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I. A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA
Az ismeretátadás/ismeretszerzés egyik leghatékonyabb módja, a játék megvalósításához
szükséges kompetenciák fejlesztése; a játék összekötő kapocsként való működtetése, a
résztvevők – könyvtárosok, könyvtárostanárok, muzeológusok és múzeumpedagógusok
– szakmai kapcsolat-tartásának megújítása, a munkakapcsolatokhoz szükséges
együttműködések megerősítése.
II. A TOVÁBBKÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
1. A szervező „csapat”
Főszervező:
Keszi Erika Zsuzsanna, az MKE PR Munkabizottság elnöke, a Csorba Győző MegyeiVárosi Könyvtár ny. főtanácsosa, protokoll-és rendezvényszervező
Szervezők:
Hamburger Antalné, az MKE Pécsi és Baranyai Szervezetének elnöke, az ÁNK
Könyvtár (Pécs) Gyermekkönyvtárának vezetője
Lászlóné Bauer Nóra, az MKE PR Munkabizottság tagja, a Minerva Könyvtár (Pécs)
igazgatója
Továbbképzésünk megvalósítását nagymértékben segítették helyi szervezetünk testületi
tagjai – Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár, PTE Egyetemi Könyvtár – valamint a
Minerva Könyvtár és az ÁNK Könyvtár
A Játéktan. MKE továbbképzés pályázati szakaszában felmértük a potenciális jelentkezők
számát Felhívás (1.sz. Melléklet) és Szándéknyilatkozat minta (2.sz. Melléklet)
közreadásával.
A pályázati támogatásról értesülve, a beérkező szándéknyilatkozatok megerősítéseként
Jelentkezési lapot küldtünk ki a részvételi szándékukat jelző szervezetek/szekciók tagjai
számára.
2. Feladatterv és szervezői forgatókönyv
A továbbképzés minőségi megvalósítása érdekében részletes feladattervet; a célnapra
(+10 nap) szervezői/lebonyolítói forgatókönyvet készítettünk.
2012.szeptemberétől a jelentkezőket és előadókat (87 fő) folyamatosan tájékoztattuk.
(Program, regisztrált résztvevők, kísérő program, a továbbképzés, szállás, étkezés
helyszíne.)
Program (3. sz. Melléklet)
Ajánlott pécsi programok (4. sz. Melléklet)
III. MEGVALÓSÍTÁS
A továbbképzés helyszíne:
Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
Pécs, Universitas u. 2/A
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A továbbképzés időpontja: 2012. november 16-17.
A résztvevők száma: 87 fő
Ebből:
Az előadók száma: 9 fő
Az MKE Elnökség képviseletében: 1 fő
A továbbképzés résztvevői – 77 fő – könyvtárosok, könyvtárostanárok, muzeológusok,
múzeumpedagógusok.(Ebből:62 fő könyvtáros, 11 fő könyvtárostanár, 4 fő muzeológus,
múzeumpedagógus)
Előadók és résztvevők is: 6 fő
Országos továbbképzésünkre 41 településről érkeztek kollégák:
Ajka, Budapest, Diósd, Dunaharaszti, Erdőkertes, Érd, Fonyód, GGödöllő, Gőr, Harta,
Hódmezővásárhely, Jászberény, Jászfényszaru, Kalocsa, Kecel, Keszthely, Komárom,
Komló, Kozármisleny, Lajosmizse, Lenti, Marcali, Mohács, Mosonmagyaróvár,
Nagyvenyim, Nyíregyháza, Nyúl, Pécs, Rácalmás, Siklós, Százhalombatta, Szeged,
Székesfehérvár, Szigetcsép, Szombathely, Tab, Tapolca, Törökszentmiklós, Vasvár,
Zalaegerszeg, Zalaháshágy
Résztvevők MKE szervezetek/szekciók szerint ( a leadott szándéknyilatkozatok
alapján)
5. sz. Melléklet
Résztvevők betűrendben, a részvételt igazoló JELENLÉTI ÍV
6.sz. Melléklet
A honlapunkon szereplő Regisztrált résztvevők közül a képzést megelőzően két fő –
Bereczkiné Szendrey Éva, Molnár Jánosné – jelezte, hogy hivatali elfoglaltsága miatt nem
tud jelen lenni 11.16-án és 11.17-én. Helyettük Márkus István és Varga Andrásné vett
részt a képzésen; a Jelenléti íven már az Ő nevük szerepel.
A továbbképzés megvalósítását nagymértékben segítették:
az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár, a Pécsi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár munkatársai a feladattervben – regisztráció,
teremügyelet, technikai feladatok, számla ellenőrzés, fotó-dokumentáció, egy-egy előadás
tervezett időpontjának betartatása; a Tudásközpont és a Klimó Könyvtár bemutatása,
kísérés szálláshelyre, kapcsolódó programokra – és a forgatókönyvben meghatározottak
szerint.
Az előadások PPT követéssel, gyakorlati szemléltetéssel /magyarázattal zajlottak mind a két
napon.
Az első napon bevártuk a távolabbi városokból érkező kollégákat, ezért a tervezettnél kicsit
később kezdődött a program. Az előadásokra szánt óraszámot azonban sikerült behozni
(szünet elhagyás, ebédidő csökkentés, későbbi befejezés) mindvégig tartva az egy-egy
előadás szánt időt.
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A TOVÁBBKÉPZÉS ELSŐ NAPJA
2012. november 16.

