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Mi is ez a Módszertani útmutató?

A New Shores Módszertani Útmutató egy átfogó oktatási 
csomag része, melynek elemei:

1. New Shores  - a Game for Democracy, 
többrésztvevős internetes játék, 

2. Játék alapú Foglalkozás-vázlatok, 

3. Módszertani útmutató,

4. E-learning felület.

A szerzők az anyagok mindegyikét az Európai Unió által 
finanszírozott Erasmus+ program részeként alakították ki.

Kit és mit céloz a Módszertani útmutató?

A Módszertani útmutató a gyakorlatiasabb játék alapú 
Foglalkozás-vázlatok kiegészítő dokumentuma. Fő célja 
az, hogy képessé tegye az ifjúsági oktatókat  a Új par-
tok - a demokrácia játéka oktatási lehetőségeinek teljes 
kiaknázására, ennélfogva a játék alapú tanulás általános 
alapjait szolgáltatja és bemutatja eredetének alapvető 
elveit és fogalmait. Reméljük, hogy a játék lejátszásával 
kapcsolatos gyakorlati tanácsokkal együtt (lásd: Foglal-
kozás-vázlatok) ez a Módszertani útmutató segít jobban 
megérteni a tanulók örömének és aktív részvételének 
fontosságát a tanulásban, és képessé teszi Önt egy sikeres 
játék megszervezésére.

Mire használható a New Shores játék?

A New Shores - a Game for Democracy nevű játék főképp 
általános iskola felső tagozatába, középiskolába, vagy 
felsőoktatásba járó tanulókat céloz meg (ugyanakkor 
a szükséges útmutatás mellett sikeres lehet fiatalabb 
gyermekek körében is).

Ahogy azt az alcím is sugallja, a játék középpontjában  
a demokrácia koncepciója áll, mely véleményünk szerint 
arra a képességre utal, hogy képesek vagyunk részt vállalni 
a jelen és a jövő alakításában egy igazságos, tiszteletet 
mutató és befogadó társadalomban. De mivel a demokrácia 
megköveteli, hogy figyelembe vegyük az összes ember 
szükségleteit (mint a menedékhez, ételhez, oktatáshoz, 
egészségügyi ellátáshoz vagy személyes fejlődéshez való 
alapvető jog), a fenntarthatóság szélesebb kontextusában 
kell gondolkodnunk, vagyis „olyan fejlődésben, mely  

megfelel a jelen igényeinek anélkül, hogy veszélyeztetné 
a jövő generáció saját igényeinek megfelelését” (Brund-
tland Report, 1987).

Földünknek megvannak a maga határai, melyeket tiszte-
letben kell tartanunk, ha anélkül szeretnénk kielégíteni 
a szükségleteinket, hogy aláássuk a természet integritását 
és stabilitását. Akkor hát hogyan kezeljük a közös forrása-
inkat? Ki dönthet ezek elosztásáról? És végül, ki és hogyan 
döntheti el, melyek a „szükségleteink”?

Egy demokratikus környezetben mindannyiunknak van 
beleszólása ezekbe az ügyekbe, mert a demokráciát csak 
eltérő vélemények és viták nyomán lehet gyakorolni, 
melyhez számos szociális készség szükségeltetik. A New 
Shores játék egy, mind a szociális készségeknek, mind  
a környezetre és a társadalomra gyakorolt emberi tettek 
hatásáról való (tudományos) tudás megszerzésére és 
gyakorlására létrehozott tesztelői terep.

A New Shores különösen annak érdekében jött létre, hogy  
a fiatalok három fő kompetenciáját lehessen vele gyakorolni 
és fejleszteni, melyek a demokrácia és a fenntarthatóság 
kontextusában szükségesek:

1. Szociális és állampolgári készségek, melyek személyes, 
interperszonális és interkulturális kompetenciák, és amely-
ekkel az egyén olyan készségekre tesz szert, melyekkel 
hatékonyan és konstruktívan részt tud venni a szociális 
életben és a munka világában, és képes hatékonyan me-
goldani konfliktusokat, ha szükséges.

2. Matematikai és tudományos készségek, Matematikai 
és tudományos készségek, melyekkel képesek vagyunk  
a matematikai gondolkodás fejlesztésére és használatára 
annak érdekében, hogy a mindennapi helyzetekben meg 
tudjuk oldani a problémák széles körét, összekapcsoljunk 
tényeket, és megértsük a természetes világ alapvető elveit.

3. Kezdeményezés és vállalkozó készségek, mely az egyén 
arra való képessége, hogy cselekvésbe fordítsa az ötle-
tet. Ez magában foglalja a kreativitást, az innovációt és  
a kockázatvállalást, csakúgy, mint a projektek tervezésének 
és kezelésének képességét a célok elérése érdekében.

