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I. FEJEZET: A TÖRTÉNET
(A FOLYAMAT)



5

1.1 BEVEZETÉS
A Fairy Tales Life projekt (továbbiakban Tündérmesék élete) egy 
Erasmus+ projekt, amelyben négy különböző országból származó 
szervezetek vesznek részt: Olaszország, Hollandia, Magyarország és 
Lettország. 

Ennek a stratégiai partnerségnek az a célja, hogy inkluzív 
megközelítést építsen ki a formális és nem formális oktatásban, 
amely a történetmesélésen alapul a “Tündér meseélet kártyák” nevű 
speciális gyakorlaton keresztül. 

Az eszköz magában foglalja a pakli kártya használatát a Vladimir 
Jakovlevič Propp kártyák és tanulmányok ihlette történetek 
elkészítéséhez, amelyek a történetekben és mesékben visszatérő 
struktúrák és elemek azonosításáról szólnak, ahol a sokszínűség és 
a különböző típusú hátrányok olyan tényező, amelyet a karaktereknél 
jelen van.

A fiatalokkal való mesék kidolgozásától kezdve a kártyák 
felhasználhatók a modern világ kreatív lencsén keresztüli  újra 
értelmezésére.

Minden ország helyi workshopokat szervezett fiatal diákokkal, és 
a cél az volt, hogy egy kártya paklit és annak használásával 
tapasztalatokat gyűjtenek. Ezek után minden országból két diák 
vett részt egy közös workshopon Lettországban, hogy elmondják 
egymásnak a saját kártyacsomag létrehozásnak folyamatát, és lássák 
a társadalmi különbségeket és megtapasztalják a különböző oktatási 
formákat. 

Ez hasznos volt ahhoz, hogy jobban megértsük együtt a különböző 
oktatási kontextust, és hogy összehasonlítva ezeket tanuljunk 
egymástól annak érdekében, hogy két a fiatal hazatérve műhely 
munkát vezethessen ebben a témában.

Ebben a fájlban megtalálják az összes információt és javaslatot, 
az összes felfedezést és tapasztalatot, amelyet a folyamatban 
részt vevő országok összes embere összegyűjtött, és amely a műhely 
munkákat vezette és játszotta a játékot.
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1.2 LEÍRÁS
Ami itt van, a szemed előtt, az a Tündérmesék életének játék 
kézikönyve. Mint minden szerepjáték kézikönyv, ez a kézikönyv a 
játék szabályainak és alapjainak megtanulását tartalmazza. 

A cél a következő:

• Az első fejezet egy alapvető bevezetést tartalmaz a témában.

• A második fejezetben részletes információkat találsz a játékról, 
beleértve a szabályokat, a különböző szerepeket és a kártyák 
típusát és jelentését.

• A harmadik fejezetben olvashatsz a módszerekről, mint például a 
történetmesélés és a színház, valamint arról, hogy ezeket hogyan 
használd a játék során.

• A negyedik fejezetben megtalálod a tevékenységek leírását, 
folyamtokra bontva. 

• Az ötödik és egyben utolsó fejezetben találod azokat a 
sablonokat, amelyeket szabadon felhasználhatsz. 
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1.3 CÉLKITŰZÉSEK
A szórakozás és a tudás megszerzése mellett, amelyek minden játék 
lényeges elemei, a “Fairy Tales Life” játék fő céljai a következők: 

• A hátrányos helyzetűek befogadásának elősegítése, a 
diszkriminatív gyakorlatok megelőzése és leküzdése.

• A megkülönböztetés minden formájának megelőzése és leküzdése, 
mint például szegregáció az oktatásban.

• A tanárok és oktatók támogatása a konfliktusok kezelésében és a 
sokszínűség kezelésében.

• Befogadó és demokratikus tanulási környezet kialakítása.

• Egy nem formális oktatási módszer és sok más alternatív módszer 
biztosítása, amelyek magukban foglalják az önirányított tanulást, 
az együttműködést és a sokszínűséget.

• Nemcsak a társadalmi befogadásban segít, hanem az tanárok számára 
is kiváló, nem formális oktatási eszköz a történeti elbeszélés. 

• Minden feladat előtt a diákoknak el kellett mélyedni a témában 
nem formális módszerek segítségével, mert akkor mutatták a legjobb 
eredményeket. Minden alkalommal, amikor hiányzott a csapatépítés 
és a bemelegítési tevékenységek, a diákok részvételén ez meg is 
látszódott. Kevésbé voltak kreatívok és  tanároknak több energiát 
kellett fektetni a munkába. 
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A játék egy pakli kártya létrehozásán és használatán alapul. 
Minden alkalommal, amikor egy csoport játszik, létrehoz egy új és 
módosított paklit. Minden kártyajáték egy új kaland, különböző 
beállítások, témák és karakterek. A pakli elkészítése az igazi 
kihívás és a játék magja. 
 
A játék több fázisra vagy fázisra oszlik, amelyekben a kártyapakli 
felépítése és játéka történik. Minden szakasz magában foglalja a 
játékmester (a segítő) által végzett tevékenységeket, lehetővé 
téve a játékosok számára, hogy interakcióba lépjenek egymással, és 
egy általuk választott társadalmi témát fedezzenek fel.

2. FEJEZET: A KÜLDETÉS
(A KÁRTYAJÁTÉK)
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A nem formális oktatás a formális rendszer keretein kívül folytatott szervezett, szisztematikus 
oktatási tevékenység, amely a társdalom bizonyos csoportjainak, a felnőtteknek és a 
gyermekeknek egyaránt adott tanulási típusokat biztosít. 

A nem formális oktatás és az informális oktatás egyaránt a hivatalos rendszeren kívül léteznek.  
Bár a “nem formális” kifejezés általában informalitásra utal, és gyakran felcserélve használják az 
“informális” kifejezéssel, ami a negatívuma a formálisnak, a “nem formális oktatás szervezett és 
szisztematikus oktatásnak felel meg. 

