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NEM MARADTUNK PROGRAMOK NÉLKÜL 

KÖNYVTÁRI ESEMÉNYEK ÉS JUBILEUMI OKN 

Járvány ide, járvány oda - nem hagyhattuk, hogy az ingerszegény tavasz után a nyári-őszi 

időszak is rendezvények nélkül teljen el. Összefogással és proaktív hozzáállással az idei évben 

is számos programot sikerült megvalósítani. Néhány településen már a nyári gyerektáborok, 

szabadtéri összejövetelek is lehetőséget adtak az interaktív előadások, kreatív foglalkozások, 

közösségi játékok megtartására. Így többek között Borka bohóc, a Tarsoly Erdélyi Mezőségért 

Egyesület, a Harisnyás Pipik vagy éppen Gábor bohóc szórakoztatta az ifjú közönséget. 

Szeptember hónapban szintén több zenés rendezvény is lezajlott. Például a Zalaapáti 

Harmonikazenekar vagy a Kanta Judit vezette TekertedBand együttes szórakoztató műsora, 

illetve több néptánc előadás is megrendezésre került. Ezek mellett Hajdu Zsanett biológus, 

farmakognoszta is járt megyénkben, hogy ismeretterjesztő prezentációkban mutassa be Dél-

Amerika változatos növény- és állatvilágát a gyermekek és felnőttek alkotta érdeklődő 

közösségeknek. 

S így érkeztünk el az októberi Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. Bíztunk 

benne, hogy a jubileumi OKN során lesz lehetőség programok megtartására. S ha 

visszafogottabb létszámmal is, de jónéhány értékes program megvalósulhatott. 

Todó kitálal a sportról - Interaktív könyvbemutató Vig Balázs meseíróval 

Nagykanizsa, Halis István Városi Könyvtár 

 „Nézz utána, hogy minden napból, a legközönségesebb, sivár hétköznapokból is ünnepet 

csinálj, ha pillanatokra is. Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias 

mozdulattal. Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden napba belecsempészhetsz valamilyen 

varázsos elemet.” 

Márai Sándor sorait idézi az OKN hivatalos honlapján Ramháb Mária az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség elnöke. Nem véletlenül, hiszen a 2020. évi Országos Könyvtári Napok 

eseményei két jelentős évforduló köré összpontosultak. 30. születésnapját ünnepelte az IKSZ, 

illetve 15. alkalommal került sor a könyvtári szakmát leginkább át- és összefogó, legtöbb 

intézményt és résztvevőt megmozgató rendezvénysorozatára. A Könyvtárak az emberekért – 

Ünnepeljünk együtt! címet viselő programsorozat keretében a bibliotékák valamennyi 

korosztályra gondolva állították össze a tematikát. Idén is elsődleges cél volt – a színes 

kulturális és közösségi programok megszervezése mellett – a szolgáltatások, lehetőségek 

bemutatása és az új használók bevonása a könyvtári életbe. 
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A 2020-as projekt témakörei az alábbiak voltak: 

o Ünnepeljünk együtt!

o Történelmi időutazás

o Nagy könyvtári beavatás

o Az én könyvtárosom

o Olvas az ország

o Irány a természet!

Az október 6-i nemzeti események, valamint az elhalasztott Trianon-évfordulóhoz kapcsolódó 

rendezvények kapcsán több önkormányzatnál és oktatási intézményben történelmi vetélkedők, 

előadások és megemlékezések, valamint múltidéző beszélgetések zajlottak. 

Néhány településen családi napok és természetjáró túrák, úti élménybeszámolók tarkították az 

őszi programsorozatot. Nem maradhattak el a kézműves foglalkozások, a mese- és 

filmvetítések, például a természetvédelem témakörében, illetve sok más tematikában a 

KönyvtárMozi keretében. Családoknak szóló ismeretterjesztő és zenés előadások, továbbá 

bábszínházi bemutatók színesítették a programkínálatot - még ha ezekben az esetekben is 

kisebb számban és alacsonyabb részvételi aránnyal is kellett számolni. Kovács Gábor muzsikus 

verses-zenés produkciójában többek között a nagylengyeli és a zalaistvándi lurkóknak mutatta 

meg, hogy „mindenből is” lehet hangszert készíteni és megszólaltatni – ráadásul mindezt 

egyszerre élvezetes és edukatív formában. Kulturális csemege volt és izgalmas zenei élményt 

tartogatott a Zala Zenekar pakodi fellépése is, amelyen Laposa Julcsi működött közre. 