Az ezen értékekhez tartozó tanulási előnyöket részletesen 
a játék alapú tanulással foglalkozó szakaszban tárgyaljuk. 
Ha többet szeretne megtudni a Fő kompetenciákról az 
Európai Unió megfogalmazásában, itt találja a leírásaikat.

Bevezetés
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Mi az Ön szerepe a játékban?

Tanárként, nevelőként az Ön szerepe a játékban a moderátor 
lesz. Vagyis Önnek nem feltétlenül kell a demokrácia vagy 
a fenntarthatóság szakértőjének lennie (ugyanakkor, ha 
úgy érzi, hogy nem elegendő a tudása ezekről a témákról, 
keresse fel a linkeket elgondolkodtató cikkekért és vi-
deókért a Foglalkozás-vázlatokban). Önnek elsősorban  
a foglalkozás szervezésének gyakorlati és technikai ol-
dalával kell foglalkoznia (mint a megfelelő felszerelés 
biztosítása, a körök kezelése, a játék menetének facilitálása 
és különféle problémák megoldása, melyek a játék során 
merülnek fel). A Foglalkozás-vázlatokban számos gyakor-
lati elképzelés található részletesen a moderátor játékba 
való beavatkozásáról, melyet fontosnak tartunk elolvasni 
a foglalkozás megkezdése előtt. Annak érdekében, hogy 
a beavatkozások még megfelelőbbek legyenek, ugyanc-
sak hangsúlyozzuk a kommunikációról szóló bekezdés 
elolvasását (a Módszertani útmutató 9. oldala).
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Mik a főbb fogalmak az útmutatóban?

A következőkben a New Shores játék fejlesztéséhez fel-
használt elméleti hátteret és a játék támogató anyagait 
mutatjuk be. Ezeket kisebb egységekbe sűrítettük, és csak 
azokat az elemeket mutatjuk be, melyek fontosak a játék 
oktatásban való használata mögötti alapok megértéséhez. 
További irodalmakat a bekezdés végén tüntettünk fel.
 

Rendszergondolkozás az oktatásban

Ahogy a világunk sokkal összetettebbé válik, mint valaha, 
és a világ megértésének képessége egyre jobban fejlődik, 
a haladó szellemű  oktatás más megközelítést igényel, 
mint a tudás átadása. Az információ önmagában már 
nem elegendő (mint ahogy sokszor a megtanult tények 
sem érvényesek, mire a diák elvégzi az iskolát). Ezért az 
oktatás fókusza áttevődött a tények bemutatásáról a 
felkészültség átadására - a túléléshez és az életben való 
sikerességhez szükséges készségekére (Robinson, 2001).
Ezzel pedig meg is érkeztünk a rendszergondolkozás 
területére, mely azt mondja ki, hogy a rendszer több, 
mint a részek összessége. A rendszert alkotó részek is 
rendszerek, melyek interakcióba lépnek egymással, hogy 
egy összetettebb rendszert építsenek fel, mely szintén 
egy még nagyobb rendszerbe ágyazódik - és az összes 
összetevő hatással van a többire. Az oktatást tekintve 
ez azt jelenti, hogy az oktatásban résztvevőket komplex 
rendszernek kell tekintenünk, és számba kell vennünk a 
kompetencia fogalmát. A tényekről és a kontextusról 
alkotott tudás mellett a kompetencia szintén magába 
foglalja a készségeket, melyekkel képesek vagyunk hasz-
nálni a megszerzett tudást, és a tanuló személy attitűdjét, 
mellyel képessé válunk arra, hogy használni akarjuk  
a megtanult tudást (Suhajda, 2012 alapján).
 
A New Shores játék pontosan ezzel a céllal készült. Az ok-
tató választhat egy oktatási célt (legyen az a demokrácia, 
a fenntarthatóság, szociális kompetenciák, matematikai 
kompetenciák vagy a kezdeményezőkészség fejlesztése), 
és kiválasztja a megfelelő támogató tevékenységeket - 
ezzel kialakítva a fiatalok kompetenciáit.
 
A játék maga egymással interakcióban álló, összetett rend-
szereken alapul, és a tanulás élménye ezt a komplexitást 
tükrözi. A fiatalok tényeken alapuló tudást szerezhetnek 
(pl.: hogyan befolyásolja a fák kivágása a szigetek öko-
lógiáját), fejleszthetik a készségeiket (pl.: hogyan legyünk 

asszertívak egy szociális helyzetben), és az attitűdjüket 
(pl.: hajlandóság valaminek a megtételére, hogy óvjuk  
a környezetet a való életben is).
 