A különbség azonban az, hogy míg a formális oktatás merev, és egységesség jellemezi, a nem 
formális oktatás rugalmas a tanulás időtartama, a tanulók korcsoportjai, valamint az oktatás 
tartalma és módszertana tekintetében.

NEM FORMÁLIS OKTATÁS

2.1 AZ IRÁNYMUTATÁSOK
A	“Fairy	Tales	Life”	játékhoz	néhány	iránymutatást	kell	követni.

NEM FORMÁLIS OKTATÁS
Először is szüksége van egy módszerre. A kártyacsomag készítésének 
folyamata a nem formális oktatás elvein alapul. 

A játékmester (a facilitátor) egy sor olyan tevékenységet 
hoz létre, amelyekben a résztvevők kölcsönhatásba léphetnek 
egymással, és saját maguk által létrehozott kártyákkal, amiket úgy 
alkottak meg, hogy a saját tapasztalataikból, gondolataikból és 
véleményükből indultak ki.  A tevékenységek a történetmeséléstől a 
játékokig terjedhetnek, a színháztól a rajzig, a kreatív írástól a 

fotógrafikán át.

RÉSZTVEVŐK SZÁMA  
A résztvevők száma a helyzetek és a kontextus függvénye. 
Általánosságban elmondható, hogy a facilitátor és a támogatók 
kivételével a legjobb, amikor nagyjából 10 és 20 résztvevő van, 
de a pakli kártya létrehozásának folyamata alacsonyabb számú 
résztvevőhöz is igazítható.
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Minden egyes tevékenység különböző helyeken végezhető el. Légy 
kreatív! A csapatépítő tevékenységek például ugyanolyan könnyen 
lehetnek egy osztályteremben, mint a természetben. Lehet, hogy meg 
kell változtatni a tevékenységet egy kicsit, vagy más kellékeket 
használni. Győződj meg róla időben, hogy milyen helyszínt 
választasz.

Ne félj, csak kísérletezz!

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:

TÉR ÉS TANULÁSI KÖRNYEZET
Nincs egy úgynevezett legjobb hely, ahol a játékot kell játszani. 
Ez lehet tulajdonképpen bármi, egy iskola osztályterme, egy nyári 
tábor, egy beltéri vagy kültéri helyszín. Az eszköz mindenhol 
alkalmazkodóképes, feltéve, hogy a kiválasztott tér lehetővé teszi 
a résztvevők számára, hogy megtapasztalhassanak egy olyan helyzetet 
ami  barátságos, nyugodt és ahol pozitív légkörben dolgozhatnak 
együtt.. Ebben az értelemben alapvető fontosságú a vezető szerepe. 

A TÉMA
A kártyacsomag létrehozásakor először ki kell választania egy fő 
témát. A döntés a játékosokon múlik.
A Game Masters (facilitátor) feladata, hogy segítse a résztvevők 
csoportját téma azonosításában. Ilyen lehet pl. a  befogadás, 
megfélemlítés, polgári és emberi jogok, a környezet, a nemek 
közötti különbségek, fogyatékosság, rasszizmus.

IDŐ ÉS IDŐZÍTÉS
Jól oszd be az időt! A kreatív folyamat, megköveteli a különböző 
szakaszokra való felosztást és legalább 15 óra teljes időtartamot. 
A szakaszok száma és az egyes szakaszok időpontja eltérhet a 
tevékenységek helyszínétől és a tevékenységük kontextusától 
függően. 

Például ez lehet 10 szakasz 1,5 óra- vagy 7 szakasz körülbelül 
2 óra hosszú idősávokkal. A lényeg az, hogy a te igényeidnek 
megfelelő időszakokra oszd szét és legyenek külön alkalmak. Emiatt 
a minimum legalább 3, egyenként 5 órás szakasz.
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2.2 A SZEREPEK

Minden szerepjátékszerepeket igényel!

A Tündérmesél életének van játékmestere (facilitátorra), legalább 
egy varázslója vagy boszorkánya (támogató) és vannak a hősök 
(résztvevők).

A) A JÁTÉKMESTER  (A tevékenység segítője)

KULCSSZAVAK:
Tervezés, könnyítő, kezelő, érdeklődő

LEÍRÁS:  
A Játékmester az, aki tisztában van az összes akadállyal amibe 
a csoport ütközhet. A mester szerepe a játék szerkezetének, 
dinamikájának, időzítésének, adaptálási módszereinek megtervezése 
a csoport igényeitől függően, és felelős a játék folyamatáért. A 
játékmesternek megvan az egyensúly ereje: 
mindig ügyelnek arra, hogy a csoport minden tagja részt vegyen  
teljes mértékben.
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TÖRTÉNET:
“A játék mestert úgy lehet leírni, mint valaki, aki megtalálja 
a helyes ösvényt az erdőben, aki a tervezi stratégiákat és fő 
szerepet játsziik vezetőként ezzel és megkönnyítve a folyamatot a 
résztvevői igények mentén. 

“Ha jó Mester akarsz lenni, írj beszámolókat és dokumentáld az 
eredményeket! Ez hasznos lehet a következő küldetésekhez és 
másoknak is, akik játékmesterek lesznek utánad!”

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:

B) A VARÁZSLÓ / BOSZORKÁNY  (Támogató) 

KULCSSZAVAK:
Mentorálás, coach, tanácsadás

LEÍRÁS:  
A varázslók rendelkeznek bizonyos képességekkel, egyrészt mindenki 
lehet varázsló akik különleges erőkkel ruházzák fel magukat,  
amivel a jövőbe, és másokba látnak. Képesek tudni, hogy mikor kell 
cselekedniük, és mikor nem cselekszenek, éles érzékük van arról, 
hogy mi fog és mi nem fog működni.

A varázsló/boszorkány szerepe az, hogy a mester tanácsadója legyen. 
A varázsló/boszorkány inkább megfigyelő. Ez a személy nem felelős a 
folyamat vezetéséért, de tudatában kell lennie hogy a játékmester 
támogatójaként és edzőjeként / mentoraként működjön.