Mesélni jó! - Drámapedagógiai foglalkozás Botka Dórával 

Keszthely, Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 

A városi könyvtárakban szintén izgalmas vetélkedőkkel, online pályázatokkal és játékokkal, 

kreatív foglalkozásokkal, vidám bábelőadásokkal készültek a kollégák. A könyvtárat, annak 

működését, szolgáltatásait, online közösségi felületeit bemutató előadások mellett, több 

intézmény várta könyvvásárral és ingyenes beiratkozási akcióval a régi és új látogatókat. A 

Lenti Városi Könyvtárban a 100 éve született Vajda József pedagógus, népdalgyűjtő életéről és 

munkásságáról tartottak zenés megemlékező estet. Keszthelyen a könyvtár munkatársai 

egyebek mellett drámapedagógai foglalkozással, környezettudatos vetélkedővel, 

fotókiállítással egybekötött kötetbemutatóval és a maguk által készített kézműves alkotásokból 

létrehozott kiállítással kedveskedtek az érdeklődőknek. 
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Vidám zenés előadás óvodásoknak - Kovács Gábor muzsikus zenél 

Nagylengyel, Könyvtári Információs és Közösségi Hely 

Zalalövőn papírszínházi előadás zajlott kreatív foglalkozással egybekötve, ahol a mese előadása 

után, annak feldolgozása interaktív játék keretében történt. Nem csupán a nagyobb gyerekekre, 

hanem a totyogós korosztály tagjaira is gondoltak a szervezők a mondókás fejlesztő 

foglalkozások megszervezésekor. Zalaegerszegen a jól ismert változatos programokon túl, 

többek között könyvbemutató, filmklub és biblioterápiás foglalkozások közül lehetett válogatni 

az OKN napjai során, s újdonságként egy online podcast beszélgetés részesévé is válhatott a 

közönség. 

Fontos szerepet kapott az egészségmegőrzés és – ezzel is hozzájárulva a környezetvédelemhez 

– több településen zöldítés történt az „Ültess fát, olvass alatta könyvet” akció keretében. A

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által indított kezdeményezés kapcsán nem csak egy-egy fára 

pályázhattak a bibliotékák, hanem a témához kapcsolódó előadó tiszteletdíjának 

finanszírozására is. 

Zala megyében 48 település 53 intézményében 140-nél is több program zajlott október 5. és 11. 

között, így a nehezített pálya ellenére egyáltalán nem volt eseménytelen az idei OKN sem. 

Találkozzunk a könyvtárban 2021-ben is! 

Könyvek új élete - Kiállítás Mikó Lajosné könyvszobor alkotásaiból 

Letenye, Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 

Scheiber Veronika 
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OZMÁNBÜK KÖZSÉG KÖNYVTÁROSA 

KAPTA 2020-BAN AZ OLVASÓINKÉRT DÍJAT 

 A hagyományos őszi KSZR Szakmai napra a korlátozások miatt nem kerülhetett sor, 

azonban két díjátadás is megvalósult – igaz, rendkívül szűk körben megrendezve. A 

kistelepülések lakóinak meghirdetett, helyi könyvtárat népszerűsítő plakátverseny eredményes 

résztvevőit a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban díjazták. Gyermek kategóriában első 

helyezést ért el Baki Boglárka Zalacsébről, második lett a csapi illetőségű Borsodi Réka, a 

harmadik helyen pedig Bertók Petra végzett, akit az egervári bibliotéka ihletett meg. A felnőttek 

közül a nagykutasi Dezső Anita részesült jutalomban. Köszönjük a részvételt és gratulálunk a 

díjazottaknak!  

 Az idei évben Nagyné Benedek Judith ozmánbüki könyvtáros nyerte el az Olvasóinkért díjat. 