 
 Tapasztalati tanulás

„A tudás egyetlen forrása a tapasztalat” 
- Albert Einstein

Mint a zeneszerzés, a történetmesélés és a festés, a világ 
játékos felfedezése is alapvető az emberek számára időben 
és térben egyaránt (Zimmerman 2013). A fiatal állatok és 
gyerekek nem tanulják a játékot - természetes kíváncsiságból 
teszik, mely arra sarkallja őket, hogy addig vizsgáljanak egy 
tárgyat, míg meg nem tanulnak róla mindent. Ezt a folyama-
tot később újra megismétlik egy általában összetettebb és 
nagyobb kihívást jelentő tárggyal. A gyermekek (és felnőttek!) 
ezen természetes képessége az alapvető készségek gyakor-
lására „átmeneti tárgyak”, mint a játékok, felfedezése által 
(Guerts et al. 2007), növekvő érdeklődésre tett szert az aktív 
megtapasztalás és a tudás megszerzése közti összefüggés 
kihasználása során.

Az ilyen aktív részvételt igénylő vagy tapasztalat alapú játék 
megközelítés (Kolb, 1984) nem csak az egyéni, különböző 
tanulási és kommunikációs stílusokat veszi figyelembe, de 
kiemeli azt a tényt is, hogy a tudásszerzés a „tapasztalat áta-
lakításán keresztül történik” (Kolb, 1984). Hatékony tanulás 
csak akkor jöhet létre, ha az alábbi ciklus elemei megvalósulnak: 

1. egy új helyzettel való találkozás és annak megtapasz-
talása (konkrét tapasztalat),

2. reflektálás erre a tapasztalatra (reflektív megfigyelés),

3. egy új ötlet kialakítása vagy egy meglévő módosítása 
fogalomalkotáson keresztül (absztrakt fogalomalkotás),

4. aktív kísérletezés az új vagy módosított ötleteknek  
a világban való használatán keresztül, megfigyelve, mi 
történik a használatukkor. 

Kolb megközelítésének központjában a természetes „pró-
ba-hiba” folyamat áll, mellyel az emberek általában fogal-
mat alkotnak az információkról és stratégiai döntéseket 
hoznak. Ennek a folyamatnak előfeltétele a környező 
világgal való aktív interakció, és kreativitás szükséges az 
új ötletek megalkotásához és a meglévők módosításához. 
A ciklus ismétlése minél több alkalommal egy megerősí-
tett tanuláshoz vezet. Az összes tanulási stílus esetében 
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lehetővé teszi a tanuló számára a tudás megszerzését egy 
önirányított, felfedező módon. Az olyan játékok, mint  
a New Shores, ilyen tartós tanulási folyamaton alapszanak: 
minden alkalommal, amikor egy új szabályt fedezünk fel 
vagy a játék eredménye meglepő, újrakezdjük a ciklust. 
Az új kihívások új ötletek kipróbálásához vezetnek a fej-
lődő játék keretében. A játékok több előnnyel járnak. 
A valóságban a tapasztalati tanulás időt vesz igénybe, 
mivel az új tapasztalatok belsővé tétele és beépítése 
hosszadalmas. Sőt, a tanulóknak bátonakak is kell lenniük, 
mivel egy hibás döntés kiszámíthatatlan eredményhez 
vezethet. A játékoknak hála a tanulási ciklus sokkal gyor-
sabb, mivel egy játékmenet ritkán haladja meg a 2-3 órát. 
A biztonságos, „szimulált” környezet és a látszatdönté-
sek miatt a játékos aktívan tesztelheti a feltételezését 
és stratégiáját, de mégsem kell potenciálisan végzetes 
következményektől tartania.

Játék alapú tanulás

Figyelembe véve a játék, a felfedezés és a tanulás közti 
párhuzamot, úgy döntöttünk, hogy egyesítjük a tapasztalati 
tanulás előnyeit a játék kreatív és játékos folyamatával, 
ezzel egy közös oktatási, ugyanakkor izgalmas élményt 
létrehozva, nagy hangsúlyt fektetve az aktív részvételre, 
a kortárs kapcsolatokra, a kommunikációra és az önre-
flexióra. A játék alapú tanulás megközelítés számos elne-
vezésre tett szert, mint az elmerülő tanulás szimuláció, 
oktatási szimuláció, komoly játékok, játék alapú tanulás 
vagy “edutainment”.

Azokkal a játékokkal szemben, amiket főképp a szaba-
didő kényelmes vagy versengő eltöltésére alakítottak ki,  
a „komoly játékokat” „komolyan vagy alkalomszerűen 
kell játszani, [de] ... elsősorban nem a szórakozás céljából” 
(Abt, 1970).

1.ábra Kolb ciklusa 
(https://fosterourfuture.co.nz/topic/ 
kolbs-experiential-learning-cycle/)
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A komoly játékok ezen (nagyon korai) definíciója még 
mindig helytálló és magába foglalja mind a digitális, mind 
az analóg játékokat, melyek fókuszában egy „komoly” cél 
áll, legyen az edukációs, készséggyakorlás, önfejlesztés 
vagy a munkamotiváció növelése, stb.