TÖRTÉNET:
“Bölcs karakter az erdőben, aki ismeri a mágikus művészeteket 
és együtt dolgoznak. Szakértője a bájitaloknak és ő javasolja a 
megfelelő adagokat a Mesternek. A játékosok számára ez az ember 
olyan, mint egy fény, amely mindig világít a nehéz időkben, hogy 
jelezze a helyes utat.”

“Ha igazi varázsló vagy boszorkány akarsz lenni, legalább egyszer 
játékmesternek kell lenned! Ily módon a saját tapasztalatodból tu-
dod, hogy azt tud addni a Játékmesternek, amire valóban szüksége 
van.

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:
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C) A hősök  (Résztvevők)

KULCSSZAVAK:
Játék, Részvétel, Felfedezés

LEÍRÁS:   
A Hősök azok, akik készen állnak arra, hogy irányítsák őket, és 
elkezdjék felfedezni az ismeretlen kalandokat, és felfedezzék 
magukat és másokat. Az ő feladatuk, hogy jelen legyenek, nyitottak 
legyenek a cselekvésre, és hajlandóak legyenek teljesíteni a játék 
tervét.

TÖRTÉNET:
“Ők az utazás részvevői. A cél nem teljesíthető a Hősök által 
hozott és fantáziájuk által vezérelt tartalom nélkül. Ők azok, 
akik teljesítik a játék küldetését. A végső jutalmak a hősökben 
vannak elrejtve.”

A	Hősök	azok	a	fiatalok,	akik	csatlakoznak	a	tevékenységekhez,	és	
létrehoznak egy kártyacsomagot. Ha a résztvevők száma magas, és 
mindenkit aktívan be szeretne vonódni a játékba, akkor könnyebb 
felosztani két vagy több csoportra! Ily módon mindenki teljes 
mértékben részt vehet, és további előny, hogy több kártyacsomagot 
kapsz. Ez lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy egy olyan paklival 
is játsszanak, amelyet a fiatalok másik csoportja hoz létre.

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:

A KÜLÖNBÖZŐ SZEREPEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK
A játékmester és a varázsló/boszorkány csak struktúrát és 
segítséget nyújt a Hősöknek. Ők biztosítják a játékot és olyan 
eszközöket, amelyek hangot adnak és segít kifejezni a résztvevők 
szándékait és gondolatait.

Lehetőség van több facilitátorral vagy támogató nélkül is játszani. 
Olyan sok kombináció van, amit végre lehet hajtani. A lényeg az, 
hogy valaki bölcsen vezeti a játékot, és hogy a résztvevők együtt 
fedezzék fel az új utakat!
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2.3 A KÁRTYÁK TÍPUSAI
Mint korábban említettük, a kártyajáték a módszer lényege.
   
De ahhoz, hogy a kártyajátékot játszani lehessen, a résztvevőknek 
először ténylegesen elő kell állniuk a kártyák ötletének 
tartalmával, majd el kell készíteniük a kártyákat. 

Minden kártyacsomagnak van egy fő témája, amelyet a játékosok 
választanak ki, és négy különböző kártyatípus kapcsolódik hozzá:

A) KARAKTERKÁRTYÁK
Az üres kártyacsomag sablonban 10 KÉK KARAKTERKÁRTYA TALÁLHATÓ. 
A karakterek képezik annak a történetnek az alapját, amelyet a 
történetmesélő kártyajáték során talált ki. 

A kártyajáték során véletlenszerűen kiválaszt két karakterkártyát, 
hogy történetet alkosson. Az első karakter, akit kiválasztasz, a 
történet főszereplője, a főhős főszereplő lesz. A második karakter, 
akit kiválasztasz, az ellenfél karaktere lesz a történetben, a 
gonosz ellenfél.

FŐHŐS
A főszereplő az a karakter, amelyen a történet fejlődik. A történet nézőpontja, legyen az külső 
vagy belső narrátor, erre a karakterre összpontosít. A történet dinamikája a főszereplő fejlődését 
követi, hogy mindenki azonosulni tudjon vele.

ELLENFÉL
Az antagonista az a karakter, aki a főszereplővel  szemben  van. Célja, hogy megakadályozza 
a főhős küldetésének teljesítését. Általában megfelel a gazembernek, de nem feltétlenül kell a 
történet “rossz” vagy “gonosz” karakterének lennie. Ő az, aki a főszereplőre támad.

Mivel véletlenszerűen választja ki a két karakterkártyát a játék 
elején, nagyon valószínű, hogy az egyik történet főszereplője egy 
következő történet gonosza lesz.  
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Ez nagyon érdekessé teszi a játékot, mert lehetőséget ad arra, 
hogy egy karaktert különböző perspektívákból lásson. Ez ráébreszt 
arra, hogy az egyik történet hőse lehet valaki más történetének 
“gazembere”.

NAGYON FONTOS!:
Játékmesterként győződj meg arról, hogy a résztvevők képzeletbeli 
karakterek, különösen akkor, ha a kártyacsomag választott témája 
“nehéz” téma, mint például a zaklatás.

Tényleg	el	akarod	kerülni,	hogy	a	fiatalok	teljesen	azonosítsák	
magukat az egyik karakter ként. Nem baj, ha azonosulnak “az egyik 
karakterrel adott jellemzőivel.

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:

B) HELYMEGHATÁROZÓ KÁRTYÁK
Az üres kártyacsomag sablonban 10 PIROS HELYKÁRTYA TALÁLHATÓ.
A kártyajáték során véletlenszerűen kiválasztasz egy hely kártyát, 
amely megadja a helyét, ahol a történet történik.
Ezeknek a kártyáknak a helyei lehetnek valós vagy képzeletbeli 
helyek. Ezek azok a helyek, ahol egy adott téma történetei 
lejátszhatók.

