célt több oldalról kívánja körbejárni. Elsőként bemutatjuk mikrokutatásunk eredményeit, 

melyben feltártuk az eddigi fejlesztések hatásait és előkészítettük a szakmai partnerekkel való 

együttműködést.  

A tanulmány a kutatás bemutatását követően kinyitja a horizontot, és a közeljövőben 

megvalósuló 4 hetes pedagógiai kutatásra, tananyagfejlesztésre és a pedagógustovábbképzésre 

fókuszál. Megmutatva azt, hogy az oktatási program tudatosan felépített elemei hogyan 

illeszkednek egymáshoz, kiadva egy olyan innovatív oktatásfejlesztési programot, melyre a 

21. században felnövekvő fiataloknak nagy szüksége van.  

-kidolgozott tananyag

-a tananyagra és a tapasztalatokra alapozott pedagógus-továbbképzés

tananyagfejlesztés 
pilot program 
keretein belül 

4 hetesteszt 
időszak

Mikrokutatás



A TudásVadász program bemutatkozása 

4 
 

 

Főbb irányok, alapkérdések  

Jogosan tehetjük fel a kérdést, hogyan kapcsolódik a szabadulós szobák világához a tanulás és 

az iskola? A kijutós játékokat néhány éve játszanak az emberek, mégis hogy lehetne ezt az 

eszközt bevonni az iskoláskorú gyerekek fejlesztésében? Ezekre az alapkérdésekre a 

tanulmány későbbi oldalain adjuk meg a részletes válaszokat. Elöljáróban annyit érdemes 

leszögezni, hogy a gyerekek – már korábban megmutatkozó – játékhoz való affinitása 

hívta életre a szabadulós játék iskolához való kapcsolását. Ez az jelenti, hogy a projekt valós 

kérdésekre, igényekre ad valós válaszokat, nem csupán elméleti összekapcsolásokról 

beszélünk. 

A kijutós játékok valóban csak néhány éves múltra tekintenek vissza, azonban pont 

újdonságértékük révén számíthatunk jelentős mennyiségű érdeklődőre korosztálytól 

függetlenül. A kijutós játékokat az élménykeresés és mai kor szórakozási igényei hívták 

életre. A megszokott passzív szórakozási formáktól (tv, mozi) az emberek eltávolodtak és 

interaktív, élmény dús, fejlesztő szórakozásra vágytak, ezért választották az exit game adta 

kikapcsolódást. A szabadulós szobában mindent ki lehet próbálni és időre megy a játék, 

akárcsak az életben, ahol szintén gyakran köt a határidő. Ez az izgalmas, számos lehetőséget 

rejtő tér adta meg kezdőlökést a „TudásVadász” Önismereti, Képességfejlesztő és 

Közösségépítő Program (a továbbiakban TudásVadász Program) indítására és teremti meg a 

lehetőségét az oktatásfejlesztési koncepció kidolgozásának. 
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2. Vezetői összefoglaló 
 

Projekt címe 

 

„TudásVadász” Önismereti, Képességfejlesztő és Közösségépítő 

Program (a Nevelj Nevetve Egyesület gondozásában) 

Megvalósulás helye TimeRunner Szabadidőközpont és Közösségi Tér 

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9. 

Projektgazda 

adatai, a program 

kidolgozói 

Angyal Szabolcs-projektmenedzser 

Kadlót Zsolt-játékvezető, a kijutós játékok házigazdája, 

programszervező 

Lenkei-Karádi Klára-tananyagfejlesztő, pedagógiai szaktanácsadó 

A projekt 

indokoltsága 

• képességfejlesztés 

• személyiségformálás 

• közösségépítés 

Kezdeti célok Egy salgótarjáni szabaduló szoba kialakítása uniós támogatással, 

helyi szórakozási és közösségi tér kialakítása az alábbi célokkal: 

• szórakoztatás,  

• közösségépítés,  

• játékos tanulás segítése. 

Rövid távú célok A projekt előkészítő szakaszának lebonyolítása, az alábbi szakmai 

tartalmakkal: 

• 4 hetes mini pilot időszak előkészítése a tananyagfejlesztés 

megkezdéséhez, az előzetes kutatási eredmények alapján, 

• a partnerek közötti kommunikáció kereteinek kialakítása. 

Középtávú célok  2016 év végéig az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani: 

• A tananyag és a szabaduló szoba jótékony hatásainak 

összekapcsolása. A szórakoztató, közösségépítő jelleget 

megtartva oktatási célok megtalálása, hosszú távú 

oktatásfejlesztési koncepció elindítása. 

• Kijutós játékra alapozott tananyag kiadása az 5-6. osztályos 

korosztály számára. 

• A pilot év tapasztalatai alapján pedagógus-továbbképzési 

anyag kidolgozása és bemutatása. 

• TudásVadász Tábor szervezése. 
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A projekt 

célcsoportjai 

• 5-6 osztályos tanulók,  

• pedagógusok,  

• szülők közvetett módon 

A projekt 

hatásterülete 

• oktatásfejlesztés,  

• képességfejlesztés, személyiségfejlesztés  

• játékos tanítási módszer kidolgozása 

A projekt szakmai 

partnerei 

• Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 

• II. Koháry István Alapiskola (Fil’akovo – Fülek, Szlovákia) 

Tervezett 

költségvetés 

A 2016-os évre 12 millió forint. 

Időbeli ütemezés, 

részcélokra 

vonatkozóan is  

Előkészítő szakasz: 2015. október-2016. június 30. 

Tananyag-fejlesztési és tesztelési szakasz: 2016. július 1.-2016. 

december 31. 

Disszeminációs szakasz: 2016. október 1.-2018. augusztus 31. 

  



A TudásVadász program bemutatkozása 

7 
 

3. Helyzetértékelés 
 

3.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása 
 

A térség jellemzői, tipikus problémái 

Jelen tanulmányban nincs lehetőség és nem cél a Salgótarján teljes történetét bemutatni a 

kezdetektől. Arra törekszünk, hogy a téma recens vonatkozásait megtaláljuk. A térség 

legnagyobb aktuális társadalmi-gazdasági problémái a munkanélküliség és a nagymértékű 

elvándorlás.  

Mivel a munkanélküliségnek meghatározóan gazdasági vonatkozásai vannak, további 

fejtegetésre nem vállalkozunk, tekintve, hogy még a városvezetés is keresi az utat, hogy az 

ipari termelés versenyképességének elvesztése és leépülése után milyen irányban lehetne 

kilábalni a válságból. 

Az elvándorláson azonban érdemes tovább gondolkozni, hiszen úgy gondoljuk, van 

lehetőségünk érdemben tenni az ügyért. 

