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Mitől látogatóbarát? 

A megérkezés alapfeltételei 

(parkolók, mosdók, pihenőhelyek..) 

 

Információs pont, ajándékbolt,  büfé 

 

Terek, termek, előadótermek 

(megfelelő méretek csoportok fogadására) 

 

A bemutatás eszközei 

 

 

 



A bemutatás alapelvei, eszközei 

 

érdeklődés felkeltése 

egyszerre több érzékszervre hatnak 

rövid, tartalmas, hiteles információk 

legyen gyerekbarát, családbarát 

 

A bemutatás legyen élményszerű! 

 

 

 

 



Mire vágyik a látogató? 

 ÉLMÉNYRE! 

 A turizmus lényege az élményszerzés. 

 Szerezz minél több élményt! 

 

 



Mi az élmény? 

Különféle hatások révén kialakuló új, a 

hétköznapitól eltérő, felfokozott testi, lelki, 

szellemi állapot 
 

Nagy jelentőséggel bír az egyén számára 
 

Hatása hosszabb, rövidebb 
 

A látogató hajlandó megfizetni az élményt. 



Gondoljunk a gyerekekre! 
 

Kalandok a pusztában - Tápiógyörgye 

 



Mi a tanösvény? 

 

 kijelölt, jelzéssel ellátott tematikus túraútvonal, amelyen 
állomáshelyekhez kötődően, tájékoztató táblák 
és/vagy kiadványok segítségével ismerhetők meg az 
érintett terület természeti értékei és kulturális öröksége. 
Különösen azok számára ajánljuk, akik a természetet 
önállóan szeretnék megismerni.  

www.nemzetipark.gov.hu 

 

 

 Az eligazodást térképek, táblák, füzetek, munkafüzetek segítik. 



Miért építünk tanösvényt? 

 
 Bemutat,  

 Informál, 

 Ismereteket ad át 

 

 Szórakoztat. 

 Élményt nyújt. 

 



Milyen tanösvényt építsünk? 

 

Hagyományos 

 

interaktív (aktív részvételt igényel) 

 mechanikus interaktív  

 elektronikus interaktív 







Erzsébet-liget Gyomaendrőd 



 
 
 
 

Mutassuk meg a megszokottat másként. 
 

Miért van erre szükség? 

 

A korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy rengeteg szöveges 

információt gyömöszölünk egy-egy táblába. 

 

A társadalom jelentős része olvasási, szövegértési problémákkal küzd. 

 

A15 évesek 20%-a funkcionális analfabéta. (PISA felmérés 2011.) 

 

Hagyományos módon – nyitott könyv – a cél nem valósul meg. 

 

 

Interaktív elemek 



Erzsébet-liget Gyomaendrőd 



Erzsébet-liget Gyomaendrőd 



Erzsébet-liget Gyomaendrőd 





Satírozó táblák 



Milyen madár ez? 
Kamaraerdő – Budapest  



Természet háza - Kecskemét 

Avarlakók 



Szalafő - Pityerszer 

„Az év ökoturisztikai 
létesítménye„ 

 című pályázat tanösvény 
kategóriájában  

2014-ben I. helyezést kapott  
2 tanösvényünk is: 

az Élet a kaszálógyümölcsösben 
és a Molnárka tanösvény; 

 

http://patkosstudio.hu/rolunk/103/tanosvenyek/155/molnarka-tanosveny-porboly-gemenci-erdo


Gemenc – Molnárka tanösvény 



Beszélő tábla 

 
 Vezetékes hálózatoktól független 

 Játékos elemekkel gazdagított 

 Több nyelvű 

 Akadálymentesített 

 Minden korosztály számára 

érdekes 

 

Botanikai tanösvény – Tápiószele 

Múzeumpedagógiai Nívódíj 2008. 

 

 



Mondák útja – Rohr im Gebirge 

Hallgassuk az erdőt! 



Relaxációs pont 



Kiállítások másképpen Kiállítások tervezése látogatóközpontokban 



…természetvédelmi látogatóközpont 

a természetvédelmi bemutatóhelyeknek ezt a típusát általában 
egy nemzeti park valamely fő belépési pontjában (az ún. 

„kapu”-ban) vagy központi fekvésű részén találjuk.  

 

A nemzeti park igazgatóság képzett munkatársaitól 
információkat kaphatunk a védett természeti terület 

bejárásának lehetőségeiről, az interaktív kiállítások pedig 
időjárástól függetlenül lehetőséget biztosítanak a gazdag 
természeti és kulturális örökség, valamint a megőrzésük, 

fenntartásuk érdekében folytatott természetvédelmi 
tevékenység megismerésére.  

Ráadásként még kiadványokat és ajándékokat is lehet vásárolni  
 

www.nemzetipark.gov.hu 



Mindent a szemnek, 

semmit a kéznek! 



Megszokott tartalom másképpen  



Halak a Fertő tóban 



Halak a Fertő tóban 



Itt minden mozog 

Természet Háza - Kecskemét 



Hogyan változik a táj ? 



Hol laknak az állatok? 

Természet Háza - Kecskemét 



Egy különleges játék: a praxinoszkóp 



Lápok háza - Szőce 



Lápok háza - Szőce 



Lápok háza - Szőce 



Bárka látogatóközpont 



Bárka látogatóközpont 



Bárka látogatóközpont 



Bárka látogatóközpont 



Körös látogatóközpont 



Körös látogatóközpont 



www.patkosstudio.hu 