A helyszínek lehetnek beltériek vagy szabadban, kitaláltak vagy 
valósak. 
Minden témának megvannak a maga sajátos helyei. Minden hely olyan 
elemeket tartalmaz, mint a társadalmi kontextus, a kronológiai idő 
és ezek kölcsönhatása befolyásolja a karakterek cselekedeteit.
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C) OBJECTKAARTEN
Az üres kártyacsomag sablonban 10 ZÖLD TÁRGYKÁRTYA TALÁLHATÓ.
A kártyajáték során véletlenszerűen kiválasztasz egy 
objektumkártyát, amely befolyásolja a történetet. A játék játékosai 
döntik el, hogy milyen módon irányítja a történetet. 

A tárgy lehet egy konfliktus része, a helyzet megoldása, a történet 
végén lévő “kincs” stb. Győződj meg róla, hogy világosan elmond  a 
résztvevőknek, hogy szabadon használhatják a történetükben lévő 
tárgyat, ahogy akarják.

Ez lehet egy közös tárgy, egy tárgy, amely a kártyapakli témájához 
kapcsolódik, vagy egy mágikus tárgy, amely különleges képességekkel 
rendelkezik. Ha a kártyán lévő tárgy nem mágikus tárgy, akkor 
játékmesterként meg kell kérni a résztvevőket a játék során, hogy 
feltaláljanak  egy különleges mágikus erőt az objektum, tárgy 
számára. Ez lehetőséget ad arra is, hogy új perspektívákat vagy 
lehetőségeket fedezzenek fel a fiataloka témán belül vagy a valós 
élethelyzetekhez kapcsolódóan.

D) SPECIALE KAARTEN
Az üres kártyacsomag sablonban 10 SÁRGA SPECIÁLIS KÁRTYA TALÁLHATÓ. 
A speciális kártyák vagy “esemény” kártyák extra kártyaként 
használhatók a játékban, mivel extra dimenziót adhatnak a 
történeteknek.

A speciális kártya változik a pakli témájához képest. 

Ez lehet egy akció, vagy egy esemény, vagy egy szuperhatalom, vagy 
bármi, ami váratlan fordulópontot okozhat a történetben. 

A speciális kártya kapcsolódhat a történeteket jellemző 
konfliktusokhoz, nehézségekhez vagy motivációkhoz.

Például, ha a zaklatás a pakli témája, a speciális kártya 
kapcsolódhat a zaklatás típusához (online zaklatás, fizikai erőszak, 
cikizés stb.) vagy olyan zaklatáshoz mint pl a  fizikai jellemzők, 
mint az elhízás, a rövid vagy hosszú haj, eltérő bőrszínnel stb.)
Csakúgy, mint a pakli témáját, a speciális kártyák részleteit is a 
játékosoknak kell eldönteniük.
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A játékmester és a támogató számára: 

Ha olyan témával foglalkoztok, amelyet nem ismertek jól, ne 
féljetek segítséget kérni a játékon kívül! 

Keressetek segítőket, szövetségeseket vagy szakértőket annak 
érdekében, hogy jobban megtervezzétek a tevékenységeket.

Például: ha a résztvevők az LBGTQI témáját választják, de nincs 
tapasztalatod a témával való munkában, akkor keress valakit egy 
olyan szervezetből, aki tapasztalt a témában. Talán előadást 
adhatnak a témáról a fiatalok csoportjának, vagy néhány játékot 
vagy segítséget nyújthatnak a témában.

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:

PÉLDA A TÉNYLEGES KÁRTYÁKRA, 
AMI A FIATALOK ÁLTAL KÉSZÍTETT:
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3. FEJEZET: 
FELSZERELÉS ÉS KÉPESSÉGEK

(MÓDSZEREK)

Mielőtt elkezdenéd ezt az utazást, ellenőrizni kell a kellékeket, 
és azt, hogy minden szükséges tudásod meglegyen amivel a folyamatot 
végig tudod kísérni. 

Ebben a fejezetben olyan módszereket biztosítunk, amelyeket 
tevékenységeknek alapjáként használhatsz. A tevékenységek viszont 
a csoport csapatépítése és a kártyapakli tényleges tervezése előzi 
meg.

“A legfontosabb dolog, és a	tevékenységek	célja	először	is	
a	résztvevők	kreativitásának	növelése, mielőttmegtervezik a 
kártyákat. Válasszd ki a legjobb módszereket a csoporthoz és 
igényeihez viszonyítva. És természetesen szabadon is használhatod 
a kreativitásod, és saját módszereidet.

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:
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3.1. TÖRTÉNETMESÉLÉS
Az erőteljes történetmesélés művészete. A történetek hangosan 
történő elmesélése egy ősi szóbeli hagyomány, amely segít felidézni 
a karaktereket, helyeket, tárgyak és események, és lehetővé teszi 
a hallgatók számára, hogy mélyen elmerüljenek a mesében.

Mindenkinek	vannak	történetei,	de	a	történetmesélés	olyan	
tehetség,	amelyet	ki	lehet	fejleszteni,	és	eszközként	hatékonyan	
használható. A jól képzett és céltudatosan használt történetmesélés 
hozzájárulhat a befogadáshoz és a kapcsolat teremtéshez, bizalmat 
építhet és változást hozhat.

3.2 TÖRTÉNETÍRÁS
Miért erősek a történetek? Amikor írsz egy történetet valamiről, 
ami veled történt, akkor adnod kell neki kezdetet, a közepét és a 
végét. 

Van értelme ennek az eseménynek - és ez értelmet ad az életednek.

A történetek írása azt jelenti, hogy időnként megállít és 
elgondolkodtat az életed tapasztalatairól, hogy aztán bármikor 
vissza térj hozzájuk, hogy elolvasd.  

A történetmesélés erejének nagy része nem arról szól, amit 
mondasz, hanem arról, hogy hogyan mondod el. A hang, a hangok, a 
különböző zajok, a szünetek stb. használatáról szól. Ily módon 
szorosan kapcsolódik a színházi módszerekhez. Segíteni kell a 
fiatalokat,	hogy	fejlesszék	ezt	a	készséget,	ami	nagyban	előnyös	
lehet	számukra	később	is.