Kijelenthetjük azt, hogy Salgótarján „fiatal” településnek számít, hiszen város-történeti múltja 

javarészt a múlt században alakult ki. Több kistelepülés összeolvadásából keletkezett, ezáltal 

az egységes gondolkodás, a lokálpatriotizmus nem rendelkezik erős gyökerekkel, 

kialakulóban van. Gyakorlatilag sok esetben nincsenek olyan húzóerők, melyek helyben 

marasztalnák a fiatalokat.  

Az alábbi táblázat bemutatja számszerűen a külföldi és belföldi elvándorlás mértékét 2003 és 

2014 között. Látható, hogy mind a belföldi, mind a külföldi elvándorlást toronymagasan 

vezeti az Észak-Magyarországi régió, melynek része Salgótarján és vidéke is.  
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Forrás: KSH honlap (https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_6.html) 

 

A közösség élet hiánya, a minimális számú társas tér szintén az elvándorlást segítik elő. A 

mai, 21. század gyerekeinek modern közösségi terekre van szükségük, ahol a szórakozás és 

feltöltődés mellett képességeiket is fejlesztik és hasznosan tölthetik az időt. Sajnos ilyen hely 

Salgótarjánban kevés van, azonban a TimeRunner Szabadidőközpont és Közösségi Tér kitölti 

ezt az űrt és valódi komplexummá bővülhet a közeljövőben.  

Természetesen nem kell ahhoz szociáldemográfusnak lenni, hogy tudjuk, az elvándorlás 

lassításához több évtized és összehangolt intézkedések szükségesek. Azonban úgy gondoljuk, 

mi is tudunk tenni azzal, hogy az iskoláskorúakat intenzíven bevonjuk a képességfejlesztésbe, 

a rejtvények által megismerik a helyi történelmi vonatkozásokat, növelve ezzel ismereteiket 

és közösségi öntudatukat.  

  

https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_6.html
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Hátrányos helyzetű gyerekek az oktatásban és a kijutós játékban 

Az alábbi térkép bemutatja azt, hogy Magyarországon milyen arányban élnek hátrányos 

helyzetű gyerekek. A térkép szerint Észak-Magyarország a második helyen végzett az Észak-

Alföldi térség után, minimális eltéréssel. Ez azt jelenti, hogy az Észak-Magyarországi 

régióban a hátrányos helyzetű tanulók aránya 46, 9% a 2013-2014. évi tanévben.  

Forrás: KSH honlap (https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/oktat.html?mapid=ZOI001) 

A mikrokutatásunkban megkerestük a leendő szakmai partnerünket, a Kodály Zoltán 

Általános Iskolát, a pedagógussal készült fókuszcsoportos interjúban többek között a 

következők hangoztak el: 

„Az én osztályomról annyit kell tudni, hogy a képességeik eléggé korlátozottak. És 

mégis az első csapat harmadik lett, azt hiszem. Mert úgy versenyben vannak, azt 

hiszem. Utána mikor következőleg voltunk, az első csapat videón nézte a másikat, 

hogy hogyan oldja meg a feladatot és mennyi idő kell nekik kijutni. És megdöntötték a 

rekordot! Én végigültem azt az alkalmat és mentek velük. És tényleg nagyon furcsa 

volt, hogy azok a gyerekek, akik alig szólalnak meg, azért feloldódtak. Nagyon jó volt, 

hogy mindenhez hozzá lehetett nyúlni, hogy élethű volt a dekoráció. Sőt utána volt 

olyan gyerek is, aki elment utána a szüleivel még játszani. Az egészet az egyik gyerek 

találta ki, aki nagyon sokat foglakozik a számítógéppel és látta az interneten. Ő 

mindig szeretett volna menni (kijutós játékot játszani), mert az interneten soha nem 

sikerült neki. És tényleg elvarázsolta őket maga a történet is. Jó például R., aki néha 

nagyon deviáns gyerek, leült és fejtette a kódot. Tényleg! Azt mondtam, hogy ezt a 

videót elkérem! 10 percig látszik rajta R., tud egy helyben ülni és a titkos írást fejteni. 

https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/oktat.html?mapid=ZOI001
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Tudta azt is, hogy felülről lefelé kell a kínai írást olvasni, nagyon szuper volt! Az is 

furcsa volt, hogy a gyerekeknek milyen a kapcsolatuk egymással. Ugye van egy 

hierarchia, a tanulásban is, szünetben nem szólnak egymáshoz. De itt együtt kell 

dolgozni a kódfejtés miatt. És csak az volt, hogy „Találtam egy elemet!”, meg egy 

újabbat és még egy újabbat! Én bent voltam végig, próbáltam nekik segíteni. Nagyon 

jó volt látni a változást.” 

Az interjúrészletben világosan látszik az, hogy a szabadulós játék varázsa hogyan fogja meg 

a gyengébben tanuló gyerekeket is, hogyan változnak meg szociális kapcsolataik a játékban.  

 

3.2. A projekt indokoltsága 
 

Az iskola, mint intézmény fejlesztése 

A projekt elsődleges irányultsága oktatási jellegű, így azok rövid bemutatásával kezdjük. A 

hagyományos oktatási keretek mellé beemeljük a szabadulós játék módszerét, új, innovatív, 

fenntartható program keletkezik, melyre különösen nagy szükség van Salgótarjánban és 

Magyarországon egyaránt.  

Előzetes igényfelmérésünkben, melyet 2016 februárjában készítettünk, felkerestük az egyik 

leendő partneriskolát, a salgótarjáni Kodály Zoltán Általános Iskolát és interjút készítettünk 

az intézményvezetővel, egy pedagógussal, valamint két gyerekkel. 

Az intézményvezető szívesen csatlakozik az iskolával programhoz, hiszen több pedagógus 

elvitte az osztályt kijutós játékot játszani és pozitív élményekkel tértek vissza mindannyian.  

 

Személyiségfejlesztés, korszerű tudásátadás 

„Nem lehet ezeket könyvből megtanulni.”- mondta az interjúban az intézményvezető, utalva 

arra a mai, XXI. században élő gyerekek milyen friss, innovatív tereppel találkoznak a kijutós 

játékban. A gyerekek valóban olyan tudást, ismereteket szerezhetnek, melyek 

gyakorlatorientáltak, ugyanakkor hasznosan segítik az iskolai előmenetelüket.  