Fotó: Boda Miklós.

Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

Fotó: Boda Miklós

A továbbképzés résztvevőit köszöntötték:
Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, a PTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója
Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka, a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár igazgatója
Hamburger Antalné, az MKE Pécsi és Baranyai Szervezetének elnöke
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Fotó: Boda Miklós
Megnyitó előadó: Fehér Miklós, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének főtitkára

A JÁTÉK TUDOMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉSE AZ ELMÉLET ÉS GYAKORLAT
EGYSÉGÉBEN
Az előadások anyaga megtalálható az MKE honlapján
http://mke.info.hu/tevekenysege/projektek/#jatektan

AZ ELHANGZOTT ELŐADÁSOK REZÜMÉJE
DR. GRASTYÁN ENDRE. A TUDÓS ÉS AZ EMBER

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Dr. Bauer Miklós, az MTA doktora, professzor emeritus, Pécsi Tudományegyetem
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Dr. Bauer Miklós Grastyán Endréről először mint emberről, barátról emlékezett meg, a
hallgatóság figyelmébe ajánlva Molnár Péter Grastyán tudományos munkásságát
összefoglaló cikkét (Grastyán Endre életműve. Magyar Pszichológiai Szemle. 47/ 1,2.:
69-97, 1990.)
Előadásában felidézte a közös egyetemi éveket, filozófiai vitáikat, a fiatal – még lázadó tudós emberi vonásait, az Élettani Intézetben együtt végzett kísérleteket, sajátos humorát
és rendkívüli személyiségét..Grastyán Endre tudományos munkásságából kiemelte
azokat a kutatásokat, amelyek a tanulás és a játék neurofiziológiai alapjára világítottak rá.
A pavlovi feltételes reflex vizsgálatát macskákon folytatták, újdonságként a hippocampus
tevékenységét is rögzítve. Grastyán professzor érdeme, hogy felismerte a hippocampus
gátló szerepét, amely lehetővé teszi a zavaró külső körülmények kizárását, a figyelem
koncentrálását, azaz a tanulást.
Grastyán professzor élete utolsó szakaszában a játék kutatása felé fordult. Bizonyára hatással
volt rá Huizinga műve, a „Homo ludens”, amelyben a szerző azt írja, hogy minden
kutatómunka tulajdonképpen játék. Feltehető, hogy Grastyán mégis a játék agressziót levezető
szerepét akarta hangsúlyozni.