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:

Nem mindenki jó az írásban, vagy szeret történeteket írni. 
A tevékenységek mindig	lehetőséget	adhatnak	a	történetek	
írásával	bajban	lévő	fiataloknak,	hogy	elmondják,	rajzolják	vagy	
eljátszhassák	történetüket. A történet kifejezése fontos, nem a 
mód, ahogy végül eljutunk ide. 

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:
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3.3 SZÍNHÁZ
A mágia lehetővé teszi, hogy formáld a körülötted lévő valóságot.

A színház egy ősi varázslatos technika, amelyet az emberiség úgy 
fejlesztett ki, hogy elmondja magáról, érzelmeit és problémáit  
katartikus energiává alakítva.

A színház hatékony eszköz a beszélgetések megkezdésére, a 
felfedezésre és a megértésre. A színházon keresztül a játékosok 
/	résztvevők	valóban	elkezdhetik	érzékelni	világukat	különböző	
lencséken keresztül, és mélyebb megértést fejleszthetnek ki 
magukról. A színház varázsa az, hogy mindenki lehetsz, és minden, 
ami lenni akarsz, és amit fel akarsz fedezni magadban.

(Improvizáció) A színház nagyon hatékony eszköz a fiatalok számára, 
és nagyon hasznos lehet számukra. Azonban sok	esetben	a	fiatalok	
félénkek,	és	nem	hajlandóak	egymás	előtt	cselekedni.

Ha színházi módszereket szeretnél használni a tevékenységeiben, 
győződj	meg	róla,	hogy	elegendő	időt	töltesz	a	csapatépítéssel	
és	a	biztonságos	csoportkörnyezet	megteremtésével, ahol a fiatal 
biztonságban érzi magukat, hogy bátran kifejezzék magukat.

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:

3.4 DIGITÁLIS MÉDIA
Egyszer volt, nem volt, az emberek felfedezték a tüzet. Aztán 
acélt, és végül a tollat hozták létre - ami hatalmasabb, mint a 
kard. 

A digitális média a legújabb technológiai felfedezés, amely 
lehetővé tette számunkra, hogy lerövidítsük a távolságokat, 
egyszerűsítsük a mindennapi életet és élvezzük a művészet, mozi, 
TV-sorozat, zene, videojátékok, elektronikus könyvek és közösségi 
hálózat sokaságát.. A digitális média itt marad. 

Bölcsen	használva	lehet	egy	erős	fegyver	a	kezünkben,	amivel	
láthatóvá tehetjük a világ számára az elképzeléseinet.   
Használhatjuk ezt az eszközt láthatatlanná tevő köpenyként vagy 
teljesen láthatóvá is válhatunk általa; ez attól függ, hogy milyen 
szintű tudatossággal és képességgel használjuk  igényeinknek és 
céljainknak megfelelően. Gyógyíthat, de fájhat. Pusztíthat, de 
tudunk ellene védekezni. Légy óvatos, használd jól!
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Van egy csomó digitális eszköz, amit különböző módon kell 
használni.. Nagyon nagy esély van arra, hogy	a	fiatalok	sokkal	
többet	tudnak	a	digitális	lehetőségekről,	mint	te.

 Gondoljátok át együtt a fiatalokkal, hogyan használhatjátok a 
digitális eszközöket ebben a folyamatban. Ez egyfajta tudatosságok 
is biztosít számukra az egész folyamat során.

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:

3.5 SZÜKSÉGES KELLÉKEK
Ha a megfelelő módon szeretné elkezdeni az utazást, akkor válaszd 
ki a megfelelő poggyászt. Olyan eszközöket tartalmazzon, amelyek 
segíthetnek a Játékmester és a Varázsló szerepének szolgálatában 
annak érdekében, hogy a résztvevőkben elrejtett történetek 
feloldásra kerüljenek. 

A minimális kellék, amire szükség van a rajzoláshoz és a 
történethez	írás: Papírok, tollak, ceruzák, filctollak, festék, 
zsírkréták stb. Az összes többi hozzávaló, a konkrét módszerektől 
és a tevékenységektől függ amelyeket Játékmesterként a kártyák 
készítésekor kitalálsz.
 
Győződjön	meg	róla,	hogy	jól	felkészült,	és	ne	felejtse	el	
megszerezni	az	összes	szükséges	kellékeket	és	hozzávalókat!
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4. FEJEZET: UTAZÁSOK
(KÜLÖNBÖZŐ SZAKASZOK)

Az	utazás	az	egész	Tündérmese	élet	folyamatának	különböző	
szakaszaira oszlik: Az első találkozás a csoporttal, a létrehozása 
a paklinak egészen játékig ami a tényleges történetmesélő játék a 
kártyákkal. 

Ebben a fejezetben rövidesen leírjuk a különböző fázisokat, hogy 
képet kapj az egyes fázisok céljáról.

A dokumentum mellékleteiben fázisonként több tevékenységet 
találhatsz, kiegészítve a teljes tevékenységleírásokkal, amelyek 
készen állnak a használatra.

Mindezeket a tevékenységeket már tesztelték és végrehajtották a 
különböző	országokban	élő	fiatalok	különböző	csoportjaival.

A mellékletekben megtalálja a különböző típusú tevékenységek 
teljes leírását. Csak olvasd és használd a leírt tevékenységeket, 
de természetesen szabadon megváltoztathatod és adaptálhatja őket,  
ahogy akarod! 

TIPP A NAGY VARÁZSLÓTÓL:
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4.1 Ismerkedés / csapatépítés
“Ahhoz,	hogy	szilárd	közösséget	építsünk,	ismernetek	kell	egymást.”

Az első szakasz arról szól, hogy jó csoportdinamikát hozzunk létre 
a fiatalok számára, akikkel együtt fogunk dolgozni. Nagyon fontos, 
hogy biztonságos csoporthangulatot teremtsünk, ahol a fiatalok 
önmaguk lehetnek, és elég biztonságban érezhetik magukat ahhoz, 
hogy megosszák ötleteiket és gondolataikat.