A kijutós játék személyiségfejlesztő hatásai az eddig tapasztalatok alapján a következőek: 

• a figyelem fejlesztése 

• az új helyzethez való adaptív viselkedés 

• hatékony időbeosztás, gyors reagáló képesség fejlődése 

• a találékonyság, hatékony problémamegoldás elősegítése 
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• célorientáció; a közös cél a kijutás; egyéni cél: minél több feladat megoldása azért, 

hogy mindenki kijusson (egyéni és közös célok ugyanazok) 

• pozitív társas interakció, együttműködési képesség fejlesztés 

• ösztönző drukk hatás kialakulása: nyomás alatt is képesek a gyerekek egyénileg és 

csoportosan is teljesíteni, azaz logikai és egyéb feladatokat megoldani és kijutni a 

szobából 

• a mentális és fizikai terhelés közel azonos, tehát a kijutós szoba hatásos stresszkezelő-

levezető térként is funkciónál  

 

Közösségépítés 

„Olyan jó, hogy végre történik valami a városban!” – hangzott el a szülőkkel készített 

interjúk egyikében. A TimeRunner szabaduló szoba közösségi térként is funkcionál, mely 

eddig hiányzott a lakosság életéből. Rendszeresen tartanak gyerekzsúrokat és szülinapokat a 

központ rendezvénytermében, lehetőséget teremtve arra, hogy akár egy egész osztály és 

minden szülő jelen lehessen és kötetetlen formában együtt szórakozhassanak, miközben egy 

kisebb gyerekcsoport kijutós játékot játszik, így adva olyan plusz élményt, mely több egy 

szülinapi bulinál.  
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4. A projekt céljai és tevékenysége 
 

A TudásVadász Program célja a szabadulós játék eszközével megvalósuló önismeret erősítés, 

képességfejlesztés és csapatépítés rendszerének kifejlesztése és megvalósítása. A 

következőkben megtekintjük az eddig megvalósult lépéseket és folyamatokat, valamint 

felvázoljuk a projekt további lépéseit.  

4.1. Első lépések, mikrokutatás 
 

A projekt kezdeti szakaszában mikrokutatást vettünk fel, mely a következő lépésekből állt: 

• Kérdőívet töltöttek ki a szabadulós játékban eddig résztvevő gyerekek, és a szülők. 

Témája: eddig tapasztalatok, kipróbált pályák a játékban 

• Fókuszcsoportos interjút vettünk fel a leendő partnerintézmény vezetőjével, 

Somogyiné Quallich Lenkével és a játékban eddig részt vett pedagógussal és 

gyerekkel. 

Téma: eddig tapasztalatok, szakmai partnerkapcsolat kialakítása 

• Strukturált interjút készítettünk a salgótarjáni Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjével, Székyné dr. Sztrémi Melindával. 

Téma: tapasztalatok, a szabadulós szoba előnyei a városfejlesztés tükrében 

 

Összefoglalva azt tapasztaltunk, hogy a szabadulós szoba oktatási programját a kutatás 

résztvevői egytől egyig üdvözlik és ez nekünk, a program kidolgozóinak is további pozitív 

megerősítést adott. A gyerekekkel felvett kérdőívekből kiderült az, hogy többen voltak már a 

szabadulós szobában, az iskolai csoporton kívül, születésnapokon és a szülőkkel. Többnyire 

az összes pályát kipróbálták és mindannyian fel tudták sorolni, miért szeretik a játékot.  

A szülőkkel készült interjúk arra mutattak rá, hogy nagyon örülnek annak, hogy a gyerekeik 

úgy szórakoznak, hogy közben fejlődnek is. Többen megjegyezték, hogy a szabadulós játék 

erős közösségépítő hatást fejt ki, hiszen már többen tartották a születésnapjukat a kijutós játék 

közösségi terében, amely során közösen szórakoztak, játszottak, beszélgettek.  

Az intézményvezető elmondta a vele készült interjúban, hogy szívesen csatlakozik a 

TudásVadász Programhoz, mert igazán nagy szükség van a gyermekközpontú fejlesztéshez. 

Elmondta azt, hogy a gyereknek szükségük van olyan gyakorlati tudásra, amelyet az iskolai 

hagyományos oktatás nem tud megadni és a szabadulós játékban a gyerekeknek van 

lehetőségük arra, hogy a képességeiket több oldalról is fejlesszék. Az intézményvezető 
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kifejtette azt is, hogy több pedagógus kolléga beszámolt a gyerekek iskolaitól eltérő 

viselkedéséről, különösen itt az egymás közötti interakcióra és az aktivitásaira gondolt.  

 

4.2. 4 hetes teszt időszak 
 

A mikrokutatás eredményeire alapozva előkészítés alatt át egy 4 hétre kidolgozott teszt 

oktatási anyag, mely szabadulós szobára készített tananyagot tartalmazza 5. osztályosok 

részére kidolgozva. A 4 hetes tesztben két osztály fog részt venni egy „kísérleti” (A) és egy 

„kontroll” (B) csoport.  

Az „A csoport” a szabadulós szobára kifejlesztett tananyagot fogja tesztelni. Ez azt jelenti, 

hogy az aktuális tananyagot fogják játékosan tanulni a kijutós játék feladatain keresztül, 

illetve hét közben is fognak kapni néhány tananyaggal kapcsolatos rejtvényt. 

A „B csoport” 4 héten keresztül szabadulós játékot fog játszani heti egyszer, akárcsak az „A 

csoport”. A „B csoport” esetében a tananyag el fog maradni, „csupán” játszani fognak a 

kijutós szobában.  

Hipotetikus feltevésünk szerint „A csoport” a 4. hét végén motiváltabb lesz az iskolai 

oktatással kapcsolatban és a tanultakkal kapcsolatban mélyebb tudás fognak elsajátítani, mint 

a „B csoport”. Csoportviszonyaikban összeszokottabban fognak viselkedni, mint a teszt 

időszakot megelőzően. Ebben a tekintetben nem várunk különbségséget a „B csoporttal” 

összehasonlítva. Feltételezéseinket minden esetben kérdőívekkel, résztvevők megfigyelésével, 

strukturált interjúkkal és szociometriával kívánjuk vizsgálni és alátámasztani. 

 

4.3. Tananyagfejlesztés 
 

Az 5-6. osztályos korosztály részére készülő tananyag játékos formában, logikai rejtvények, 

fejtörők és mozgásos feladatok segítségével valósul meg a szabadulós szobában.  

A következőkben megtekintjük, mivel különbségek vannak a hagyományos, frontális oktatás 

és a kijutós játékban megvalósuló képességfejlesztő órákban. A szemben állítás nem 

véleménykülönbséget vagy értékítéletet takar, csupán világosan illusztrálja a különbséget a 

két oktatási forma között.  

 

Megnyilvánulási 

forma 

Kijutós játék fejlesztő óra Hagyományos rendszerű 

tanórák, oktatás 
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Logikai 

készségfejlesztés 

A program alapköve, minden 

foglalkozás szerves része a logikai 

készségfejlesztés. A program 

szem előtt tartja azt, hogy a XXI. 

századi gyerekek gondolkodási 

hiányosságaik vannak, melyek 

rendszeres logikai játék 

használattal kiválóan fejleszthető. 

(A gyerekekre vonatkozó 

gondolkodási hiányosságok 

elmélete Prof. Dr. Gyarmati 

Évához kapcsolódik.) 

A logikai gondolkodásfejlesztés 

javarészt matematika órákon, 

strukturált feladatok formájában 

jön elő.  