A GRASTYÁN ÖRÖKSÉG: „A JÁTÉK NEUROBIOLÓGIÁJA”

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Dr. Péczely László kutató, Pécsi Tudományegyetem – ÁOK Élettani Intézet
„Grastyán Endre „A játék neurobiológiája” című akadémiai székfoglaló előadásában a játék
idegélettani megközelítésére tett kísérletet. Bár Grastyán Endre meglehetősen visszafogottan
és szerénységgel kezelte eredményeit, de az azokból levont következtetései teljességgel
megfelelnek a természet-tudományos szigornak. Ahhoz, hogy igazán megértsük játékkal
kapcsolatos nézeteit, ismernünk kell ez irányú gondolatainak előzményeit, amelyek – bár csak
érintőlegesen – feltűnnek székfoglaló előadásában is.
Grastyán Endre monumentális nagydoktori disszertációjában, az „Orientáció és megerősítés”ben egy olyan integratív tanulási elméletet tár elénk, amely nem csak a tanulás, a megerősítés,
hanem a percepció, az alvás, sőt az idegrendszer ontogenezisének problémakörét is érinti.
Elméletének lényegét igen nehéz pár mondatban összefoglalni, ezért inkább csak arra
törekszem, hogy bemutassam tanuláselméletének azon vonásait, amelyek őt a játék
problematikájához vezették. Előadásomban így főként a gátlás, orientáció, averzió fogalmaira
térek ki, és röviden ismertetem, hogy miként oldotta fel Grastyán a korabeli tanuláselméletek
paradoxonjait a megerősítés monista szemléletének feladásával, és jutott el a
motiváció/megerősítés új elméletétől a játékig.” (Dr. Péczely László )

7

A JÁTÉK SZEREPE AZ EMBER ÉLETÉBEN. A JÁTÉK FAJTÁI

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Dr. Zalay Szabolcs igazgató – Leőwey Klára Gimnázium;
főiskolai docens PhD, Eötvös József Főiskola
„Az ember életének több pontján előbukkan a játékos én. Első ránézésre azt gondolnánk,
hogy leginkább csak a gyermekkor kiváltsága, hogy az ember játszhat. Időnként arra a
komoly felnőtt kijelentésre is ragadtatjuk magunkat, hogy komolytalan az az ember, aki
csak játszik. Talán egészen addig is elmegyünk ítéleteinkben, hogy a játékos ember nem
mond igazat, játszmákat játszik az életében, s csak élősködik a közösség testén.
Előadásomban szeretnék rávilágítani a játék fennköltebb értelmére. Úgy kívánom bemutatni ezt
a nagyon fontos tevékenységet, mint az ember életminőségének meghatározó tényezőjét.
Abból a történeti megfontolásból indulok ki, hogy elődeink gondolkodásmódja sok esetben
hasonlított a gyermekkor világképéhez, amennyiben analógiás módon modellezték az emberi
világot. Játékos modelleket kívánok mutatni az érdeklődőknek, amelyek a mai napig
használhatóak. Ugyanakkor szakmai területem, a pedagógia segítségével kívánom bizonyítani
a tételt, miszerint játék nélkül nincs igazi, maradandó tanulás, sőt, enélkül boldogok sem
lehetünk.” (Dr. Zalay Szabolcs )
A JÁTÉK SZÍNTEREI

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Budavári Klára gyermekkönyvtáros, FSZEK Lőrinci Nagykönyvtár
„A játék a gyermek számára utánzáson alapuló létforma, örömforrás, szükségletek,
vágyak, igények, élmények aktív megélése, feszültségoldás, az egészséges fejlődés
alapja, a személyiségfejlesztés legfontosabb tere, leghatékonyabb eszköze, módszere és
feltétele egyben. Kreativitásukat fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenység.
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Előadásomban végigtekintek a játék különböző színterein, összefoglalom azokat, ezekről a
konferencia előadói részletesen fognak beszélni a későbbiek során. A színterek részletezésénél
párhuzamot vonok azokkal a játéktevékenységekkel, melyek a gyermekkönyvtárakban segítik a
különböző korosztályú gyermekek fejlesztését, vagy/és szabadidős tevékenységük színvonalas
eltöltését.” (Budavári Klára)
"JÁTSSZUNK BÁBSZÍNHÁZAT!"