A New Shores komoly célja ennélfogva az állampolgárok 
attitűdjének formálása és a szociális részvétel, a fen-
ntartható fejlődés és a klímaváltozás tudatosságának 
növelése a fiatalok körében. Ugyanakkor ahelyett, hogy 
a tanulóknak száraz tényeket és leírásokat mutatnánk 
be, úgy döntöttünk, hogy egy fantasztikus útra küldjük 
őket egy rejtélyes szigetre, ahol számos kihívással kell 
szembenézniük és az alábbiakban lehet részük: 

• Szórakozás: Bár komoly célokra használjuk a New Shores, 
ugyanazzal a mechanizmussal működik a játék, mint 
„hagyományos” társai; van egy alapvető története, mely 
a játék kontextusát adja, és meghatározott szabályok 
kötik meg a játék menetét (mint a játék kijelölt ideje vagy 
a játékosok meghatározott számú lépései). Mint minden 
játék, ez is magába foglalja a rivalizáció és a fair play közti 
feszültséget, ezzel számos érzelmi választ előidézve  
a játékosokban, legyen az pozitív (izgalom, kíváncsiság, 
empátia), vagy negatív (düh, irigység, bűntudat). A játék 
érzelmi oldala kihívást jelenthet a moderátornak, de ezzel 
párhuzamosan tökéletes környezetet is teremt a tanu-
láshoz, mivel az érzelmi töltettel rendelkező helyzetekben 
szerzett információt általában könnyebb megjegyezni. 

• Komplex problémák megértése: Ahogy a játék elmesélése 
elkezdődik, a játékosok megérkeznek egy sziget partjaira. 
Semmi más nem áll rendelkezésükre, csak egy egyszerű 
kunyhó és néhány cselekvési pont, ezért hamar szem-
besülnek a kemény valósággal, amikor pénzt kell kere-
sniük, meg kell védeniük a háztartásukat és közösségi 
infrastruktúrát kell kialakítaniuk. Menet közben felfedezik, 
hogy ezek a cselekvések összefüggnek egymással, és 
akár egy nem tudatos lépés is megzavarhatja a sziget 
ökológiai és társadalmi rendjét. Az ok-okozati viszony 
egyszerű mechanizmusára támaszkodva a New Shores 
nagyon hatékony az ilyen komplex tényezők változatainak 
integrálásában, mint az üvegházhatás vagy a hajléktalan-
ság. Az ilyen problémák tömény kivonatát nem világias 
oktatás keretén belül tálaljuk a játékosoknak, hanem 
lehetőséget nyújtunk olyan stratégiák kipróbálására, 
melyek illeszkednek a változó prioritásaikhoz.

• Kapcsolatba kerülni kortársakkal: A kommunikáció 
kulcsfontosságú, amikor fontos döntést akarunk hozni. 
A New Shores során az élet ilyen fontos döntésekből áll, 
melyekhez több ember intuíciójának és perspektívájának 

összegyűjtése szükséges. A játék egyik erőssége az, hogy 
a játékosoknak nem kell a kommunikáció egy bizonyos 
fajtájára szorítkozniuk, ehelyett szabadon használhatják 
azt az interakciós mintát, amelyikről úgy hiszik, legjob-
ban illeszkedik az aktuális szükségletükhöz (legyen az 
páros munka, nyílt csoportos megbeszélés vagy átmeneti 
szövetség néhány játékossal). Így a játék bátorítja a ta-
pasztalatok és nézőpontok cseréjét, áthidalva a külön-
böző diákcsoportok közötti különbségeket, motiválva 
őket a sajátjuktól eltérő nézetekkel, véleményekkel és 
szükségletekkel szembeni nyíltságra. 

• A kreativitás fellendítése: A játék az egyik legfelsza-
badítóbb és -lebilincselőbb cselekvés a világon. Egy 
fiktív világba való belépéssel a diákok kiléphetnek  
a mindennapi szerepeikből. Ezért sokkal nyugodtabbak 
és nyitottabbak lesznek a sziget nyújtotta lehetőségek 
kreatív explorációjára. A játék menete során a játékosok 
bármikor ellenőrizhetik a legforradalmibb hipotézist és 
annak következményei azonnal világossá válnak. Bár 
gyakran nem kielégítő módon, de a kipróbált stratégiák 
mindig új lehetőségeket idéznek elő, ezzel arra sarkallva 
a játékosokat, hogy kövessenek minden olyan ötletet, 
melyben lehetőség rejlik. Ily módon a játék biztonságos 
környezete segíthet a diákoknak leküzdeni a kudarctól 
való félelmüket, és bátoríthatja őket az ösztönükre való 
hallgatásra, amikor egy kudarcos helyzetből keresnek kiutat. 