Szociális készségek 

fejlesztése 

Az „együttjátszás” természetes és 

stressz-mentes folyamatában a 

gyerekek együtt oldódnak fel a 

játéktérben. Közös a cél, a kód 

megfejtése és a kijutás. A 

csoporton belüli előzetes 

konfliktusok a játéktérben 

újrarendeződnek, gyakran felülírja 

a játék.  

A csoporton belüli konfliktusok 

nehezen oldódnak meg, 

hierarchizált viszonyok alakulnak 

ki. A frontális oktatási 

rendszerben kevés lehetőség van a 

szociális készségek fejlesztésére.  

Csoportmunka Alapvetően jellemző.  Ritkán valósul meg.  

Ismereti elemek 

integrált módon 

való megjelenítése 

1-1 képességfejlesztő foglalkozás 

több tantárgyi elemet felölel, így 

kapnak a programban résztvevő 

gyerekek egységes, komplex 

tudást. A feladat elemek 

egymással összekapcsolódnak, 

segítve a megjegyzést, a 

gondolkodás fejlődését.  

A tantárgyak nem kapcsolódnak 

össze.  

Mozgásfejlesztés Minden foglalkozás magában 

foglalja a mozgásfejlesztést is. 

Változatos mozgásmintákat kell 

Testnevelés óra keretein belül 

valósul meg, nem a tanórák 

részeként.  
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követni a kódok fejtése során, 

ráadásul a gyerekek mozgása 

motivált a kódfejtésre és a 

kijutásra vonatkozóan. 

Tanár-diák 

interakció 

A tanár szerepe a foglalkozás 

vezetése, ezáltal a gyerekeket 

újszerű helyzetben látja. 

A tanárnak van lehetősége a 

foglalkozás után megtekinteni a 

gyerekekről készült videót, mely 

nagymértékben segítheti 

munkáját.  

A tanár a gyerekek számára is 

újszerű helyzetben jelenik meg, 

hiszen ugyanúgy pedagógiai 

munkát végez, azonban 

játékmesterként irányítja a 

csoportmunkát.  

A csoportvezetésnek 

szakmódszertanát a pedagógus a 

továbbképzésen ismeri meg.  

A hagyományos tanár-diák 

viszony, frontális tanulási forma 

jellemző. Tanár beszél, tanulók 

hallgatják; tanár kérdez, tanulók 

válaszolnak.  

Önismereti 

gyakorlatok, 

önreflexió 

A szabadulós játékban a gyerekek 

saját magukat új szerepben látják, 

az eddigi megszokások nélkül 

újabb társakkal együttjátszva.  

Láthatják magukat kívülről a 

videofelvételen.  

A foglalkozás végén röviden 

mindenki összefoglalhatja hogyan 

érezte magát, mit hogyan csinált 

és a jövőben mi a célravezető.  

Nem jellemző a frontális 

oktatásra. 

Időgazdálkodás 60 perc áll rendelkezésre a 

kijutáshoz a játékban. A cél az 

Nem jellemző az önálló 

időbeosztásra sarkalló 
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önálló kijutás!  gyakorlatok megléte.  

Problémamegoldás Erős problémamegoldó, 

gyakorlatorientált tanóra 

A tanulók vezetett feladatokon 

keresztül csinálják a feladatokat. 

Az önálló problémamegoldás 

kevesekben alakul ki.  

Gyengébb tanulók 

felzárkózása, 

motivációfejlesztés 

A kijutós játékban minden gyerek 

részt vehet és érhet el sikereket 

egyformán.  

Sikerélményhez jutnak az 

iskolában gyengébben teljesítő 

gyerekek is, ezáltal tudjuk 

motivációjukat emelni.  

A gyengébben teljesítő gyerekek 

gyakran lemaradnak a 

hagyományos oktatási 

rendszerben.  

 

A kijutós játék tananyagfejlesztése a felsorolt pedagógiai elvek és módszerek szerint fog 

végbemenni, szoros tesztidőszak mentén. A Kodály Zoltán Általános Iskola osztálya heti 

rendszerességgel fog járni kijutós játék órákra, visszajelzéseik alapján tökéletesítjük az 

elkészített oktatási anyagot.  

A kijutós játék foglalkozások végét gondolattérkép készítésével zárjuk le, ezáltal a gyerek 

kapnak egy elméleti vázlatot az aktuális tananyaggal kapcsolatban, fejlődik a memóriájuk, 

gondolkodásuk. A gondolattérképek idővel hatékony összegzését jelentik a játékban 

elhangzottakban, illetve keretet adnak a foglalkozásoknak. A térképek használatával 

elősegítjük a logikai gondolkodás fejlődését, a lényeglátást és a strukturált gondolkodás 

kialakítását. 

Tekintve a kijutós játék nemzetközi jellegét és általános felhasználhatóságát, a későbbiekben 

azt szeretnénk, ha az általunk kidolgozott tananyag nem csak az országon belül terjedne el, 

ezért felvettük a kapcsolatot a füleki II. Koháry István Alapiskolával is, akik részt vesznek a 

további tesztelésben és az eszközök, módszerek adaptálásában. 
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5. Összegző gondolatok  
 

Az alábbi tanulmány megkezdett munkafolyamatokat foglal össze, és jövőbeli terveket vázol. 

Az előttünk álló közel egy év áldozatos és kemény munkával fog telni, különösen, ha a 

lehetséges kockázatokkal is számolunk. Kockázati tényező lehet többek között emberi 

tényezőkön alapuló, például hogy a tananyagok fejlesztése, tesztelése késik, így az egész pilot 

időszak kitolódhat. További kockázati tényező lehet az anyagi források biztosítatlansága, 

pályázati bevételek elmaradása.  

Az eddig tapasztalatok erőt és biztatást adnak a folytatáshoz, hiszen a gyerekek maguk kérik a 

játékot, a feladványokat. Úgy gondoljuk a hagyományos oktatási keretek mellé szükségessé 

vált egy olyan pedagógiai szemlélet kialakítása, mint amelyet fentebb vázoltunk. A kijutós 

játékok világa és az általa adott képességfejlesztés remekül kiegészítheti, erősítheti az iskolai 

teljesítményt és a gyerek személyiségfejlődését.  
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6. Feladat- és költségterv – vázlat 
 

Feladatok Erőforrásigény Egységár Költség 

Program előkészítés 

Megvalósíthatósági 

tanulmány készítése 

80 szakértői óra 5.000 Ft/óra 400.000 Ft 

Tájékoztató anyagok 

készítése 

1.000 példány 400 Ft/példány 400.000 Ft 

Tájékoztató fórumok 

tartása (terembérlet, 

előadói költségek) 

5 alkalom 40.000 Ft/alkalom 200.000 Ft 

Program előkészítése 

összesen 

  1.000.000 Ft 

 

