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Több, mint egy játék 

Habár a játékalapú tanulás (Game Based Learning 
= GBL) nem egy nagyon új koncepció - gyerekek 
mindig is tanultak a játszási folyamatokon keresztül  
-  az újdonság a GBL népszerűségének óriási nö-
vekedése és a digitális tanulási eszközök haszná-
lata a képzés és az oktatás területén. 

Mi az a GBL? 

A ’játékalapú tanulás’ vagy ’komoly játékok’ olyan 
digitális alkalmazásokra utalnak, amelyeket a játé-
kokon keresztül történő tanulás érdekében fejlesz-
tettek ki. A komoly játékok a játékokban található 
elvek alkalmazásával ösztönzik és biztatják  a ta-
nulókat arra, hogy aktívan részt vegyenek a tanulá-
si folyamatban. 

A játékokon alapuló tanulás termékeit egyre inkább 
használják a szakképzésben, képzéseken össze-
függésben más, hagyományosabb tanulási mód-
szerekkel együtt. A GBL számos olyan digitális ta-
nulási terméket használ, mint az e-learning tan-
anyag, az online audio- és videótartalom, a társa-
dalmi játékok és a mobiljátékok, hogy tanulási tar-
talmakat, fogalmakat nyújtson és hogy „életre kelt-
se a témákat”.  

A jelek szerint az e-learning és a ’komoly’ játékok 
bevezetése a tantervbe hatalmas növekedést mu-
tat mind a fiatal tanulók, mind a felnőttek körében. 
Az okostelefonok és mobileszközök használatának 
növekedésével párhuzamosan várhatóan folytató-
dik a játékalapú tanulás növekedése is, ezért a ta-
nároknak, oktatóknak és coach-oknak meg kell ér-
teniük, hogyan lehet maximalizálni a digitális kép-
zési és oktatási eszközök értékét. 
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A Társadalmi Innováció ereje  

A társadalmi innováció az egyik aktuális témája a vállalatoknak, a kormányoknak és a szociális vállalkozások-

nak, a jótékonysági szervezeteknek és az embereknek az élet minden területéről. A társadalmi innováció ön-

magában nem új: az emberek mindig igyekeztek innovatív megoldásokat találni a sürgető társadalmi igényekre 

és problémákra, de most számos tényező koalenciálta a társadalmi innovációt a mai témák élvonalába. 

 

Társadalmi Innováció –  

Egy ‘komoly’ játék 

fejlesztése 

A Coop-in ‘komoly’ játékfejlesztése jól halad, és használata 
egy inspiráló oktatási élményével kecsegtet. A Coop-in játék 
tartalmazni fogja a társadalmi innovációval kapcsolatos 
fogalmakat, ismereteket és készségeket. 

 

A Társadalmi Innovációs Város  

A játék kezdőlapja egy olyan városra épül, amely olyan 
különböző típusú vállalkozásokat, szervezeteket és 
intézményeket foglal magában, mint például egyetem, 
ifjúsági központ, közösségibolt és egy polgármesteri hivatal. 

Amikor bejelentkeztek a játékba, a játékosok - vagy inkább 
a tanulók - számos küldetést kapnak. Minden küldetésben a 
város különböző épületeit kell felkeresni és különböző 
kihívásokat és minijátékokat megoldani.  

‘Találkozni’ fognak valakivel minden épületben, például az 
Egyetem Üzleti Inkubátor Központjából Mr. Sam Sung-gal . 

 

 

Hogyan tovább? 

• Játék megjelenése 2019 nyarán—

legyen az elsők között, aki regisztrál 

az új oktatási játékunkba 

• Társadalmi Innovációs feladat-

gyűjtemény publikálása 2019 máju-

sában  

• Társadalmi Innovációs Önértékelő 

eszköz tesztelése 2019 májusában  

• Társadalmi Innovációs Nemzeti 

Kerekasztal események 2019 júni-

usában   

• UK projekt konferencia 2019 szept-

emberében 

• Végső partnertalálkozó: 2019. 

Szeptember (UK) 
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