A szakmai elismerés mellett a díj kézzel fogható emléket is jelent: Németh János Kossuth-díjas 

keramikusművész alkotását. Az elismerést a JAVK Olvasóinkért Alapítvány elnöke, Bogár 

Imre, illetve az alapítvány titkára, egyben a József Attila Városi Tagkönyvtár vezetője Nitsch 

Erzsébet adta át az ünnepeltnek. A József Attila Városi Tagkönyvtár egykori igazgatója, Major 

Árpád által szorgalmazott és 20 éve létrejött kezdeményezésére alapított Olvasóinkért díjat a 

zalai kistelepüléseken működő könyvtárak munkatársai kaphatják meg. Évről évre egy olyan 

munkatársnak ítélik oda a díjat, aki a helyi olvasóközönség igényeire támaszkodva, 

lelkiismeretesen végzi a munkáját, aktív közreműködője a KSZR szervezésében megvalósuló 

rendezvényeknek, tanfolyamoknak, folyamatos kapcsolatban áll a megyei könyvtár 

munkatársaival, továbbá figyelemmel kíséri a változásokat, nyitott az újdonságokra. Jutka évek 

óta lelkesen dolgozott az ozmánbüki olvasókért és a helyi közösség kulturális életének 

színesítéséért. Ezúton is köszönjük a munkáját és gratulálunk az elismeréshez! 

Bogár Imre, Kiss Gábor és Nitsch Erzsébet a díjazott Nagyné Benedek Judith-tal, 

valamint Kovács Anikó ozmánbüki polgármesterrel. (Fotó: Pezzetta Umberto, Zalai Hírlap) 

Scheiber Veronika 
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A HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT PROGRAMJAI A DFMVK 

APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁRBAN 

2020. november 21-29. 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet minden év novemberének utolsó hetében rendezik meg. 

A program célja, hogy Európa szerte megszólítsa az embereket, és felhívja a figyelmet, hogy a 

tisztább környezet érdekében jobban figyeljenek a mindennapi fogyasztási szokásaikra, a 

hulladék keletkezésének megelőzésére. A programsorozathoz a kulturális intézmények is 

csatlakoztak különféle rendezvények lebonyolításával, melyek környezettudatosságra, 

környezeti nevelésre, a hulladékok újrahasznosítására fókuszálnak. A DFMVK Apáczai Csere 

János Tagkönyvtár két programmal készült: 

 Háztartási hulladék újrahasznosítása - kreatívan:

A hulladékcsökkentés egyik legfontosabb célja, 

hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. Az 

újrahasznosítás ma már nem ismeretlen fogalom. 

A kreatív foglalkozás keretén belül a háztartásokban 

is fellelhető, újrahasznosítható anyagokból 

ajándéktárgy készítése valósult meg. A programról 

videofelvétel készült, az alábbi linken érhető el: 

https://www.youtube.com/watch?v=bhkMw3bT5Gc 

 Könyvtárból jöttem! – podcast. Vendégünk Sóti Balázs a Zalai Közszolgáltató

Nonprofit Kft munkatársa.

A beszélgetést videofelvétel formában tettük 

nyilvánossá, melyet a könyvtár honlapján és 

közösségi oldalán is megosztottunk. Vendégünk 

főleg a környezettudatosságra, a hulladékok 

keletkezésének megelőzésére hívta fel a figyelmet. 

Szó volt arról is, hogy mennyire fontos már 

gyerekkorban elkezdeni a környezettudatos 

életmódra való nevelést, és milyen eszközökkel, 

módszerekkel lehet ezt hatékonyabban megtenni. 

Összességében úgy gondolom, hogy figyelmet felkeltő programot tudtunk online térben 

lebonyolítani ebben a fontos témában, melyet bizonyít a videók megtekintésének száma is. 

Szeretnénk a továbbiakban is részt venni hasonló programokon, minél több családhoz eljuttatni 

a környezeti nevelés fontosságát.   