Fotó: Lászlóné Bauer Nóra

Előadó: Sramó Gábor igazgató, Bóbita Bábszínház
„Előadásomban szeretnék beszélni a bábjáték történetéről, a keleti és nyugati bábjáték
különbözőségéről, hagyományairól. A különböző bábtechnikákról, elsősorban a bábos és a
báb térbeli viszonya alapján:
1. lent, alsó szint – zsákbáb, kesztyűs játék
2. közép – árnyjáték, bunraku
3. felső szint – marionett
A pedagógiai és művészi bábjáték azonosságai és különbözőségéről. Mit jelent a XXI.
században a bábszínház, milyen főbb tendenciák léteznek a bábművészetben.” ( Sramó
Gábor)
„A KIÁLLÍTOTT TÁRGYAKHOZ NYÚLNI KÖTELEZŐ!”
INTERAKTÍV JÁTÉKOS ISMERETTERJESZTÉS: LABOR-INTERAKTÍV VARÁZSTÉR

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Szász János fizikus, Pécsi Tudományegyetem TTK Fizikai Intézet
„A kiállítás célja: „ a minden gyerekben és felnőttben élő kíváncsiság felkeltése és
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kielégítése, a természettudományi jelenségek megismerése és megértése iránt, mindezt
szórakozva, játszva.” Az előadó bemutatta, hogy mindez nap mint nap megvalósul a
tervezők és készítők – Kaposvári Ferenc, Kiss Mátyás, Makkai Géza, Mérő András, Dr.
Sánta Imre, Sebestyén Zoltán, Szász János, Told Roland – által megálmodott, a Lézer
Plusz Kft. által kivitelezett, a kiállítás szlogenjét örömmel betartó -„A kiállított tárgyakhoz
nyúlni KÖTELEZŐ!”- oly sokak által kedvelt interaktív varázstérben.

A TOVÁBBKÉPZÉS MÁSODIK NAPJA
„EGY JÁTÉKOS NAP” – JÁTÉKMÓDSZERTAN
2012. november 17.

SZÓRAKOZTATVA OKTATÓ PROGRAMOK A MÚZEUMBAN

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Tillai Gábor történész, kulturális manager, Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága
„Rövid visszatekintés után a régi korok múzeumi ismeretterjesztési kultúrájára, az előadás
egyrészt megismerteti az érdeklődőket Pécs kulturális öröksége – régészeti, helytörténeti,
néprajzi, művészettörténeti – bemutatásának módszertani és tartalmi kérdéseivel az elmúlt
évek diákoknak szervezett sikeres programjai révén (pl. Évezredek Öröksége, Áthidalások –
Szeged-Pécs vetélkedő Európa Kulturális Fővárosa évében, középiskolás kollégisták vetélkedő
sorozata, „Szőlő, füge mandula”) ill. ezek intézményi háttér együttműködésével; majd hazai és
külföldi (angol, francia) programokat és kiadványokat mutat be, amelyek a helyi polgárok,
diákok szülőföldjükhöz való minél szorosabb kötődését segítik elő.” (Tillai Gábor)
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JÁTÉK AZ ÓVODÁBAN

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető, Nyugati Városrészi Óvoda
Előadásában röviden összefoglalta, hogy:
Milyen főbb aspektusban ragadható meg a játék elsődlegessége, mitől nyer különös
státust a játék az óvodában, a kisgyermek fejlődésének folyamatában?
Miért olyan jelentős pedagógiai és pszichológiai értelemben, mit fejleszt az óvodáskor
mindennapjaiban, valamint az iskolás kor első éveiben?
Mit jelent a játék a kisgyermek számára, miért lehet a játék a nevelés –fejlesztés
leghatékonyabb eszköze?
Bemutatta az óvodáskori játékok sajátosságait, fajtáit, és fejlesztő hatásait. Az előadását
néhány olyan könyvtárban is alkalmazható játékötlettel zárta, amelyek a nyelvi kifejezőkészség
fejlesztésére alkalmasak.
EZT JÁTSSZUK OTTHON!