Tananyagfejlesztés 

Tanulói segédanyag 

5. osztályos tanulók 

számára 

180 szakértői óra 5.000 Ft/óra 900.000 Ft 

Tanulói segédanyag 

6. osztályos tanulók 

számára 

180 szakértői óra 5.000 Ft/óra 900.000 Ft 

Tanári kézikönyv 

készítése 5. 

osztályban tanító 

pedagógusok 

számára 

180 szakértői óra 5.000 Ft/óra 900.000 Ft 

Tanári kézikönyv 

készítése 5. 

osztályban tanító 

pedagógusok 

számára 

180 szakértői óra 5.000 Ft/óra 900.000 Ft 

Nyomdai költségek 

(tanulói és tanári 

segédletek összesen) 

100 példány 4.000 Ft/példány 400.000 Ft 

Tananyagfejlesztés 

összesen 

  4.000.000 Ft 

 

Pedagógus-továbbképzési program fejlesztése 

Pedagógus-

továbbképzési 

program kidolgozása 

120 szakértői óra 5.000 Ft/óra 600.000 Ft 

Távoktatási felület 

kialakítása 

120 szakértői óra 10.000 Ft/óra 1.200.000 Ft 
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Pedagógus-

továbbképzési 

program 

akkreditáltatása 

eljárási díj 200.000 Ft/program 200.000 Ft 

Képzésfejlesztés 

összesen 

  2.000.000 Ft 

 

Pilot program 

Óramegbeszélések 

(visszajelzések 

gyűjtése a 

tananyagról) 

100 emberóra 3.000 Ft/óra/fő 300.000 Ft 

Pedagógus-

továbbképzési 

program megtartása 

2 alkalom 300.000 Ft/alkalom 600.000 Ft 

Pedagógus-

továbbképzési 

program (utólagos 

konzultációk) 

5 alkalom 50.000 Ft/alkalom 250.000 Ft 

Pedagógus-

továbbképzési 

program javítása 

50 szakértői óra 5.000 Ft/óra 250.000 Ft 

Foglalkozások 

megtartása (TR 

bérleti díj) 

200 játék 5.000 Ft/játék 1.000.000 Ft 

Foglalkozások 

megtartása (tanárok 

díjazása) 

200 játék 3.000 Ft/játék 600.000 Ft 

Pilot összesen   3.000.000 Ft 

 

Általános projektköltségek 

Eszközbeszerzés, 

bérlés 

- - 300.000 Ft 

Marketing 

(újsághirdetés, videó 

készítése, stb.) 

- - 1.200.000 Ft 

Weblap készítése, 

karbantartása 

- - 300.000 Ft 

Rezsi, irodaszerek - - 200.000 Ft 

Általános költségek 

összesen 

  2.000.000 Ft 

Teljes program (a 

2016-os évre) 

  12.000.000 Ft 

 

A bevételek pályázati forrásból, közösségi finanszírozásból, valamint a gazdasági szereplők 

adományaiból tervezettek. 
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7. Mellékletek 
 

7.1. Szakmai vélemények 
 

Time Runner - kijutós játék 

 

Tanítóként dolgozom egy salgótarjáni általános iskolában, ahol kisiskolásoknak tanítok 

készségtárgyakat illetve matematikát, illetve fekjlesztő pedagógusi munkát is végzek. 

Osztályfőnökként nem csak a tanítás, az ismeretek átadása a fő feladatom, hanem a 

közösséggé nevelés, csapatépítés is, aminek én vagyok a legelső állomása ennek az új kis 

csoportnak, hiszen ez a kis közösség 8 évig tölti együtt a mindennapjait, és nem mindegy, 

hogy hogyan. 

Minden héten szakítunk időt a közös beszélgetésekre, játékokra, évente végzek velük 

szociometriai mérést is, és ezt felhasználva próbálom „építeni” a közösségünket. Azonban 

hiába vagyunk együtt napi 4-6 órát, a szabadidős játékaikba nem mindig tudok bepillantani. 

Éppen ezért örültem nagyon, amikor egy szülinapira kapott meghívást osztályunk, mégpedig 

egy élő kijutós játékra a Time Runner rendezvénytermébe, ahol minden kisgyermek, és én is 

kipróbálhattuk ezt a nagyszerű játékot. 

Azt már rengetegszer hallottuk, hogy a játék a gyermek alapvető tanulási formája, sokan 

mégsem vagyunk tudatosak ennek a jelentőségében, és nem élünk a játék adta lehetőségekkel. 

A szabad játék biztosítását nagyon fontosnak tartom, emellett viszont helyet kell kapnia a 

társasjátékoknak is, hiszen másfajta tapasztalatszerzési, tanulási lehetőséget nyújtanak a 

gyermeknek. Minél több játékhelyzetben próbálja ki magát, annál rugalmasabb, 

problémamegoldóbb lesz felnőtt korára. Játék hatására a gyermek képességei összetetten 

fejlődnek, mégis érdemes figyelembe venni a gyermeki fejlődés szenzitív periódusait, ami azt 

jelenti, hogy az érés során bizonyos képességek nagyobb ütemben fejlődnek a többinél. Ha ezt 

figyelembe vesszük, a fejlődés üteme is sokkal látványosabb lesz. 

Nem véletlenül használják a játékot az iskolaérettség kialakítására is, hiszen a komplex 

fejlesztésben a játéknak nincs ellenfele. A modern fejlesztő pedagógia már nem használja a 

“feladatlapozást”, hiszen a játékban is el tudja sajátítani a gyermek azokat a képességeket, 

melyekre az iskolában szüksége lesz.  

Erre sokan érvelnének azzal, hogy de hát mi lesz a feladattudattal, ha mindig csak játszik a 

gyerek? 

Megfigyelték, hogy ahogy játszik a gyerek, úgy fog később tanulni, dolgozni. 

Akik képesek órákig elmélyülten játszani, azok az iskolai órán is képesek lesznek 

huzamosabb ideig odafigyelni. 

Akik többször is nekiállnak egy-egy vereség, kudarc után a játéknak azok megtanulják, hogy 

ne adják fel, amit elkezdtek, ezzel fejlődik a kitartásuk, felnőttként pedig a munkájukban is 

képesek lesznek arra, hogy ne hátráljanak meg a nehézségek elől. Ezt már egészen kicsi 

korban tanulja meg a gyerek, ezért fontos a dicséret a próbálkozásaiért, nem csak a sikerért. 
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A kooperatív játékoknál, ahol együtt, de mégis a saját ötleteit is bevetve, esetlegesen – a 

dráma órákhoz hasonlóan –valamilyen szerepet magukra öltve lehetőség nyílik az elfojtott 

érzelmek, indulatok levezetésére, a kreativitás fejlesztésére, önállóság -, önismeret 

fejlesztésére, spontaneitás, magabiztosság kezdeményezőkészség kialakítására és 

fejlesztésére. Ezek mind-mind olyan területek, amelyek fejlesztése a mi feladatunk, de a 

mindennapokba igen nehéz beépíteni őket. 