• Megtanulni közös megegyezésre jutni: A saját célok 
és a közös jólét közti feszültség gyakran megjelenik  
a mindenkit érintő csapásokkal való szembenézés során. 
A New Shores szigete számos ilyen kellemetlen esemé-
nyt tartogat. A természetes erőforrások hiányossága, 
vagy a természeti katasztrófák fenyegetése gyakran 
még a legversengőbb játékosokat is arra késztetik, hogy 
konszenzusra jussanak másokkal a szigeten való közös 
jövőjük védelme érdekében. Néhány játékos közösen 
eldönti, hogy nagymértékű erdőtelepítésbe kezdenek, 
vagy lemondanak a fosszilis tüzelőanyagok használatáról. 
Az ilyen váltások gyakran személyes áldozatot kívánnak, 
ezzel pedig értékes leckét szolgáltatnak a tanulóknak 
arról, hogyan lépjenek túl „irigy” ösztöneiken és hogyan 
gyakorolják a közös egyetértést. 

• Inspiráció a cselekvésre: A New Shores foglalkozás 
egyik leghatásosabb pillanata a játék végén történik, 
amikor két képet mutatunk a játékosoknak: a zöld pa-
radicsom képét, ahova megérkeztek, és az (általában) 
tönkretett sziget aktuális képét, amivé változtatták. Ez  
a szembesítés gyakran fájdalmas, de elgondolkodtató is, 
mivel a játékosok rádöbbennek, hogy a sziget jelenlegi 
állapota a saját cselekvéseik eredménye. Mit tenné-
nek másképp, ha újra játszhatnának? Mi történne, ha 
átvinnék a valóságba az attitűdjeiket és döntésüket? 
Hamarosan ugyanígy nézne ki a bolygónk is? Az ilyen 
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virtuális múltba vagy jövőbe tekintések segíthetik  
a diákokat a kiemelkedő „aha” élmény megélésében, 
és inspirálja őket egy hosszútávú gondolkodásmódbeli 
és/vagy viselkedéses változásra, motiválva őket arra, 
hogy például pro-ökológiai attitűdöket használjanak, 
vagy nyíltabban kommunikálják igényeiket másoknak.

A New Shores további előnyeinek megtapasztalása ér-
dekében határozottan javaslunk egy játék utáni, kibővített 
megbeszélést, ami „alkalom és cselekvés a játék tapasz-
talataira való reflektálásra és annak megosztására, hogy 
azokat tanulássá lehessen alakítani” (Crookall, 2010). Ily-
enkor azoknak az egyéneknek, akiknek közös a játékkal 
kapcsolatos tapasztalatuk, lehetőségük van elemezni  
a lépéseiket, áttekinteni a véleményüket és felhozni az érzé-
seiket, általánosítva a megtanultakat a résztvevők között.

A megbeszélés lehetővé teszi a moderátornak, hogy tisztázzon 
kérdéses tényezőket vagy helyzeteket, amelyekkel a játék 
során találkoztak, és lehetőség van a résztvevőknek ke-
resztülmenniük a foglalkozás stresszteli részein, pozitív 
és közös tanulássá átalakítva.

A Foglalkozás-vázlatok ötlettárat nyújt arról, hogyan 
vezessünk inspiráló megbeszélést és játék utáni gyakor-
latokat, ami a „cselekvésre hívással” együtt túlmutat  
a New Shores játék kontextusán. Motiváljuk a tanulókat, 
hogy reflektáljanak a foglalkozásra, és bátorítsuk őket 
arra, hogy megosszák sikertörténeteiket fotók, poszte-
rek és bizonyítványok formájában, amelyeket később az 
e-learning felületen publikálhatunk..
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Kommunikáció a játékosokkal
A korábbi bekezdésekben már tárgyaltuk, hogy az New 
Shores játék egy gazdag társadalmi élmény, mely során  
a játékosok folyamatosan találkoznak az interakció, egy-
ezkedés és megbeszélés különböző formáival, és közösen 
kell számos lépésről dönteniük. A játék ezen oldala a kor-
látozott erőforrások miatti versengő elemmel együtt képes 
előidézni erős érzelmi válaszokat, melyekre reagálnia kell  
a moderátornak mind a játék menete során, mind utána 
(a megbeszélés során).

Bár nem létezik egy széles körben elfogadott etikai szabály 
a szimulációra és a játékra, a moderátoroknak érzékenysé-
get és figyelmességet kell tanúsítaniuk. A legtöbb ember 
szórakozás iránti vágyból játszik, és nem feltétlenül számít 
potenciálisan negatív érzelmek megjelenésére. Oktatóként 
a mi felelősségünk egy olyan légkör megteremtése, ahol  
a résztvevők biztonságban érzik magukat ahhoz, hogy 
szabadon kifejezzék önmagukat anélkül, hogy megítéléstől 
vagy mások támadásától kellene tartaniuk. Ez a légkör 
elengedhetetlen akkor, amikor a célunk az, hogy megvál-
toztassuk a résztvevők attitűdjét.

Erőszakmentes kommunikáció

Marshall Rosenberg kínál egy hasznos kommunikációs mo-
dellt, melyet a New Shores foglalkozás során követhetünk, 
és a kommunikáció két fajtáját írta le: a sakálok és  
a zsiráfok nyelvét. 