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Füleki János családapa
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„Amit „lehetetlen küldetés” 20 percbe sűríteni...de megpróbálom:
• Néhány szó a játékban résztvevőkről: gyermek, testvér, barát, az idősebb testvér,
szülő, nagyszülő, kutya, macska, és egyéb állatok
• Játék az életkor dimenziójában
• Játék egyedül, kettesben, csapatban
• A játékba csempészett nevelés
• Játszva tanulás, azaz hogyan szippantja magába a tudást a gyermek játék közben
• Játék, ének, zene
• Játék és alkotás
• Sport, játék a szabadban
• A legszebb játék: a csodálatos magyar nyelv
• Vers, mondóka, mese, könyv, olvasás
• Számítógép, internet, televízió – a korlátozás felelőssége
• Játék a konyhában: az uborka szemű, majonéz mosolyú szendvics története
• Papás, mamás – az élet játéka a családban” (Füleki János)
A JÁTÉK SZEREPE A GYERMEKKÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOKBAN

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka igazgató,
Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár
„Az előadás a 2010 óta a pécsi Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban
helyet kapott Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára
két éves működését mutatja be. A gyermekkönyvtár szimbóluma a kör, a körforgás,
jelképezve ezzel is a felnövekvő generációk állandó szellemi mozgását és
összekapcsolódását. Ez a Tudásközpont épületén belül is állandóan visszatérő építészeti
elem a gyermekrészleg kreatív és mindenre nyitott szellemiségét is tükrözi. A bemutató
során a konferencia résztvevői megismerkedhetnek majd a Körbirodalom
Gyermekkönyvtár általános és az egyes korosztályokra lebontva megfogalmazott
legfontosabb céljaival. Emellett az előadás kiemelt figyelmet fordít – a legkisebb
korosztályoktól kezdve a középiskolásokig – a játszva-tanulva megvalósuló és az egész
életen át tartó ismeretszerzés, a szabadidő hasznos eltöltésének eredményesen
megvalósult formáira is. Fontos szempont továbbá, hogy a gyermekkönyvtár elmúlt két
évének sikertörténete a gyermekkönyvtárosok és a közreműködő pedagógusok kitartó és
folyamatos munkája révén valósult meg. Végül az intézmény nyertes uniós pályázata
segítségével a közeljövőben megvalósuló, s a gyermekkönyvtárat érintő új
szolgáltatásokat és fejlesztéseket ismerhetik meg a résztvevő kollégák és érdeklődők.”
(Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka)
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JÁTÉK ÉS TEHETSÉG. A KÖNYVTÁR, MINT TEHETSÉGPONT

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Lászlóné Bauer Nóra igazgató, Minerva Könyvtár
Lászlóné Bauer Nóra referátumában bemutatta a Minerva Könyvtár TÁMOP támogatással
megvalósult Tehetségbúvár programját, ennek kapcsolódását a Nemzeti Tehetség
Programhoz.
Elmondta, hogy sajnos kevés könyvtár csatlakozott eddig a Tehetségpont hálózathoz,
pedig a könyvtárak adottságaikat tekintve jó esélyt nyújthatnának az iskolán kívüli
tehetséggondozáshoz. Beszámolt a projekt tapasztalatairól, felhívva a figyelmet az iskolák
és a könyvtárak együttműködésének szükségszerű erősítésére.
Röviden ismertette a tehetséggondozás alapfogalmait, tevékenységeit. Kimutatta, hogy
szoros összefüggés ismerhető fel a játéktevékenység és a tehetség kibontakozása között.
Ebben a kreativitás és a motiváció játszik kulcsszerepet.
Végül ismertette a Minerva Könyvtárban indított „Király lehetsz” meseolvasó versenyt,
amelyben több mint 50 alsó tagozatos tanuló vesz részt, bár remélhetőleg a program
lezárulásáig még lesznek újabb jelentkezők. (Lászlóné Bauer Nóra)
MŰHELYTITKOK

