
X-Y-Z-Alfa
Többgenerációs élmény a természetben



Kihez próbálunk szólni?

• Mindenkihez, aki megnyerhető az aktív 

életmódnak

• Kiemelt célcsoportok:

• Akik még vagy már nem mozognak 

olyan sokat és egy kis biztatásra és 

információra van szükségük az 

elinduláshoz

• Gyerekek, fiatalok, akiket jól lehet az 

aktív életmódra szocializálni



Amit X megtanul Alfa sem felejti el?

• A nyilvánosság tere töredezett, szegmentált, 

perszonalizált

• Nincsenek a médiában többgenerációs élmények 

(nem támad fel Bobby, nem jön Jockey a Friderikusz 

showba)
• A természet egy olyan tér lehet, ahol a generációk 

találkoznak, együtt vannak, többgenerációs élményt 
szerezhetnek.

De igen. Elfelejti. Sőt, meg sem ismeri.



Hogyan kapcsoljuk össze a különböző 
generációkat?

• Olyan platformokban gondolkozunk, 

amelyhez mindenkinek van hozzáférése

• Alacsony a belépési küszöb, könnyű 

használni

• Egyaránt élmény gyermeknek, felnőttnek

• Az eszköz a mobiltelefon, a platform pedig 

egy mobilapplikáció



Így született meg a Digitális Vándor

• A tanösvények logikájára építve digitális 

ösvényeket alakítottunk ki.

• Rövid túrák, amelyeken plusz játékélményt 

és információt adunk át.

• Ténylegesen játszva tanulhatunk, miközben 

kicsivel közelebb kerülünk a helyhez, ahol 

vagyunk.

• A technológia olyat is meg tud mutatni, 

ami nincs is ott.



Különböző típusú 
feladatok az ösvényen

• Képes kvíz
• Szöveges kvíz
• Képes-szöveges kvíz
• Hangfelismerés
• QR kód leolvasás
• Párosítás
• Fotózási feladat



Kiterjesztett valóság

• A kiterjesztett valóság segítségével olyan 

állatokat, személyeket, embereket 

élményeket tudunk adni, amelyek a 

valóságban nincsenek ott. 

• Körüljárhatók, lefotózhatók

• Szelfizhetsz egy dinóval!



A játék végén 
nyeremény vár

• Minden ösvényhez 

tartozik egy jevlény

• Vannak speciális 

jelvények

• Területi alapon

• Időbeli teljesítés 

alapon



Hol tartunk most?

• 60 digitális ösvény országszerte

• 10 meseösvény készül a Pilisben 

• MAKETUSZ-szal közösen bringás ösvények 

készültek

• 19 ezren töltötték le az appot összesen

• Októberben: 48 ösvényt indítottak el, 

legnépszerűbb a Vuk ösvénye, 47-en 

próbálták ki.



Miért jó egy digitális ösvény?

• Egyszeri befektetés (leginkább munka)

• Nem kér enni

• Plusz turisztikai vonzerő

• Jól kiegészíti az oktatást

• Tetszőlegesen módosítható

• Az AÖFK folyamatosan frissíti



Legyen minden ösvény digitális ösvény is! 
petenyi.mirko@aofk.hu