Ez a szakasz arról szól, hogy megismerjük egymás nevét, és 
megismerjük egymás hátterét, ha ez egy olyan csoport, amely nem 
ismeri egymást túl jól. Ha például egy olyan osztályról van szó, 
ahol a fiatalok ismerik egymást, akkor inkább a köztük lévő jég 
megtörésére koncentrálhatsz. Az iskolai osztályokban vagy a fiatalok 
meglévő csoportjaiban lehet valamilyen “hierarchia”, amelyet jó 
egy kicsit megtörni és egyenlő szintet elérni.

Ebben a szakaszban sokféle tevékenységet használhat, mint 
például a csoportos kihívások, a színház és az improvizáció, az 
együttműködési gyakorlatok stb.

4.2 A téma
“Minden kalandnak megvan a maga kihívása. Mi lesz a tiéd?”

Ez a szakasz arról szól, hogy kiválasszák a kártyacsomag témáját, 
amelyet a fiatalok fognak készíteni. Lehetőleg ez egy olyan téma, 
amely releváns számukra a mindennapi életükben. Azonban akkor 
nincs probléma ha a kártyák olyan témára összpontosítanak, amely 
új számukra, vagy akkor sem ha szeretnéd őket oktatni egy új 
témából.

Ebben az esetben jó, ha vannak olyan tevékenységek, amelyek 
támogatják őket abban, hogy megismerjék ezt az új témát. Ez lehet 
valaki, aki elmagyarázza a témát, akinek tapasztalata van vele, 
vagy akár egy rövid dokumentumfilmet is nézhettek  róla.

Amikor a csoport kiválasztja a pakli témáit, a különböző 
szerepjátékok nagyon jók lehetnek ebben a szakaszban. Ily módon 
eljátszhatják azt, amit a témáról tudnak. 
A pakli lehetséges témái a következők lehetnek: (cyber)zaklatás, 
befogadás, diszkrimináció, szexuális irányultság stb. De a végén 
mindent használhatsz témaként, ami a fiatalok számára fontos.
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4.3 Karakterek
“Valaki más helyzetébe képzeld magad!”

Ebben a szakaszban a hangsúly a történet karakterén van, 
pontosabban a pakli témájához kapcsolódó kártyapakliban lévő 
karaktereken.

Ennek a szakasznak fontos része a különböző karakterek különböző 
perspektíváival való megismerkedés és munka. Egy történet teljesen 
más lehet, ha a főszereplő vagy a gonosz szemszögéből nézzük. 

Ezeknek a különböző perspektíváknak a gyakorlásával a fiatalok egyre 
jobbak lesznek abban, hogy különböző perspektívákból tekintsék 
a saját élethelyzeteiket: “Nem gondoltam, hogy a zaklatás olyan 
rossz, amíg el nem tudom képzelni, milyen rossz érzés a terrorizált 
személy számára.”

Ennek	a	szakasznak	a	végén	a	karakterkártyákat	a	fiatalokkal	együtt	
készítheti el.

4.4 helyszínek
“Hány világot tudsz felfedezni!”

Az a hely, ahol valami történik, nagyon erősen befolyásolhatja a 
történetet. Ebben a szakaszban különböző helyeket fogsz felfedezni, 
amelyek a fiatalok által választott témához kapcsolódnak. Ezek 
lehetnek valós helyek vagy képzeletbeli helyek.

Sok kis tevékenység van, amit megtehetsz, hogy a fiatalok különböző 
helyszínekre és a környezetre gyakorolt hatására gondoljanak. 
A színházi tevékenységek segíthetnek, például egy olyan játék, 
amelyben a fiatalok egy történetet mesélnek arról, hogy mit 
csinálnak egy bizonyos helyen. 1 perc elteltével más fiatalok 
is megváltoztathatják a helyszínt (például az iskoláról az 
állatkertre), és a történetet eljátszó fiataloknak most folytatniuk 
kell a történetet, de az új helyszínt is beépítvén.

Ennek	a	szakasznak	a	végén	a	helyszíneket	a	fiatalokkal	együtt	
hozhatjuk létre.
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4.5 objektumok
“Még a legkisebb elem is megváltoztathatja az események menetét”

Ebben a szakaszban a hangsúly az egyéb objektumokon van. A 
tárgyak egy másik dimenziót adnak a történetmesélő kártyáknak. Az 
objektumok lehetnek normál tárgyak vagy mágikus erővel rendelkező 
tárgyak. Az objektumok célja, hogy egy csavart vagy egy extra 
elemet adjanak a történethez.

Ebben a szakaszban sok kreatív tevékenységet lehet végezni. A 
fiatalok improvizációs játékokat játszhatnak, ahol egy tárgy 
különleges erejét ábrázolják különböző módkon, vagy képeket adhatsz  
nekik  létző (de nagyon furcsa) tárgyakról, és megkérhetd, hogy 
csapatban gondolkodjanak arról, hogy mi a tárgy, és találjanak ki 
egy történetet arról, hogy ezt a tárgyat hogyan kell használni. Még 
az is lehetséges, hogy a fiatalok különböző művészeti és kézműves 
anyagokkal készítsék el saját mágikus tárgyaikat.

Ennek	a	szakasznak	a	végén	a	objektumok	kártyákat	a	fiatalokkal	
együtt készítheted el.

4.6 speciális kártyák
“Bármennyi nehézséggel is találkozol, tudd, hogy nem fogsz egyedül 
szembenézni velük.”

A speciális kártyák vagy eseménykártyák egy további kártyaféle, 
amely arra való, hogy több lehetőséget biztosítson a 
kártyajátéknak. Ezekről a kártyákról további információt a 2. 
fejezetben találsz.

Ha úgy döntesz, hogy ezeket a speciális kártyákat használod a 
pakliban, akkor a műhelymunka ezen szakaszát felhasználhatod 
néhány játék  lejátszására, hogy ezzel is támogasd a fiatalokat 
annak érdekében, hogy felfedezzenek különleges hatásköröket a már 
létező karaktereneknek vagy új helyzeteket hozhassanak létre ennek 
a kártyának a segítségével

Ennek	a	szakasznak	a	végén	a	speciális	kártyákat	a	fiatalokkal	
együtt készítheted el.
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4.7 Játék
“Most már csak játszani kell. Dobd el a kockát és kezdd el!”