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Vincze Mária könyvtárostanár,
a Pécs-Baranyai Könyvtárostanárok Szakmai Műhelyének vezetője
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„Az előadás bevezetőjében szó lesz a játék elemeinek lehetséges felhasználásáról a napi
munkánkban: könyvtárhasználati órán, szakkörön és a különféle versenyekre való
felkészítésben. Önálló játékok készítésekor alkalmazható játékos feladatok: pl. olvasási és
iskolatörténeti verseny esetében.
Egy közösség által készített megyei verseny bemutatásakor a nem szokványos, a
kreativitásra buzdító, játékos részeket emelem ki.
A Pécs-baranyai Könyvtárostanárok Szakmai Műhelyének ismertetése után szó kerül a
játék ötletének elindítójára, a közös tervezésre, a feladatkészítő csapatok megalakulására.
Ezek után a négy korcsoportban fellelhető érdekesebb játékos feladatok ismertetése
következik.
Szó lesz még a játékban részt vevők jutalmairól, valamint azokról a hozadékokról,
amelyeket nem lehetett tervezni.
Végül útravalóként az emlékverseny egyik mottóját ajánlom a hallgatóságnak és
megmutatom a játék összes feladatainak, valamint jómagamnak az elérhetőségi címét.”
(Vincze Mária)

A BAGLYOK VISSZATÉRNEK, DE NEM EGYEDÜL.KÖNYVTÁRI JÁTÉKOK AZ
APÁCZAI NEVELÉSI ÉS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
GYERMEKKÖNYVTÁRÁBAN

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Hamburger Antalné gyermekkönyvtár vezető
„Előadásom témája, a Bölcs Bagoly játék bemutatása. A pécsi Apáczai Nevelési és
Általános Művelődési Központ Könyvtárában már 31. évébe lép egy könyvtári játék, a
Bölcs Bagoly játék, amely a könyvár megismertetésén túl játékos ismeretszerzésre is
alkalmas. Alsós tanulók, 2-4. osztályosok 3 fős csapatokban vehetnek részt rajta egész
tanéven keresztül. Minden hónapban egy-egy feladatlap várja őket a könyvtárban. Azok a
kitartó játékosok, akik sikeresen megoldották a feladatokat, év végén egy záró
rendezvényen a könyvtár vendégei lesznek. A játék során a gyerekek csapatban,
közösen rejtvényeket, rajzos feladatokat oldanak meg, kutatnak, böngésznek a
könyvtárban. A kitartásra, a könyvtár, a könyvek szeretetére ösztönző játék meghozza
jutalmát: a játékban részt vevő gyerekek nemcsak barátaikat, szüleiket hozzák el a
könyvtárba, hanem már több olyan játékosuk is van, akinek a szülei is „Bölcs baglyosok”
voltak, s a könyvtárról őrzött legszebb élményeik között tartják számon a játék pillanatait.”
(Hamburger Antalné)
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TÁRSAS-JÁTÉK, TÁRSASJÁTÉK: EGYÜTT ÉS / VAGY EGYEDÜL?

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Rátkai Andrea művelődésszervező, közművelődési előadó, Pécsi Kulturális Központ
„Társasjátékot valóban korra és nemre, egyéb "felekezetre" való tekintet nélkül játszunk.
És játszani csakis komolyan lehet: szabályokat követve, stratégiát építve – akár
kenyértörésig. Előadásomban a társasjáték sokarcúságát és sokféle felhasználási
területét szemléltetem. Manapság egyre több és egyre változatosabb játékarzenál áll a
rendelkezésünkre. Ezeket az új és régi-új játékokat a mindennapokban még mindig nem
elegen és eléggé ismerik. Ennek apropóján egy "újfajta rendezvénytípust", a pécsi
Bendegúz Gyermekzug által megálmodott, a Pécsi Kulturális Központtal közös
szervezésű Pécsi Társasjáték Kiállítás és Vásárt mutatom be.
Az előadásom címében szereplő oximoron (társasjáték – egyedül) az internetes játékokra
utal. Röviden ezeket is bemutatom, mintegy a klasszikus társasjátékok tükrében.”
(Rátkai Andrea)
A JÁTÉK, MELY ÖSSZEKÖT