Jasztrab Istvánné 

https://www.youtube.com/watch?v=bhkMw3bT5Gc
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AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK PROGRAMJAI A DFMVK 

APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁRBAN 

 
A DFMVK Apáczai Csere János Tagkönyvtár a 2020. évi Országos Könyvtári Napok keretén 

belül a „Könyvtár az emberekért – ünnepeljünk együtt!” projekthez kapcsolódva valamennyi 

korosztályra gondolva állította össze programjait: 

 

2020. október 5 (hétfő): Könyvbarát Kör – irodalmi est: Az Országos Könyvtári Napok idei 

hagyományőrző célkitűzéséhez illeszkedve, sikerült újraindítani a Könyvbarát Kör irodalmi 

estet, ami 2012 óta működik a könyvtárban. A tervek szerint továbbra is havonta egy 

alkalommal találkoznak a tagok a könyvtár olvasótermében, ahol főként a kortárs irodalom 

kerül terítékre. Az olvasó est tagjai között az aktív korosztály is képviseltette magát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. október 8. (csütörtök) Könyvtárból jöttem…. – podcast. Vendégünk: Balaton László 

író volt, aki mesélt a hamarosan megjelenő új könyvéről, a Göcseji ősz c. gyerekeknek szóló 

kiadványról. A beszélgetést online formában tettünk közzé a könyvtár közösségi oldalán és a 

youtube csatornáján. A program megtekintési adataira hivatkozva, nagy népszerűségnek 

örvendett a lakosság körében.  
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2020. október 11. Könyves vasárnapra könyvvásárral és két családi programmal is 

készültünk: 

A Napraforgó Családbarát Műhelysarok családi játszóházra várta az alkotni vágyókat, ahol 

„Elhasznált könyvek kreatív szerepkörben” címmel kézműves foglalkozás lebonyolítására 

került sor, ahol a régi könyvek újrahasznosításával lehetett készíteni új használati- és 

dísztárgyakat.  

  Kertvárosi társasjáték – családoknak c. programra is vártuk az érdeklődőket, ahol új 

társasjátékokat biztosítottunk minden korosztály számára. Egy éve, olvasói igények alapján 

indult el a könyvtárban a Társasjáték Klub, amely nagyon népszerű nemcsak a városi lakosság 

körében. Vannak olyan tagjai is, akik a közeli településeken élnek és szívesen vesznek részt a 

foglalkozásokon. 

A Könyves Vasárnap programjait a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Keresztury 

Dezső VMK és a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum támogatta. 

Jasztrab Istvánné 
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI - 2020. 

Január 17. 

Magyar Kultúra Napja 

A Fejér György Városi Könyvtár és a TKM Kőrösi Csoma Sándor Klub közös rendezvénye 

Igricek: „Szólásért való ének” 

Művészeti vezető: Farkas Tibor. 

Január 24. 

Dr. Müller Róbert: Keszthely város története című könyvének bemutatója 

Előadó: Dr. Müller Róbert régész, a MTA doktora, a Balatoni Múzeum nyugalmazott 

igazgatója 

Február 4. 
Prikryl József: Zalai-Vasi paraszti ételek (A búbos túrótól a fumuig) és A dödölle című könyvek 

bemutatója 

Vendégünk: Prikryl József Venesz József-díjas mesterszakács 

Beszélgetőtárs: Kövérné Kalmár Mónika, a MaiMóni gasztroblog szerzője 

Közreműködött: az Egry József Általános Iskola és AMI Cinegék Énekegyüttese (felkészítő: 

Palágyiné Szőnyi Judit) 

Február 17. 
Gécseg András festőművész kiállításmegnyitója 

A kiállítást megnyitotta: Dr. Cséby Géza irodalomtörténész 

Közreműködött: Bajzikné Panni – vers, Zenei közreműködő: Szabó Attila (Pasco) – gitár 

Február 27. 

Magyar Széppróza Napja 

A Magyar Írószövetség Nyugat-Dunántúli Írócsoportja támogatásával 

Király Farkas Bella István-díjas író szerzői délelőttje 

Köszöntőt mondott: Sütő Csaba András költő, szerkesztő 

A szerzővel Szemes Péter irodalomtörténész, műkritikus beszélgetett 

Március 10–28. Nyitvatartási idő alatt 

Janikovszky Éva emlékkiállítás 

Március 10. 
„A krimi koronázatlan királynője: az ismeretlen Agatha Christie” 

Tircsné dr. Propper Valéria a Miskolci Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgatója, az 

irodalomtudományok doktora vetített képes előadása 

Szeptember 18. 

Ünnepi Könyvhét 

Rendhagyó irodalom óra Szurovecz Kitti íróval 

(Kihelyezett rendezvény) 

Irodalmi teadélután a könyvtár udvarán 
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Szeptember 29. 