Ez az egész folyamat legizgalmasabb szakasza. Minden munka, amit 
te és a fiatalok végeztetek együtt, megismervén és létrehozván a 
kártya paklit erről a pillanatról szólt.
  
Most a fiatalok vehetnek néhány kártyát, és elkezdhetik saját 
történeteiket saját készítésű kártyapaklival létrehozni. Különböző 
módokon játszhatsz a történetmesélő kártyajátékkal, és a következő 
fejezetben mindent elolvashatsz róluk.

4.8 reflexió és értékelés
“Ahhoz,	hogy	ismerd	a	jövőt,	meg	kell	értened	a	múltat.”

Ez az egész történetmesélő műhely utolsó szakasza, de ez az egyik 
legfontosabb. Ebben a szakaszban szerezd meg a játék igazi kincsét: 
új ismereteket és perspektívákat.

A játék egyszerűen az, ami: ez egy játék. De közben fontos 
értékelni és közösen gondokodni a folyamatról, a tapasztalatokról 
és az élményekről. 
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Amikor időt szánsz a fiatalokkal, hogy felmérd, mit tanultak, 
milyen új dolgokat fedeztek fel magukról vagy másokról, vagy 
mit tennének másképp legközelebb, teret adsz számukra, hogy új 
dolgokat tanuljanak.

A mellékletekben találsz egy példát a különböző értékelési 
formákról de létrehozhatsz egy önálló értékelési formátumot is. 
Amellett, hogy az eredményeket papíron látod, nagyon jó lehetőság, 
hogy értékeld az egész folyamatot szóban a csoporttal, és adj 
teret és az időt, arra hogy megvitassátok, milyen tapasztalat volt 
az egész folyamat számukra. A fiatalok még sok érdekes új dolgot is 
megtanulhatnak azáltal, hogy végighallgatják egymás tapasztalatait.

Ez a szakasz lezárja az egész történetmesélési műhely folyamatát. 

Mit	szerettél	/	nem	szerettél	az	egész	mesemondó	műhelyben?

Hogyan éreztél bizonyos pillanatokat?

Mikor	érezted	úgy,	hogy	megértetted	valaki	más	nézőpontját?

Mit gondolsz most másképp a kártyacsomag témájáról?

Mit tanultál valaki másról ebben a folyamatban?

Itt jönnek a fiatalok számára fontos kérdések, mint például:  
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A játék alapjai

CSAPATOK LÉTREHOZÁSA

A játék megkezdéséhez  csapatokra van szükség. A csapatok 2 főtől 
kb. 6 főig terjedhetnek. Ha szükséges, a csoportok nagyobbak 
lehetnek, de a probléma az, ha túl nagy csoportokat hozol létre 
mert ezen esetben könnyebben szorulhat háttérbe egy  fiatal 
résztvevő. 

Ezért jobb, ha kisebb csoportok vannak, hogy mindenkinek 
lehetősége legyen hozzáadni a történethez, és mindenki úgy érzi, 
hogy hozzájárulhat. Az is nagyon jó, ha a különböző kis csapatok 
ugyanazokkal a kártyákkal írnak egy történetet. Ekkor nagyon 
érdekes lehet hallani az összes különböző történetet, amelyek 
ugyanabból a kártyapakliból származnak.

KÁRTYARAJZOK MEGKEZDÉSE

A játék alapja, hogy a fiatalok egy csoportja csukott szemmel 
elvesz egy vagy több kártyát a kártyacsomagból:

Csukott szemmel választanak 1 karakteres kártyát, hogy az 
legyen	a	történetük	főszereplője.

Csukott szemmel kiválasztanak 1 másik karakterkártyát, hogy az 
legyen a gonosz ellenség karakter.

5. FEJEZET: A KALAND
(JÁTÉK)

A történetmesélő kártyajáték négy különböző módban játszható: 
történetmesélési mód, írott mód, színházi mód és képregény mód.

Először elmondjuk a játék alapjait, majd bemutatjuk a különböző 
módokat, módszereket. 

Ne feledj, hogy mindig szabadon megváltoztathatod a játék módját, 
hogy az megfeleljen a fiatalok csoportjának. Te is szabadon 
feltalálhatsz egy új módot, vagy hagyhatod, hogy a fiatalok új 
módot vagy módszert találjanak ki a lejátszáshoz. Csak érezd jól 
magad, menj és játssz!
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A TÖRTÉNET LÉTREHOZÁSA

Most a fiatalok vehetik kézbe a kártyát, és elkezdhetnek együtt 
létrehozni egy történetet, az asztalon lévő csukott szemmel 
kiválasztott kártyák alapján. Válasszd ki, hogy mennyi ideje van 
a fiataloknak a csoport mérete és a légköre alapján. Ha úgy tűnik, 
hogy a csoportok már csak energiát pazarolnak, jobb, ha rövidebb 
időt adsz nekik, hogy kisebb történeteket készítsenek, és hogy ne 
veszítsék el érdeklődésüket és figyelmüket.

TOVÁBBI KÁRTYÁK RAJZOLÁSA

Ha a történet elakad, a fiatalok nem tudják, hogyan folytassák 
a történetet, vagy új cselekményt akarnak adni a történetnek, 
mindig több kártyát lehet rajzolni. A kártyák azért vannak, hogy 
segítsenek a történet fejlesztésében.

Jó azonban, ha csak végső megoldásként tartjuk meg a több kártya 
rajzolási lehetőségét. Ha nem így teszünk, akkor van esély 
arra, hogy a fiatalok addig rajzolgatják a kártyákat, amíg ki 
nem találják, hogy miről akarnak történetet készíteni. Teljesen 
rendben van, hogy ez is egy kicsit kihívást jelent számukra, de 
nem jó egyből az új kártyák lehetőségét biztosítani.