Fotó: Boda Miklós

Előadó: Bencsikné Kucska Zsuzsanna könyvtárvezető, FSZEK Terézvárosi
Gyermekkönyvtár
„Az előadásomban a FSZEK VI./2. Terézvárosi Gyermekkönyvtárában az elmúlt 21 évben
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kipróbált, bevált játékok ismertetésére vállalkozom:
Az ABC játékok:
betűrendezések; betűhorgászat; betűkeresés; textilek, egyéb eszközök bevonása a
játékba.
A könyv, mint játékeszköz:
állományunkban van textil, műanyag-lemosható kis könyv- a legkisebbeknek és a
fogyatékkal élők számára /érzékelési, forma felismerési játékeszközként/; selejt könyvek
hasznosítása: pl. könyv ping- pong; Könyvdominó; könyvobjektek készítése;
könyvsúlyemelés; társasjáték könyvek; bemutatkozási játék.
A könyvekben szereplő irodalmi és egyéb játékok:
zanza; verskoktél; vers kiegészítések, rímjátékok; mesecím játékok; 1 könyv-5 kérdés;
igaz vagy hamis; kakukktojás; mesematek; egy-egy regény, mese világa játékos formában
feldolgozva; totók, lottók; keresd a párod!
Játékok a könyvtárban:
sakk, dominó, egyéb társasjátékok; puzzle; babaház, babák, macik, plüssjátékok;
hintalovak.
Sport a könyvtárban
Állatok a könyvtárban” (Bencsikné Kucska Zsuzsanna)
IV. MEGLEPETÉS-SORSOLÁS
A Pécsi Rendőrkapitányság és a Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány
közlekedésre nevelő ajándékát (könyv, társasjáték) nyerték: Törökné Antal Mária József
Attila Könyvtár, Dunaújváros és Nagy Ildikó Városi Könyvtár, Jászfényszaru.
V. TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉS
Tesztfeladat-megoldás
A továbbképzés második napján a résztvevők tesztfeladatot oldottak meg. A feladatlapot
úgy állítottuk össze, hogy tükrözze az első napon elhangzott előadások szellemiségét,
legyen benne egy kis „szakmaközeliség” és a kollégák a későbbiekben is
felhasználhassák majd azt további munkájuk során.
Feladatlap megoldókulccsal
7. sz. Melléklet
Az „Igazolás a továbbképzésen való részvételről” feltétele volt a feladatlap legalább
70%-os teljesítése.
A feladatlapot kitöltötte: 78 fő
Ebből megoldotta
a feladatot:
100%-t teljesítve:

70 fő

90%-t teljesítve:

7 fő

70%-t teljesítve:

1 fő
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IGAZOLÁST KAPOTT 78 fő, mivel a kiírásnak megfelelően teljesítette a továbbképzés
feltételeit, vagyis részt vett a képzésen és eredményesen oldotta meg a feladatlapot.
Igazolás a továbbképzésen való részvételről
8.sz. Melléklet
VI. A TOVÁBBKÉPZÉS KÍSÉRŐ PROGRAMJAI
A pályázatunkban nem szerepelt, de a Játéktan szervező csapata felvállalta kísérő
programok szervesését is. Ezek egy része szakmai ismeretet gyarapított (Klimo
Könyvtár és Egyetemtörténeti kiállítás valamint a Tudásközpont megtekintése); másik
része viszont kiegészítette és szervesen kapcsolódott a továbbképzés témájához, a
Játéktanhoz. (Készíts saját mackót magadnak, vagy annak akit szeretsz! Mackóvarrás Horváth
AnnaMária művészetterapeuta vezetésével a Minerva Könyvtárban; II. TÁRSASJÁTÉK
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR. BOR, JAZZ ÉS JÁTÉK. Szent Gaál Kastély és Borház és a DIP
Trió Zenekar a Pécsi Kulturális Központban.)