„ Polihisztor arisztokrata” című vetített képes előadására 

Festetics Leóról 

Vendégünk: Pelcz István nyugalmazott tanár 

 

Október 2. 

Író-olvasó találkozó Ugron Zsolnával 

Beszélgetőtárs: Temleitner Krisztina igazgatóhelyettes 

 

Október 5─11. Országos Könyvtári Napok 

 

Október 5. 

Kovács Emőke: Balatoni impressziók: sorsok, helyek, történetek c. könyvének vetített képes 

bemutatója 

Vendégünk: Dr. Kovács Emőke 

A bemutatóval egyidőben nyílott meg a Balatoni impressziók című fotókiállítás, a Balatoni 

értékmentés facebook-csoport által meghirdetett pályázat válogatott alkotásaiból 

 

Október 6─30. 

Kiállítás 

Alkotó könyvtárosok (ízelítő a városi könyvtár munkatársai kézműves alkotásaiból) és a 

Könyvtári retroságok (bemutató régi könyvtári tárgyakból) címmel 

 

Október 7. 

Természetbarát kert 

Sáringer-Kenyeres Marcell interaktív előadása gyerekeknek a környezetvédelemről 

 

Október 9. 

A Fejér György Városi Könyvtár és a TKM Kőrösi Csoma Sándor Klub közös rendezvénye 

Évfordulós zeneszerzők nyomában. 

Előadó: Kiss Tamás karnagy, zenetanár. Közreműködtek: Kiss Tamás és tanítványai 

 

Október 11. 

Könyves Vasárnap 

Ingyenes szolgáltatások, Megbocsátás napja, Könyvbörze 

 

Október 12. 

„Keszthely, ahol élünk” című helyismereti előadás 

Közreműködtek: Kocsondiné Eisenkorb Györgyi és Verebélyi Judit 

 

Október 13. 

Hartmann Miklós: Örömóda c. kötetének bemutatója 

A szerzővel beszélgetett: Dr. Cséby Géza irodalomtörténész 

 

Október 19. 

„Keszthely, ahol élünk”: Tények, történetek, képek című helytörténeti vetélkedő a Zala megyei 

mozgássérültek és a KESOTE részére 
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November 3. 

„Víruson innen, víruson túl”: az immunrendszer erősítése természetesen 

Wildner Judit kertészmérnök előadása 

Kalmárné Amberg Xénia 
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A KESZTHELYI FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 

GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK 2020. II. FÉLÉVI PROGRAMJAI 

 
Szeptember 17. Tények, történetek, képek helyismereti vetélkedő 
 

A Keszthely, ahol élünk című helytörténeti 

anyag szolgált alapjául, melyet 

Kocsondiné Eisenkorb Györgyi 

könyvtáros készített. A játékos vetélkedőn 

rákérdeztünk Keszthely város címerére és 

képfelismeréssel is bizonyíthatták 

jártasságukat a tanulók. Feladatuk volt még 

a balatoni hajók időrendbe sorolása, 

szókereső rejtvény megoldása a város 

történetéből, végül pedig egy képet raktak 

ki a régi sétáló utcáról. Senki nem tért haza 

üres kézzel, mindenki emléklapot és 

ajándékcsomagot vehetett át Gyetvai 

Alexandrától, „A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen”című pályázat képviselőjétől. 

 
 

Szeptember 26. Könyvmoly Klub: Könyvajánló készítése 

 

Országos Könyvtári Napok: (okt. 5 – okt. 11.) 

 

Október 6.  A múlt, a hagyományok és a történelem napja – kiállítás 

Aradi vértanúk – történelem; Örökségünk a múlt – hagyományok; 

Az emlékezet birodalma – néprajz 
 

 

 

 

 

„Remek, színes, a gyerekek 

érdeklődését felkeltő, színvonalas 

kiállítást ismerhettek meg a 

2.osztályos gyermekeink.  

Nagyon köszönjük, hogy itt a 

könyvtárban is emlékezhettünk!” 