Az iskolánkból sok gyermek járt már itt, és az élménybeszámolóik mindig pozitívak voltak, és 

megfogalmazódott bennük, hogy egy-egy osztályfőnöki órát is el lehetne itt tölteni. 

Érdemes, és fontos a gyermeki megnyilvánulásokat megtámogatni, amelyek értékesek, a 

fejlődés irányában hatnak. Ezekkel elő tudjuk segíteni a gyermek helyes irányba való 

fejlődését, és/vagy a jelentkező tudásvágy kielégítését. 

Játszani jó! A játék az öröm keresése. Az egyik legmeghatározóbb személyiségalakító erő. 

 

Salgótarján, 2015.augusztus 5. 

 

                                                                                                            Brunczel Beáta 

                                                                                                                   tanító 

  



A TudásVadász program bemutatkozása 

22 
 

Time Runner – Tudás vadász program 

 

A Time Runner-ről egy ismerősömtől hallottam először. Sokáig terveztük, hogy elmegyünk, 

ami végül nem valósult meg. Hetekkel később volt szerencsém egy gyermek társaságában 

eljutni ide. Bevallom szkeptikusan álltam a játékhoz, ugyanis nem tudtam, hogy mit kapok a 

pénzemért. Az interneten található telefonszámot hívtam, és az úriember készségesen 

tájékoztatott a részletekről. Még aznap időpontot foglaltam, viszont arra nem számítottam, 

ami ott fogadott. Rövid ismertető után hárman kezdtünk neki a hat terem titkának. Be kell, 

hogy valljam, nemcsak a gyerkőcnek, de nekünk is felejthetetlen élményben volt részünk. A 

szobák és a rejtvények precíz kidolgozása nagy meglepetést okozott, néhol már-már azt hittük 

kifog rajtunk egy-egy fejtörő. Habár pályacsúcsot nem döntöttünk, és még véget sem ért a 

pálya már arra vágytunk, hogy egy következőt is kipróbáljunk. Mikor sikeresen kijutottunk és 

elkészült a győztes fotó mosolygó arccal és új élményekkel gazdagodva terveztük a 

visszatérést. Pedagógusként elmondhatom, hogy nemcsak családtagjaimat, hanem a 

tanítványaimat is bármikor elhoznám egy játékra, hiszen a rengeteg logikai és 

készségfejlesztő feladvány jó hatással van a fiatalok szellemi fejlődésére. Véleményem szerint 

ezeket a tapasztalatokat az iskolai tanórákon is kamatoztathatnák.  

 

Csuberda Orsolya  

  



A TudásVadász program bemutatkozása 

23 
 

TudásVadász – TimeRunner 

A Time Runner jó hely. Mondom ezt anyukaként, mert végre sikerült a gyerekemnek 

születésnapi bulit szervezni, amire eddig nem volt lehetőségem, mivel a mi városunkban nincs 

olyan hely, ahová néhány gyereket meg lehet hívni. Most már van: a Time Runner. Itt 

nemcsak megfelelő helyszínt biztosítanak a bulizáshoz, hanem olyan programot is, amit 

szülők nem tudnak szervezni a gyerekeknek. A kijutós játék olyan szórakoztató program, 

amivel a hagyományos játékok nem veszik fel a versenyt. Ha egy szülőnek nincs különösebb 

affinitása bulik szervezéséhe, itt akkor is emlékezetes buliban lesz része a gyerekeknek. A jó 

szórakozás garantált. 

A Time Runner jó hely. Mondom ezt pedagógusként. Ahogy figyeltem a gyerekeket a 

születésnapi bulin rájöttem milyen hasznos ez a hely pedagógiai szempontokból is. A 

gyerekek személyiségének olyan jegyeit lehet itt játék közben megfigyelni, amiket iskolai 

környezetben nem vagy csak ritkán. Ha egy pedagógus meg akarja ismerni az osztályába járó 

gyerekek személyiségét itt megteheti. Mindössze egy játék időtartam alatt annyi mindent 

megtudhat a gyerekekről, amennyit iskolai környezetben hosszú hónapokba is telhet. 

Kitűnően megfigyelhető hogyan működnek a gyerekek mint közösség, megfigyelhetők a 

közösségük erősségei, gyengéi. Ezen tapasztalatokra alapozva lehet fejleszteni a közösséget 

már az iskolai keretek közt is. Ha többször is van lehetőség végig menni a játékon a gyerekek 

bizonyos készségei, kompetenciái is fejleszthetők. 

A Time Runner jó hely. Mondom ezt a gyerekek nevében. Gyerekként (és gondolom 

felnőttként is) nagyon jó részt venni egy ilyen játékban. Teljesen új és szokatlan környezetbe 

kerülnek, ami izgalmas. Bár feladatokat, rejtvényeket oldanak meg, ez soha nem unalmas. 

Együtt játszhatnak a barátaikkal, sőt olyan gyerekekkel (osztálytársakkal), akikkel egyébként 

nem játszanának együtt vagy egy csapatban. A játék mindig szórakoztató és mindig 

sikerélményhez juttat, függetlenül attól kinek milyen osztályzatai vannak az iskolában. Itt 

mindenki a csapat részének érezheti magát, biztos, hogy az ő tudására is szükség van a 

kijutáshoz. A végén, ha sikerül kijutni nincs győztes, csak győztes csapat, mindenki 

egyformán örülhet a sikernek és elégedett lehet a teljesítményével. Ezt jó érzés újra és újra 

átélni. Ezért érdemes ezt a játékot mindenkinek kipróbálni. 

 

Fábiánné Farkas Andrea 

tanár 
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Szakmai vélemény a Time Runner kiszabadulós játékról 

Kanyóné Rigó Csilla,  

Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolájának pedagógusa 

Bevezetés 

Egy hetedikes osztály osztályfőnöke voltam a 2014/2015-ös tanévben. Osztályunkat a 

végletek jellemzik. A tanulók egy része példamutató magatartású és szorgalmú, akik 

igyekszenek mindig 100%-ot teljesíteni. Az osztály másik részének neveltsége az elvárható 

szint alatt van. Mindennapos problémák a sorakozás, az óra alatti magatartás, a tantermek 

rendben tartása, felszerelés és házi feladat hiány. Szabályainkkal próbáljuk a rendszeres 

munkára, a tanulásra késztetni a tanulókat, azokat is, akiknek kötelességtudatuk még nem 

alakult ki. Az osztály tanulmányi eredménye gyenge, ami magyarázható képességeikkel és 

hozzáállásukkal is. Legfontosabb célunk a bukások elkerülése. Az osztály tanulói vadságuk 

ellenére nagyon ragaszkodóak, érdeklődőek, motiválhatók, szeretnivalók. Kedvelik egymás 

társaságát, legyen szó bármilyen szabadidős tevékenységről, szabadtéri és interaktív játékokra 

egyaránt fogékonyak.  