Mackóvarrás a Minerva Könyvtárban
Fotó: Lászlóné Bauer Nóra

II. Társasjáték Kiállítás és Vásár
Fotó: Budavári Klára

VII. A TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSA
A továbbképzés befejezése után Két kérdés-két válasz címmel arra kértük kollégáinkat,
hogy nevesítsék: mi az ami nem tetszett a két nap során és mi az, amit másként csináltak
volna:
1. Idézet a résztvevők válaszaiból, a beérkezések sorrendjében:
„Nem tetszett … Ebbe a kategóriába semmit sem tudok sorolni. Jó rendezés, megfelelő
helyszín, személyes foglalkozás, jó előadások, jó előadók, élvezetes együttlét, minőségi
ellátás …. Nos, ezek maradtak meg bennem, ebből nehéz lenne „nem tetszett”-et
választani.”
Fehér Miklós
„Maximálisra értékelem a „Játéktant”! Szuper volt a szervezés, a fogadás, a szállás, az
ellátás és elsősorban az előadások-előadók sora, csak kapkodtam a fejem, annyi remek
dolgot hallottam!”
Bajnok Éva
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„Nagyon jó volt. Kiemelném az előadások „színességét” és előadók „profizmusát”. A témák
egymásra épülése szintén „üdítő” volt, akár tervezett akár spontán módon jött létre.
Örültem, hogy mindenkivel betartattátok az időt, mert az nagyon fontos volt, szerintem,
hogy nem fáradtságot és elcsigázottságot érzett az ember a nap végén.
Visszaidézve a programot, személy szerint, inkább követendő példaként jelenik meg, mint
szervezettségében, mint lebonyolításában. Csak gratulálni tudok!”
Scheich Klára
„Egészen kiváló volt az előkészítés, a tájékoztatás, a fogadás. Nagyon jó volt a főprogram
(pécsi értékek, azaz kiváló emberek bemutatása. A vendégek esti programjának
szervezése pedig csillagos ötös.) Személy szerint köszönöm, hogy ott lehettem. Az ismert
és kedves régiek mellett új embereket, új munkákat és módszereket ismertem meg.”
Vincze Mária
2. Néhány előadói vélemény a JÁTÉKTAN továbbképzésről
„Köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam, s számomra is hasznosak voltak az
előadások!”
Sramó Gábor
„Részemről a köszönet, hogy meghívtak a programra, valóban megtisztelőnek érzem!
Gratulálok a gondos szervezéshez is!”
Szász János
„Köszönöm én is a kivételes szervezést!”
Zalay Szabolcs
„Köszönöm, hogy ott lehettem, ritkán tapasztalni ilyen jó érzést keltő "zsongást", ami
abban a teremben volt!”
Füleki János
„Köszönök mindent!
A könyvtárosoknak is legalább olyan jó előadni, mint az óvodapedagógusoknak, mert
motiváltak, és vidámak. Ezúton szeretnék gratulálni a kifogástalan szervezéshez, a
zökkenőmentes lebonyolításhoz, a változatos témákhoz!”
Dr. Battyáni Istvánné
3. Médiamegjelenések
A média kiemelt figyelmet szentelt a továbbképzésünkkel egy időben zajló II. Társasjáték
Kiállítás és vásárnak; emellett egyesületünk továbbképzése csak 8 alkalommal jelenhetett
meg a tágabb értelemben vett (benne: honlap) médiában.
9.sz. Melléklet
VIII. A TOVÁBBKÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT KOMPETENCIÁK
A képzés résztvevői nemcsak új ismereteket szereztek, hanem a saját és rokon szakmák
tapasztalati tudásának átadásával/átvételével olyan adaptálható játékos módszereket is
elsajátítottak, melyek egyaránt alkalmasak saját tevékenységi területük megújítására és
-az együttműködések megerősítésével – közös játékos programok megvalósítására.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Megítélésünk és a visszajelzések szerint a JÁTÉKTAN. MKE továbbképzés nagyon jól
sikerült, Mindezt nagymértékben befolyásolta a megfelelő helyszín, a szállás és étkezés
minőségi volta, az előadások színvonala, a továbbképzésen résztvevők lelkesedése és a
lebonyolításában résztvevő valamennyi közreműködő kiváló munkája.
Mindezt nem tudtuk volna megvalósítani NKA támogatás nélkül, melyet a továbbképzés
valamennyi résztvevője és a magam nevében is még egyszer nagyon köszönök.

Budapest, 2012. december 5.

Bakos Klára
elnök
Magyar Könyvtárosok Egyesülete