Életfa Iskola 
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Október 7. Könyvtári retroságok - játékos feladatok régi könyvtári tárgyakkal 

A harmadik osztályos gyermekeinknek nagy 

élmény volt a foglalkozás. Sok hasznos 

ismerettel bővítették a tudásukat. Külön 

öröm számukra, hogy kamerával is 

rögzítették a munkájukat, interjút is 

adhattak. 

Köszönjük, hogy ismét itt lehettünk!” 

Család Iskola 

Október 9. Mesélni jó! - Drámapedagógiai foglalkozás Botka Dórával 

„Drága Gyermekkönyvtár, 

Köszönöm a lehetőséget és a felkérést. 

Hálás feladat ebben az otthonos 

könyvtárban gyerekeknek szóló 

foglalkozást tartani. 

Szuper lelkesek voltak a gyerekek, 

élmény volt. 

Köszönettel: Botka Dóra!” 

Október 10. Légy természetbarát! - Zöld kezek - könyvekkel a természetért kiállítás 

A kiállítással a környezetvédelem 

fontosságára hívtuk fel az olvasóink 

figyelmét. 

Megismerkedtek a témával kapcsolatos 

könyvekkel, majd választottak közülük 

egyet-egyet és bemutatták egymásnak. 

Örömmel kölcsönöztek azokból is. 
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Október 10. Kék, sárga,…zöld! – Mennyire vagy környezettudatos? Gyakorolj velünk! 

Vendég: Vetőné Zeke Erzsébet a Nők a Balatonért Egyesület képviseletében 

Ezen a tudáspróbán a szelektív 

hulladékgyűjtéssel ismerkedtek, illetve 

bizonyították jártasságukat olvasóink. 

Zsákbamacska jutalom járt a helyesen 

válaszolóknak. 

Október 10. Készíts sünit! – kézműves foglalkozás 

Lelkesen álltak neki a gyermekek a sünik 

készítésének. Ehhez az elavult, 

elhasználódott, leselejtezett könyvekből 

válogathattak. Kisebbeknél a szülői 

segítség sem maradhatott el, hiszen 

türelemre és kitartásra is szükség volt, 

hogy elkészüljön az állatka. 

Október 11. Téged is vár a Mesekuckó! Olvassatok együtt! 

Családi nap és Könyves vasárnap 

Magyar Szilvia 
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ONLINE LÁTOGATÁSI LEHETŐSÉG AZ EDU&FUN DIGITÁLIS 

ÉLMÉNYKÖZPONTBAN 

Egy kitűnő lehetőségre szeretnénk a figyelmet felhívni, melyet közvetíteni lehet települések 

iskolái felé is.  

A kialakult helyzetre való tekintettel a budapesti székhelyű EDU& FUN Digitális 

Élményközpont (www.edufun.hu) online látogatási lehetőséget biztosít felső tagozatos 

általános iskolai és középiskolai osztályok, csoportok számára. A rendhagyó tanórán a tanulók 

találkozhatnak humanoid robottal, körülnézhetnek egy okos otthonban, videófilmet nézhetnek 

meg a filmes animációs trükkök készítéséről, megismerkedhetnek az ipari robotokkal, a VR 

szemüveg lehetőségeivel. 

Jelentkezni emailben lehet az info@edufun.hu címen, ahol meg kell adni az osztály tanulóinak 

életkorát, létszámát, valamint azt, hogy milyen időpontban szeretnék a foglalkozást. Nagy 

segítség, hogy lehetőség van a kiállítás előzetes bejárására. A foglalkozás előtt 2 nappal 

küldenek a szervezők egy tájékoztatót, amelyben pontosan leírják, hogy az online foglalkozás 

milyen előkészítést igényel, hogyan lehet csatlakozni. Azt is ki lehet próbálni, hogy hol mire 

lehet kattintani.  

A foglalkozáson a bejelentkezést követően, amely a WEBEX felületen történik, a központ egyik 

oktatója köszönti a látogatókat, röviden bemutatja az EDU&FUN Élményközpontot, majd kb. 

25 perc áll rendelkezésre az interaktív kiállító tér bejárására. Érdemes az online térben 

elhelyezett játékokkal is játszani.  

Kovácsné Pacsai Edit 

file:///C:/Users/Mentorgep/AppData/Local/Temp/www.edufun.hu
mailto:info@edufun.hu
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