• A sakálok egy szociális helyzetet az erőn keresztül mér-
nek fel, ezért két módon képesek kommunikálni. Ha  
a párbeszédben résztvevő felet gyengébbnek látják, 
akkor megtámadják. Ha viszont erősebbnek látják, akkor 
megadják magukat. 

• A zsiráfok azonban hatalmas méretük ellenére kedvesek: 
egyetlen rúgással megsemmisíthetnék ellenfelüket, de 
mégsem teszik. 

Ezek a kommunikáció két alapvető mintái: erőszakos és 
erőszakmentes. Bár természetes és néha helyénvaló sakál-
ként kommunikálni, amikor az érzelem a tét, a módszertani 
útmutatónkban a zsiráfok kommunikációját használjuk  
a tanulókkal, hogy képesek legyenek biztonságban érezni 
magukat annyira, hogy ki merjék fejezni valós érzéseiket, 
ezáltal nyitottá válva a változásra.

Hasznos útmutató az erőszakmentes kommunikáció 
alkalmazásához

A kommunikáció számos erőszakmentes eleme hasznos lehet 
a New Shores játék moderálása során. Az alábbiakban javasla-
tok egy listáját mutatjuk be, amelyeket minden moderátor 
felhasználhat a csoportjában, és kérheti a résztvevőket is, 
hogy legyenek figyelemmel ezekre a javaslatokra az egymással 
való kommunikációjuk során. A javaslatokat megegyezés 
szerint szabályként is be lehet vezetni a játék során, így pedig 
sokkal könnyebb visszautalni rájuk a játék egy érzelmi töltetű 
helyzetében. A jobb érthetőség kedvéért példamondatokat 
is bemutatunk. A javaslatok a következők: 

1. Megfigyelés - ne értelmezd, csak figyeld meg, amit  
a másik csinál (de légy pontos!): 
Amikor az egyik résztvevő felvetette, hogy építsünk egy 
állami iskolát, a csoport nem reagált. 

2. Érzések - beszélj arról, amit érzel:  
Kíváncsivá tett, hogy néhány résztvevő miért 
nem vett részt a megbeszélésben.

3. Szükségletek - beszélj arról, amire szükséged van: 
Tudnom kell, ha valamelyikőtök kényelmetlenül érzi magát. 

4. Kérj - ha szükséged van valamire, kérd: 
Szeretnélek megkérni titeket, hogy figyeljetek egymásra 
és tiszteljétek meg egymást, amikor valaki beszél. 

 

Segítő kommunikáció

Egy másik, hasznos kommunikációs megközelítés a New 
Shores foglalkozás használata során a Thomas Gordon által 
leírt segítő kommunikáció. Modelljének alapjai hasonlatosak 
Rosenbergéhez: figyelembe kell vennünk a saját és mások 
érzéseit is. Továbbá el kell kerülnünk a kommunikációs gátakat, 
melyek meggátolnak másokat az érzelmeik megosztásában, 
és használjuk az aktív hallgatás technikáját, mely bátorítja  
a beszélőt az elbeszélés folytatásában. A következőkben egy listát 
állítottunk össze a kommunikációs gátakról, ezzel megkönnyítve  
a moderátoroknak, hogy azonosítsák azokat.

A leggyakoribb kommunikációs akadályok:

• Utasítások: Amikor utasítunk másokat, bemutatjuk, hogy 
hatalmunk van felettük. Emiatt a másik megpróbálhat 
visszavágni, ami veszekedéshez vezethet.

• Fenyegetés: A fenyegetés által az emberek megtámadva 
érzik magukat. A fenyegetés félelmet is eredményez.  
A fenyegetett ember megváltoztathatja a viselkedését, 
de hosszú távon az ilyen stratégia rombolja az emberek 
közti kapcsolatot.
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• Kioktatás: Kioktatni azt, aki az érzelmeiről beszél, kön-
nyen megalázottságot kelthet a beszélőben.

• Tanácsolás: Egy stresszteli embernek tanácsot adni 
hasonló eredménnyel járhat, mint a kioktatás. Az illető 
„butának” érezheti magát, amiért nem saját magától 
jött rá a megoldásra.

• Saját történetek: Amikor valaki az érzéseiről beszél, 
és válaszképp a saját érzéseinkről beszélünk, azzal azt 
mutatjuk, hogy kevéssé érdekel a beszélgetőtársunk 
érzelmi állapota, ezzel pedig olyan érzést kelthetünk 
benne, mint akit nem vesznek figyelembe.

• Logikai érvelés: A logikai érvelés a tanácsoláshoz hasonlóan 
nem segít a problémás helyzetekben. Akit elárasztanak 
az érzelmei, kevéssé képes arra, hogy érveket meghall-
gasson, ezért ez nem segít a helyzet megoldása során. 