A kiszabadulós játék tapasztalatai 

Iskolánkban a hetedikes tanulók abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a Határtalanul! 

pályázat keretében határon túli magyarlakta területekre látogathatnak el. Év végén az itthon 

maradtakat szerettem volna kompenzálni, egy városon belüli programmal. Az egyik tanuló 

hívta fel figyelmemet  a Salgótarjánban működő kiszabadulós játékra. Nem ismertem a 

játékot, kicsit megijesztett az, hogy esetleg veszély fenyegetheti a gyerekeket, hiszen 14 év 

alatti személy csak szülői felügyelettel vehet részt a játékon. A Time Runner munkatársa 

készségesen felvilágosított, végigvezetett a pályán, megmutatott néhány feladatot, így minden 

kétségem szertefoszlott.  

Két délután, szabad időnkben mentünk el 6-6 tanulóval a játékra. Mindkét csoport 

tevékenységét csendes megfigyelőként végigkövettem. A második csapatnak az első csapat is 

drukkolt, hiszen végigkövette ténykedését a kamerákon keresztül, így 12 gyereknek lehetett 

közös az élménye. Az első, ami szembetűnő volt számomra, hogy fegyelmezésre egyáltalán 

nem volt szükség. Egy hangos, egymást negatívan becsmérlő szó nem esett a csapatmunkát 

igénylő játék során. Természetesen, tudtam, hogy kik lesznek a vezető egyéniségek, kikre 

épül a munka. Azokat a gyerekeket figyeltem meg inkább, akik visszahúzódóak, akiket 
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nehezebb volt számomra megismerni. Ők is hangosan jelezték, ha találtak valamit, 

elfelejtették, hogy mennyire gátlásosak. Az egyik ilyen fiú szakszerűen kutatta át  többször a 

szobát és örvendezett, mikor "kincseket" talált. A magasság, ami egy kamasznak sokszor 

kajlaságot kölcsönöz, most nagyon jól jött, főleg, ha éles szemmel párosult. A legnagyobb 

meglepetést az évismétlő, órán oly nehezen motiválható tanuló jelentette, aki leült, tollal, 

papírral a kezében és hosszú-hosszú percekig egyedül járt végére a titkosírás megfejtésének. 

Ehhez másnak nem volt türelme.  

A játék egyszerre fejleszti a csoportot, a kooperációs tevékenységet és a csapatépítés mellett , 

a logikát és a figyelmet. Egyetlen negatívuma, hogy egyszer véget ér, és ez kicsit olyan érzés, 

mintha egy álomvilág érne véget. Persze az eredmények kicsit csillapították ezt az érzést, 

mindkét csapat szenzációsan teljesített, felnőtteket előztek meg és kerültek a dobogós helyre.  

"Mikor lesz új pálya?" - így fejezte be a játékot a legkíváncsibb, "Nem is volt olyan rossz" - 

így pedig a legkamaszabb.  A két délután során megbizonyosodhattam róla, ha megtaláljuk 

számukra a megfelelő témát és tevékenységformát akkor a saját korlátaikon túl tudnak lépni. 

Mindenki számára ajánlom ezeket az élményeket.  
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„A tapasztalat nem az, ami veled történik.  

Tapasztalat az, amit kezdesz a veled történtekkel.”   

 

 

Tapasztalatom szerint nem szerencsés, ha a tanulást, oktatást és nevelést unalmas, száraz 

módon közelítjük meg és még az sem túlzás, ha az iskolához a kaland és az élmény fogalmait 

társítjuk. Ebben lehet szerepe a Time Runner által nyújtott lehetőségeknek, amelyek 

élményszerűvé teszik a tanulást. Nagy jelentőséggel bír benne a mozgás és szellemi aktivitás, 

de hasonlóan fontos a művészi, a zenei, a kulturális és technikai területek bevonása. 

Lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekek maguktól fedezzék fel az információkat és keressék 

meg az összefüggéseket. Előtérbe kerül a csoporttevékenységek fontossága, amely lehetőséget 

ad mélyebb önismeretre és alkalmazkodóképességre. 

Örvendetes lenne használni ezt a lehetőséget a tanulási folyamatban, mert így a diákok 

tudatosíthatják a bennük rejlő lehetőségeket, és kiléphetnek a hagyományos tanórák 

unalmából, valami eredetit megvalósítva, amely növeli az önbecsülésüket. Lehetőséget ad 

hogy a játék során szerzett tapasztalatok által  erősebb egyéniséggé váljanak, akik könnyedén 

találnak megoldást a jövőben. 

Az élménypedagógia ilyen alkalmazása jó eszköze lehet a gyerekek fejlesztésének, 

támogatásának. Döntően a készségek, képességek fejlesztésére helyeződik a  hangsúly és nem 

az elméleti tudásgyarapítás a célja. 

Az itt szerzett tapasztalatok jó hatással lehetnek az iskoláskori társas kapcsolatokra, amikor 

is nagyon fontos kortárscsoportban való részvétel. Felnőttek felügyelete nélkül tudnak együtt 

tevékenykedni, önállóan hozva döntéseket. Közösségépítés terén is jó hatású az itt átélt 

élmény (tolerancia, mint az együttélés alapvető feltétele, csoporthoz tartozás, szabálykövetés, 

alkalmazkodóképesség, együttműködés). 

Életünk eredményessége, a „boldogság” a kutatások szerint társas kompetenciáink 

fejlettségén múlik. A bizalom és az együttműködés minden jól működő közösségben fontos 

tényező, de valós problémák esetén vagy vészhelyzetekben döntő jelentőségű. Ezek fejlődését 

is jól segítheti Time Runner-ben szerzett élmények sora. A szociális kompetenciák 

fejlesztésére is számtalan lehetőség nyílik egy-egy játék során (önállóság, az érzelmek 
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kezelése, sikerkezelés, kudarctűrés, kitartás, felelősségvállalás, törődés másokkal, tolerancia, 

nyitottság, véleményelfogadás,egészséges önbizalom, belső kontroll, és 

rugalmasság,kommunikációs készségek,együttműködés, segítségkérés). 

A Time Runner programjaival személyesen volt módom megismerkedni, és tanítványaim is 

pozitív visszajelzéseket adtak az ott szerzett élményeikről. Ezek alapján tudom ajánlani 

azoknak, akik az élménypedagógia ilyen módon való alkalmazásával szeretnék fejleszteni, 

támogatni gyermeküket, tanítványaikat. 

 

                                                                                         Müllerné Lenner Ildikó 
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Vélemény – Time Runner TudásVadász programjához 

 

Tavalyi tanév vége felé döntöttük el ketten, hogy a szakmai munkaközösséget elvisszük egy 

szabadulós játékra. Csak mi tudtuk hová megyünk a többieknek meglepetés volt. 

