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Helyzetelemzés

Balogh Vivien

„Tanulj, gondolkodj, játssz okosan és 
építs egy olyan települést, ahol te is 

szívesen élnél” 
Tanulási rendszer online és offline térben

A „Cselekvő közösségek – 
aktív közösségi szerepvállalás” 
EFOP-1.3.1-15-2016-00001 ki-
emelt projekt keretében a kul-
turális intézményrendszert is 
megismertető offline és online 
játékok készültek el. A játékok 
kidolgozásában mind a három 
konzorciumi partner – Szabadté-
ri Néprajzi Múzeum – Múzeumi 
Oktatási és Módszertani Köz-
pont, NMI Művelődési Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft., és az 
Országos Széchényi Könyvtár- 
szakemberei, külsős szakembe-
rek és egy fejlesztő cég vett részt. 
A fejlesztések célja egy közösségi 
tanulási és motivációs rendszer 
létrehozása, amely hasznos in-
formációkat ad át a felhasználók-
nak interaktív módon, újszerű 
eszközökkel. 

A játékok segítségével a felhasz-
nálók szórakoztató feladatokon 
keresztül ismerhetik meg az érték-
központú, élményalapú közösség-

építő lehetőségeket. Mindemellett 
a közösségfejlesztésre és közösségi 
kezdeményezések elindítására vo-
natkozó konkrét ismereteket is el-
sajátíthatnak. A játékok a közössé-
gi tanulási motivációkra építenek, 
elősegítik az egyének társadalmi 
részvételre való nyitottságát. Fej-
lesztik az állampolgári és a kultu-
rális kompetenciákat, valamint a 
kommunikációs, logikai készsége-
ket. Hozzásegítik az egyént a kre-

atív és innovatív közösségi kultúra 
elsajátításához és az inspiráló lakó-
környezet kialakításához.

A játékokat úgy alakítottuk ki, 
hogy egyrészt bemutassák a három 
intézmény – múzeum, közműve-
lődési intézmény, könyvtár – sajá-
tosságait és innovatív programjait, 
másrészt a projekt legfontosabb 
célkitűzéseit, többek között az 
esélyegyenlőséget, a közösségfej-
lesztést, az önkéntességet és az 
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intézmények társadalmi alapú mű-
ködését. Fontosnak tartottuk azt is, 
hogy minél szélesebb társadalmi 
réteget elérhessünk, így a játékokat 
úgy alakítottuk ki, hogy a szakma-
belieket és a szakmában kevésbé 
jártas lakosságot is be tudjuk vonni. 
A projekt keretében kétfajta tanu-
lási rendszert dolgoztunk ki online 
és offline térben.

Virtuális tér a 
közösségek fejlesztésért

Minden település fejlődése 
nagy mértékben függ attól, hogy 
az ott élők mennyire veszik ke-
zükbe a saját és lakóhelyük sor-
sát, ügyeit. Fontos, hogy a lakók 
aktívan részt vegyenek a helyi 
ügyekben és tudatosan szervez-
zék életüket. Az online játék a  
www.kozossegijatek.hu oldalon 
érhető el. Célja, hogy felhívja a 
játékosok figyelmét a lakókörnye-
zetük fontosságára, szerepére, a 
közösségfejlesztésben rejlő lehe-
tőségekre, és ösztönözze a játé-
kost a közösségépítésre, az aktív 
részvételre és szerepvállalásra. A 
játék elősegíti a felhasználók be-
vonódását a kommunikációba és 
egyéni kompetenciákat fejleszt. A 
játék pozitív élményeken keresztül 
ismerteti meg egy adott közösség 
tagjaival az annak fejlesztéséhez 
kapcsolódó lehetőségeket.

A „Cselekvő város” egy ke-
rettörténetre épül, miszerint a 
játékos egy település lakója. A 
településen megüresedik egy 
önkormányzati épület, amelyet 
élettel lehet megtölteni. A játék 
során a játékos meghatározhatja, 
hogy milyen funkciókat kapjon 
az épület, milyen irányba fej-
lesszék azt. Közben információt 
kap a közösségfejlesztés mód-
szertanáról, jó és rossz példákról, 

a múzeumi, a könyvtári, illetve a 
közművelődési intézményrend-
szerről és az intézmények közös-
ségi szerepeiről. A kerettörté-
netnek köszönhetően a játékos el 
tudja helyezni magát egy kihívás 
megoldásában, így elköteleződik 
a cél iránt. 

A játék során négy pályát 
lehet teljesíteni. Az első a Kö-
zösségi döntés, ahol döntünk az 
üresen álló önkormányzati épü-
let felhasználásáról. Döntésünk 
meghozatalakor ügyelnünk kell 
arra, hogy a közösség érdekeit 
tartsuk szem előtt. Ezt követően 
a három pálya a három szakte-
rületet mutatja be. A Könyvtár-
kaland során a helyi könyvtárról, 
annak működéséről és szolgál-
tatásairól kell döntenünk. A Kö-
zösségi kiállítás lehetőséget te-
remt számunkra, hogy a lakosok 
bevonásával, a lakosság igényeit 
előtérbe helyezve szervezzünk 
kiállítást. A közművelődési in-
tézmények működését a Közössé-
gi kert és játszótér mutatja be. A 
létrehozott épület kertjében kö-
zösen alakíthatunk ki egy parkot 
és játszóteret.

Az egyes állomásokon a já-
tékosok négy-négy minijátékkal 
találkoznak. Egy minijátékot 
többször is újra lehet játszani a 

játék teljesítéséig. Minden állo-
máson négy minijáték teljesítése 
szükséges a következő állomás 
eléréséhez. A játékosok a mini-
játékok során számos hasznos 
információra tesznek szert. A 
lakosok véleményét, álláspontját 
is megismerve sok közösségi- és 
kulturális szakmai alapismerete-
ket is szereznek.