• Bátorítás: Bár bizonyos helyzetekben hasznos, a bátorítás 
nem működik olyan személyeknél, akiket elárasztottak 
negatív érzéseik. Ha egy depressziósnak azt mondjuk, 
hogy „fel a fejjel”, csak azt érhetjük el, hogy letagadja 
valós érzéseit. 

• Kritizálás: Ha a beszélőt kritizáljuk, azzal csak arra ké-
nyszerül az illető, hogy megvédje magát, ahelyett, hogy 
folytatná a gondolatai megosztását.

• Viccelődés: Az érzelmekről való viccelődés nagyon 
könnyen megbánthat akárkit, és megakadályozza  
a további megosztást.

• Címkézés: Ítélkezni másokról vagy címkézni őket azzal 
az eredménnyel járhat, hogy nem megértettnek érzik 
magukat és eltántorítja őket a megosztástól.

Bár nagyon fontos, hogy elkerüljük a fenti akadályokat, 
szem előtt kell tartani, hogy léteznek olyan kommunikációs 
megerősítési technikák, mellyel jelezhetjük, hogy figyelünk 
és érdekel, amit a másik szeretne közölni. 

A kommunikációt erősítő technikák

• Tükrözés:  Amikor a tükrözést használjuk, elég csak  
a kulcsszavakat vagy az utolsó pár kimondott szót me-
gismételni. Ezzel jelezzük, hogy szeretnénk a beszélőt 
megérteni, és ez megerősíti őt abban, hogy folytassa. 
Nem számít, hogy helyesen ítéltük-e meg a megfigy-
elésünk során, mert a másik fél kijavíthat és folytathatja 
a megosztást.
Látom, hogy elszomorodtál, amikor elvesztetted a házad.

• Nyitott kérdések: Ha szeretnénk többet tudni, nyitott 
módon kell feltennünk a kérdésünk, hogy a másik fél 
úgy érezze, megoszthatja az érzéseit. Ugyanakkor, ha 
pusztán igennel vagy nemmel válaszolnak, azt is el kell 
fogadnunk.
Milyen érzés volt, hogy nem tudtál védelmet venni a házadnak? 

• Átfogalmazás: A másik mondatainak átfogalmazása 
azt a célt szolgálja, hogy biztosak legyünk abban, jól 
megértettük-e a másikat, és lehetőséget ad a beszélőnek, 
hogy részletesebben körülírja az érzéseit:  
Tehát azt mondod, hogy unatkoztál a játék alatt?

• Önvizsgálat: Feltárhatunk magunkból többet, hogy 
facilitáljuk az érzelmekről való beszélgetést. Ugyanakkor 
óvakodjunk attól, hogy csakis saját magunkon legyen 
a fókusz, pusztán mutassuk meg, hogy mi is gyakran 
érezzük azt, amit a beszélő:
Én is dühös leszek, amikor valaki nem figyel az ötleteimre.

• Informálás: Ha lehetséges, olyan módon adjunk infor-
mációt egy javaslatról vagy kérésről, hogy az lehetőségként 
jelenjen meg, ne utasításként. Egy ilyen üzenet sokkal 
jobban működik, mert motivál, és nem elvárást fejez ki: 
Túl nagy a zaj!

• Összefoglalás: A hallottak összefoglalása segít jobban 
tudatosítani a történteket. Ennek eredményeképp sokkal 
többet tanulhatnak a tapasztalataikból: 
Örülök, hogy a legtöbben élveztétek a játékot, és szívesen 
kipróbálnátok még egyszer.

 

Bármelyik megközelítést is használjuk (erőszakmentes vagy 
segítő kommunikáció) a diákokkal való munkánk során, 
legyünk konzisztensek!
 
Válasszon a fenti ötletek közül szabályokat, és fektesse le 
a kommunikáció alapvető szabályait.

Ne feledje, hogy ha azt szeretné, hogy a diákok betartsák 
a szabályokat, Önnek modellként szintén be kell tartania 
azokat. Elsőre nehéz lehet, különösen, ha nem szokott hozzá 
az ilyesfajta kommunikációhoz. Kihívást is jelent, minthogy 
a New Shores egyik célja az érzelmi válasz előidézése, de 
pontosan ez az oka annak, hogy nagyon megfontoltnak kell 
lennünk a beszélgetés facilitálását illetően a játék során és 
az azt követő megbeszélés alatt is.

A Foglalkozás-vázlatok idevágó részében további ötletek 
találhatók arra nézve, hogyan kezeljünk kockázatos hely-
zeteket a játék során.
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E-learning: New Shores az Edmodo-n
A New Shores játék és a Módszertani útmutató a kiterjedt 
tanulási folyamat csak egy részét tartalmazzák. Nem az 
volt a szándékunk, hogy egy egyszer használatos foglal-
kozást hozzunk létre, ami csak az egyik óránkat tenné 
vonzóvá, de még sincs hosszútávú hatása a diákokra 
nézve. Ezért döntöttünk egy egész New Shores közösség 
létrehozása mellett, amely meghaladja a földrajzi és öko-
nómiai határokat, és lehetővé teszi a moderátoroknak  
a világ összes tájáról a tapasztalatcserét és a visszajelzést 
a New Shores-ról, valamint a sikertörténeteik megosztását 
és a bevált gyakorlatok népszerűsítését.