Nagyon élveztük a játékot és mivel összeszokott csapat vagyunk nem okozott nehézséget az 

sem, hogy csak összefogva, egymást segítve, együtt gondolkodva tudunk tovább haladni 

egyik teremből a másikba. 

Nagyon jól éreztük magunkat, jókat nevettünk magunkon, egymáson. 

Jót tett, hogy év végén belefáradva a munkába másképpen tudunk együtt lenni és az eszünket 

használni. Hamar elszaladt a bő egy óra, amit bent töltöttünk, de még napokig, hetekig arról 

beszéltünk mi történt odabent. 

Mi a tanítványainkat próbáljuk arra nevelni, hogy az eszüket használják, tudjanak 

csapatmunkában dolgozni, egymást elfogadva és segítve elérni a céljukat. Jó lenne, ha a 

minden szempontból hátrányos helyzetű gyerekek eljutnának ilyen helyre játszani, hogy még 

az iskolapadban játékos formában rádöbbenjenek, mennyivel előbbre tudnak jutni a céljuk 

elérésében, ha összefognak. Illetve megtanulják azt is, hogy ha nem kedvelnek valakit, attól 

még együtt dolgozni lehet és kell is. 

 

 

Sándor Ivett  tanár 

Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola 
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Kijutós – kiszabadulós játék 

 

Két alkalommal volt lehetőségem megfigyelőként részt venni az ún. „szabadulós” játékban.  

A csapatok, akiket megfigyelhettem a kiskamasz korosztályba tartozó gyerekekből került ki, 

életkoruk 10-12 év volt. 

A játék nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek, fiatalok fejlesszék logikai és kreatív 

gondolkodásmódjukat. Emellett jó időtöltés is, mert a gyerekek csapatban tudnak játszani, 

hiszen a mai világban sokkal kevesebb időt töltenek el korosztályukba tartozókkal, mint 

néhány évtizeddel ezelőtt. Ma inkább a számítógéppel és az okostelefonjaikkal játszanak, ami 

magányos időtöltés. A kijutós játék alkalmat ad az együttműködésre és a csapatkohézió 

erősítésére, mert a feladatokat csak közösen lehet megoldani. Az is kiderül egy szemlélő 

(pedagógus) számára, ki hogyan reagál az ismeretlen helyzetre, és mivel tud hozzájárulni a 

közös „munkához”. A kommunikáció a részvevők kötött hatékony, ez segíti a rejtvények 

kitalálását. A megoldásokhoz nem szükséges tantárgyi tudás, sem erő, így ebből a 

szempontból egyenlő eséllyel indulnak a fiatalok. Kell azonban leleményesség, találékonyság, 

és több helyen józan ész is.  

Játék közben olyannyira elmélyülten próbálták megoldani a feladatokat, hogy azt sem vették 

észre, hogy megfigyelőként jelen vagyok. A kijutással járó siker jelentősen növelte az 

önbizalmukat, és izgatottan várták, hogy a következő csapat milyen idő alatt teljesíti majd 

ugyanazt a pályát.  

A játék sikerét mutatja, hogy két pálya után is szerettek volna még menni, és újabb 

kihívásokkal szembenézni. 

 

Várszegi Bernadett 

tanár 
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Dr. Riegler Endre szerint  „ A játék élmény, mégpedig örömteli élmény.” 

Óvónőként a mindennapjaimat átszövi ez az örömteli, önfeledt élmény, hisz az óvodáskorú 

gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, és így rajtuk keresztül az én tevékenységem is. A 

gyermekek egészséges fejlődése szempontjából elengedhetetlen szerepe van a játéknak, hisz 

ez által fedezik fel környezetüket, ismerik meg képességeiket. Növeli az önértékelésüket, és 

segíti őket abban, hogy felismerjék lehetőségeiket és korlátaikat. A játékban átélhetik, illetve 

újraélhetik a valóságban megtapasztalt élményeiket.  Mindeközben aktívan fejlődnek 

interperszonális kapcsolataik, hisz: együttműködnek, beszélgetnek, barátkoznak egymással, és 

a játékélmények mind jobban összekovácsolják őket.  A játéktevékenység kiváló lehetőséget 

nyújt arra, hogy általa egyre hatékonyabban formálódjon a gyermekek magatartása. 

A játék azonban nem csak a gyermekkor jellemzője. Az emberi tevékenység olyan sajátos 

formája, mely végigkíséri az ember egész életét. Az embert akár fiatal, akár idős, akaratlanul 

is magával ragadja a játék varázsa és képes önfeledt módon átadni magát a játéknak. A 

játékban szárnyalhat a képzelet, nem kell lépten-nyomon a világ racionalitásához igazodni. 

Ennek a felnőtteknek szóló játéknak egy új, izgalmas formája a „szabadulós játék”, melynek 

aktív részese a TimeRunnerben, először (de nem utoljára!) egy jól sikerült meglepetés 

szülinapi buli révén lehettem. Az a 68 perc, melyet a Hat pálya titkának megfejtésével 

töltöttünk felejthetetlenné vált hisz, 68 percig, újra önfeledt, győztes, mindenható és mindent 

tudó gyerekeknek érezhettük magunkat. Az idő repült, a pulzusszám, a hangulat pedig a közös 

rejtvényfejtés során egyre jobban emelkedett.  Majd jött a katarzis, hisz kijutottunk, s ráadásul 

csúcs idővel. 

Rá egy pár napra tanúja lehettem egy 10-12 éves gyerekcsoport hasonló katarzisának, hiszen a 

lányom barátaival itt ünnepelte szülinapját, melynek csúcsa egy gyermekszabaduló játék volt. 

Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy mennyire hasznos a gyermekek számára ez a 

játéktípus hisz: 

 gondolkodtató, cselekedtető, szórakoztató, 

 fejleszti az egyéni kreativitást  

 az együttes erőkifejtés során közösséget erősítő szerepe van, ahol az egymásra 

figyelés, a bizalom erősödik   

 az együttes játék alatt, az egyes játékosok hatékonysága megsokszorozódik, olyan 

képességeik, készségeik kerülnek felszínre, melyet a mindennapi életben nem használtak 

 közös gondolkodás, feladatmegoldás közben mindenkinek jut feladat, senki sem 

marad passzív játékos 

 a hétköznapoktól eltérő, szokatlan, sejtelmes környezet már garantálja az izgalmat 
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A sok kipirult arc, csillogó szemek, a „Mikor jövünk legközelebb? „kérdés bizonyította, hogy 

a szabaduló játék a gyermekek számára is felejthetetlen élményt jelentett. 

Köszönet érte a TimeRunnernek!!! 

 

Zsélyiné Bednár Szilvia – óvodapedagógus, gyakorló anyuka 
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7.2. Támogató nyilatkozatok 
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