A játékban lehetőség van 
egyénileg és csapatban is játsza-
ni. Egyéni játék esetében a játé-
kos egyedül teljesíti az egyes pá-
lyákat. Új funkcióként lehetőség 
van csapatokban teljesíteni az 
egyes állomásokat, megválaszol-
ni a kérdéseket. Bármely játékos 
létrehozhat egy csapatot, amely-
hez más játékosok csatlakozhat-
nak, így a pályákat együtt telje-
síthetik.

A játékban több újdonság is 
megjelenik, amelyek segítik a já-
tékost és aktivitásra ösztönzik. A 
játékost Segítők és Önkéntesek is 
segítik az előre haladásban.  A se-
gítők tanácsokat adnak, amelyek 
hasznosak és hozzájárulnak az 
egyes kérdések, közösség fejlődé-
sét szolgáló döntések meghoza-
talához. Az önkéntesek az egyes 
állomások közötti várakozási időt 
csökkentik, abban az esetben, ha 
igénybe vesszük a segítségüket. 
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Játszani jó! – 
közösségfejlesztő 
játékok

Az online játék kidolgozása 
mellett „offline" játékokat is ké-
szítettünk. A projekt keretében 
kétféle speciális társasjátékot és 
egy kártyajátékot készítettünk el. 
A játékok közvetlen célcsoportjai 
a szélesen értelmezett lakosság, 
ideértve – 9 éves kortól – a gyer-
mekeket, a fiatalokat, felnőtteket 
és időseket is. Az online játék-
hoz hasonlóan a játékok célja a 
közösségfejlesztés módszerének 
és alapjainak átadása, valamint 
a három szakterület – múzeum, 
könyvtár, közművelődési intéz-
mény – megismertetése, továbbá 
kulturális szakemberek, kultúra 
területén tevékenykedők, vala-
mint e terület döntéshozói, dön-
tés-előkészítői érzékenyítése a 
szakma iránt. 

Három játékot fejlesztettünk 
ki. Létrejött egy a szakmai érzéke-
nyítést szolgáló, a közösségfejlesz-
tő szakmába bepillantást engedő 
játék. A lakossági érzékenyítést 
szolgáló, a csoportdinamikára épí-
tő, pszichológiai alapokon nyugvó 
óriás táblás társasjáték, valamint 
egy kompakt kivitelezésű Cselekvő 
Péter kártyajáték.

Tangram

A Tangram egy hét elemből álló 
logikai játék. A Tangram esetében 
szükség van egy játékvezetőre, aki 
ismerteti a játék menetét a játéko-
sokkal, és felügyeli a játékot. A já-
tékosoknak lehetőségük van arra, 
hogy tizenhat alakzatot rakjanak 
ki. Az alakzatokból egy-egy betűt 
lehet kirakni és abban az esetben, 
ha mindegyik alakzatot kirakják a 
Cselekvő közösség felirat rajzolódik 
ki. 

A játékvezető feladata, hogy 
előkészítse az egyes betűk ki-
rakásához szükséges Tangram- 
elemeket, amelyekhez feliratokat 
rendel. Minden betű hét elemből 
áll, ezekhez olyan feliratokat kell 
rendelni, amelyek egy adott kér-
déskörhöz, fogalomhoz kapcsolód-
nak. A játék nehézsége az, hogy a 
szükséges Tangram elemek mellett 
olyan elemek is megtalálhatóak, 
amelyek nem részei a megoldásnak. 
A feladat az, hogy az adott kérdés-
hez kapcsolódó helyes válaszokat 
találják meg, és oldják meg a fel-
adványt. A játék különlegessége 
az, hogy a kérdésekben meghatáro-

zott szakmai fogalmak, elméleti és 
módszertani ismeretek, valamint 
példák (jógyakorlatok) az adott 
foglalkozás, workshoptémájához 
igazíthatók.

Óriás társasjáték

A játék a klasszikus „Ki nevet a 
végén?” típusú játékok adaptációja. 
A játékosok a kiválasztott bábuval 
a Start feliratú mezőről indulnak, 
majd a kockával dobott számnak 
megfelelően lépnek előre. Ha létra, 
vagy kötél mezőre érnek, a játék-
vezetőtől egy kérdést kapnak. Ha a 
kérdésre megfelelően válaszolnak 
létra esetén a létra másik végében 
található mezőre lépnek, kötélnél 
helyben maradnak. Helytelen vá-
lasznál, ha létra mezőn állnak hely-
ben maradnak, kötél esetén visz-
szacsúsznak a kötél másik végéhez. 
A játék győztese az a játékos vagy 
csapat, amelyik először éri el a cél 
feliratú mezőt.

Cselekvő Péter 
kártyajáték

A kártyákat logikai és szak-
területi szempontokat figyelve 
párba kell állítani. Azok a párok 
tekinthetők érvényesnek, amelye-
ket a kártya birtokosa pár szóban 
megindokol, és az indoklást a játé-
kostársak elfogadják. A játék addig 
tart, amíg egy játékos utolsó lap-
ként a Cselekvő Péter kártyát tart-
ja a kezében. Aki utoljára marad a 
lappal, az lesz a játék győztese.

BALOGH VIVIEN – Somogy megyében, Kaposváron a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett. Felső-
fokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi tanulmányok szakon végezte el.  2013 óta trénerként társada-
lomismereti workshopok tartásával foglalkozik, valamint több civil szervezet aktív tagja. Szakmai tapasztalatokra kommunikációs 
ügynökségek munkatársaként tett szert. 2017 októberétől az NMI Művelődési Intézet kommunikációs munkatársa.