Ennek érdekében hoztuk létre a New Shores csoportot az 
Edmodo felületén. A hagyományos MOOC felületekkel 
ellentétben, melyek nyílt online kurzusok tömkelegének 
adnak teret, az Edmodo a kommunikáció, kollaboráció és  
a coaching felületének alapjain működik a diákok és tanárok 
számára. Lehetővé teszi a tanároknak, hogy létrehozzák 
saját osztályukat, házi feladatot adjanak nekik, oktatási 
anyagokat publikáljanak és szemmel tartsák a tanulók 
haladását. Tárhelyként is működik, ahol a New Shores játék 
és a hozzá tartozó anyagok (többek közt a Módszerta-
ni útmutató, melyet olvas, a Foglalkozás-vázlatok, egy 
bemutató videó moderátoroknak, egy tanulói kérdőív) 
megtalálhatóak és ingyenesen elérhetőek.

Sőt, annak érdekében, hogy megkönnyítsük a New Sho-
res-szal való munkáját, elkészítettünk egy kilenc napos 
e-learning kurzust, mely végigvezeti Önt a játék alapú 
tanulás legfontosabb részein. Ez nem csak mélyíti az el-
méleti tudását, de gyakorlati készségeket is szolgáltat 
a New Shores-ra való felkészülésre, levezetésre és kiér-
tékelésre. Az e-learning felületen kiadott összes anyag 
letölthető. Saját tempójának megfelelően férhet hozzá, 
és olvashatja/nézheti az anyagokat.

Hogyan használjuk a digitális technológiát 
az oktatásban?

A moderátoroknak (oktatóknak) és játékosoknak (ta-
nulóknak) létrehozott e-learning felület számos előnyt 
tartogat a hagyományos, statikus oktatási formákkal 
szemben, mint például:

• Az New Shores összes elemét egy helyen tárolja, ahon-
nan elérheti, kinyomtathatja vagy megoszthatja őket  
a tanulóival. A tartalmat folyamatosan frissítjük, így 
biztos lehet abban, hogy a játék anyagai mindig pontosak 
és megfelelnek a játék aktuális verziójának.

• Lehetővé teszi mind az aszinkron és szinkron tevéke-
nységet: a közölt anyagok (mint például a moderátorok 
bevezető videója) igazodnak az Ön tempójához, és annyi 
időt fordíthat a megértésükre, amennyi Önnek szükséges. 
A chat-lehetőség ezzel szemben arra nyújt lehetőséget, 
hogy kapcsolatba lépjen a felület többi felhasználójával 
valós időben. 

• Lehetővé teszi moderátoroknak/oktatóknak, hogy létre-
hozzanak „osztályokat”, és meghívjanak ide tanulókat. 
Ennek köszönhetően adhat a tanulóknak házi feladatot és 
dolgozatokat, valamint szemmel tarthatja a haladásukat 
és chaten keresztül kommunikálhat velük. 

• A moderátoroknak/oktatóknak lehetőségük van az álta-
lunk közölt kész anyagokat használni, és létrehozhatják 
saját videó-útmutatóikat, feladataikat, kvízeiket és 
kérdőíveiket.

• Megszünteti a földrajzi akadályokat: a kiadott anyagokat 
bárki, bárhonnan elérheti, ami kifejezetten hasznos eb-
ben a kontextusban, ahol a szemtől-szembeni találkozás 
lehetetlen az időbeli vagy távolsági akadályok miatt. Az 
anyagok négy nyelven is elérhetők: angolul, magyarul, 
szlovákul és lengyelül. 

• Több eszközön is hozzáférhető: a felület számítógépen 
és mobil eszközökön is működik (tablet, Android alapú 
okostelefon), ezzel lehetővé téve a tanítást és a tanulást 
több helyzetben is (például utazás közben).

• Sikertörténeteket lehet megosztani az egész világgal: 
inspirálhatunk másokat és megoszthatjuk a játék közben 
készült fényképeinket, feltölthetjük a tanulók poszte-
reit, munkáit és a „cselekvésre való felhívás” minden, 
a játék utáni tevékenységgel kapcsolatos eredményét 
(lásd: Foglalkozás-vázlatok), vagy bizonyítványt írhatunk  
a New Shores-szal kapcsolatos tapasztalatokról.

Az összes funkció kihasználása érdekében fokozottan 
ajánljuk az Edmodo Felhasználói Kézikönyvét, mely 
tartalmazza az összes releváns információt a felület 
használatával kapcsolatban.
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