A TÖRTÉNET VÉGLEGESÍTÉSE

Miután a történet létrejött, jó adni egy rövid pillanatot, hogy 
beszélgessenek a csoporton belül egymással a résztvevő fiatalok 
arról a történetről, amit megalkottak.  
Facilitátorként olyan kérdéseket tehetsz fel nekik, amelyek 
segítenek nekik felfedezni a rejtett elemeket a történeteikben 
amiket addig még nem ismertek fel.

Csukott szemmel választanak 1 hely kártyát, amely az a hely 
lesz,	ahol	a	történet	kezdődik.

Csukott szemmel választanak 1 hely kártyát, amely az a hely 
lesz,	ahol	a	történet	véget	ér	vagy	legalábbis	áthalad	rajta.

Csukott szemmel kiválasztanak 1 objektum (tárgy) kártyát, 
amely	szerepet	játszik	a	történeteben,	vagy	a	történet	egy	
pontján	az	egyik	karakter	használja	őket.

Ha	a	pakliban	használjátok	őket,	akkor	csukott	szemmel	
választanak	1	speciális	kártyát,	amely	különleges	helyzetet	/	
eseményt	hoz	létre	a	történetben.
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idŐ: ANYAGOK:

A kártya pakli 1 óra

LEÍRÁS:

A résztvevők legfeljebb négy vagy öt fős csoportokra oszlanak. Minden 
csoportban egyenlő arányban oszlanak meg a tagok:

2 kártya a karakterek pakliból, az egyik lesz a főszereplő, a másik pedig 
a gonosz.
2 kártya a helyszínek paliból, az egyik az a hely, ahol a történet 
kezdődik, a másik pedig ahol véget ér.
1 kártya a tárgyak pakliból
1 kártya a speciális kártya pakliból.

Minden csoportnak 15 perce van arra, hogy kitaláljon egy történetet, 
amelyben az összes kiválasztott kártyának jelen kell lennie.
Ezután az összes résztvevő hangosan elmondja történetének egy részét a 
többi csoport előtt.

DEBRIEFING ELEMENTEN:

“Mit gondolsz erről a történetről?”

 “Mi tetszett a legjobban?” 

 “Mit szerettél a legkevésbé?”

5.1 történetmesélési mód
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idŐ:  ANYAGOK:
A pakli kártya - Tollak - 

Papírlapok 1 óra 

LEÍRÁS:

A résztvevők legfeljebb négy vagy öt fős csoportokra oszlanak. Minden 
csoportban egyenlő arányban oszlanak meg a tagok:

2 kártya a karakterek pakliból, az egyik lesz a főszereplő, a másik pedig 
a gonosz.
2 kártya a helyszínek paliból, az egyik az a hely, ahol a történet 
kezdődik, a másik pedig ahol véget ér.
1 kártya a tárgyak pakliból
1 kártya a speciális kártya pakliból.

Minden csoportnak 15 perce van arra, hogy kitaláljon és írjon egy 
történetet, amelyben az összes rajzolt kártyának jelen kell lennie.
Ezután minden résztvevő felolvas egy részt a történetéből a többi csoport 
előtt.

Az íráson túl, lehet akár egy képregényt is csinálni.

DEBRIEFING ELEMENTEN:

“Mit gondolsz erről a történetről?”

 “Mit szerettél a legjobban?” 

 “Mit szerettél a legkevésbé?”

5.2 Írásos módszer
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idŐ: ANYAGOK:
A pakli kártya - Tollak -  jelenetek - 

Jelmezek és kellékek 1-2 óra

LEÍRÁS:

A résztvevők legfeljebb négy vagy öt fős csoportokra oszlanak. Minden 
csoportban egyenlő arányban oszlanak meg a tagok:

Válasszon 2 kártyát a pakli minden részéről – 2karaker, egy hős és 
egy gonosz, két helyszín, két tárgy és két speciáls tehát összesen 8 
kártyából lehet elkezdeni létrehozni a történetet

Minden csoportnak 20/30 perce van arra, hogy kitaláljon egy történetet, 
amelyben az összes kártyát használni kell. Jelenetek létrehozásval 
előadhatják a csoportok egymásnak.  

Az alkotói folyamat magában foglalhatja a csoport jelmezeinek és 
kellékeinek létrehozását is.
Ha szeretnéd, létrehozhatsz egy valódi forgatókönyvet  párbeszédekkel, 
amelyeket a színészek / résztvevők követhetnek, de az is egy lehetőség 
hogy akár egy teljesen néma jelenet készüljön. 

DEBRIEFING ELEMENTEN:
“Mit gondolsz erről a történetről?” 

 “Mit szerettél a legjobban?” 

 “Mit szerettél a legkevésbé?” Könnyű volt vagy nehéz? Támogatod, 

hogy random húzással válasszatok karaktereket? 

5.3 Színház mód
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idŐ:  ANYAGOK:
papírlapok, fekete és fehér tábla  ha van, valami amivel lehet ezekre 

rajzolni: filc, kréta, stb. 1-2 óra

LEÍRÁS:

A résztvevők csoportokra oszlanak (A legjobb ha 2-5 fő van egy 
csoportban)

Válasszon 2 kártyát a pakli minden részéről – 2karaker, egy hős és 
egy gonosz, két helyszín, két tárgy és két speciáls tehát összesen 8 
kártyából lehet elkezdeni létrehozni a történetet

Rajzold le a karaktereket és döntsétek el közösen, hogy milyen 
vizuális ábrázolásokat szeretnétek létrehozni. Ügyeljetek arra, hogy a 
szövegbubokékok se hiányozzanak, és csináljatok egy jelenet sorozatot a 
képekből így létrehozva a képregényt. 

DEBRIEFING ELEMENTEN:

Ha elkészült, megkérdezheti a résztvevőket, hogy milyen volt. 

• Mi volt a kihívás? 

• Mi volt könnyű? 

• Meglepő volt, hogy mások hogyan csinálták?

5.4 képregény írás módszer
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