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1. A CSOPORTOK LEÍRÁSA

1.1 - Olaszország

A résztvevők egy 20 fős osztály, mindenki 16 és 19 év közötti nő és a torinói Giulio Intézet III. G osztályának tagja.
 
A csoport azonnal nagy érdeklődést mutatott a projekt iránt. Sokan közülük már részt vettek előző évben a Stranaidea által 
tartott színházi workshopon, ami a nemek közötti különbségekről szólt. Ez kiváló kiindulási pontnak bizonyult.
 
A színházi készségek, amelyek fontosak voltak néhány résztvevő számára, azonnal megkönnyítették a projekthez való 
hozzáállást.
 
Az iskola rendelkezésre állása és az érintett pedagógusok beleegyezése alapján úgy döntöttünk, hogy a workshopot 10, 
egyenként 1,5 órás találkozóra osztjuk, 2019 októbere és decembere között.
 
A tanárral, Michelina Facciotto professzorral való kapcsolat alapvetően jónak bizonyult az egész folyamatban, a csoport 
irányításában, a résztvevők támogatójaként volt jelen. A munka kölcsönösen jó viszonyra alapult. Közösen beépítettük az 
angol nyelvoktatást is, mint például a fordítás, a szövegírás és az olvasás értés.



5

 

1.2 - Lettország

Bejelentettük a lehetőséget, hogy részt lehet venni a Jaunpils középiskolában a Tündérmese Élet műhelymunkán. 
A részt venni szándékozó diákoknak rövid történeteket kellett benyújtaniuk, ezzel tudtak jelentkezni a foglalkozásra.
 
Kezdetben 15-en vettek részt. A műhelymunka első szakasza után a résztvevők egy része úgy döntött, hogy nem vesz 
részt, és a csoport tizenhárom résztvevőből állt a továbbiakban. A csoport minden résztvevője 13-17 éves önkéntes volt.
 
Érdekes volt, hogy csak a lányok jelentkeztek a műhelymunkán való részvételre. Mivel a lányok különböző osztályokból 
származtak, korábban nem találkoztak olyan sokat, és nem ismerték egymást.
 
A csoport úgy döntött, hogy lett és angol nyelven is dolgozik, mivel voltak olyan lányok, akik jól tudtak angolul, és javítani 
is akartak a nyelvtudásukon, miközben a történetmesélésen dolgoztak.
 
A műhelymunkák az iskolában és a RATS regionális oktatási központban zajlottak.
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1.3 - Magyarország

Az iskola, amellyel együtt dolgoztunk, a Palotás Gábor Általános Iskola. Ez egy iskola a beszélő és írási nehézségekkel 
küzdő gyermekek számára, ez egyfajta logopédiai fejlesztő iskola. 
 
Hetedik osztályos diákokkal dolgoztunk együtt, akik 12 – 14 éveswk voltak, fiúk és lányok egyaránt részt vettek. 
 
A műhelymunka a következőképp alakult: először úgy döntöttünk, hogy a csapatépítő tevékenységeket az iskolában 
tartjuk, ami 3 órát vett igénybe. A következő héten úgy döntöttünk, hogy a 15 órás műhelymunkát vidéken csináljuk. Azért 
jutottunk erre a következtetésre, mert úgy véltük, hogy a nem formális oktatásnak nem formális helyre van szüksége, hogy 
jól működjön a projekt.  3 napra mentünk Öcsre, egy Balatonhoz közeli faluba. 
 
Együtt dolgoztunk a tanárokkal, mert úgy gondoltuk, hogy a legjobb, ha a fiatalokat kis csoportokra osztjuk, hogy 
mindenki megkaphassa a szükséges figyelmet. Minden tevékenység előtt tartottam egy kis találkozót a tanárokkal, hogy 
elmagyarázzam nekik a fő ötleteket, de mindenki alkalmazta a saját egyéni kreativitását is a projekt során.
 
Úgy gondolom, hogy jó élmény volt a fiatalok és a tanárok számára is, hogy az iskolán kívül helyszínen vehettek részt a 
műhelymunkában. 
Ebben az iskolában a módszertan nem számított újdonságnak, mivel gyakran használtak már hasonló eszközöket az 
osztályokon belüli tanórákon is. 
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1.4 - Hollandia

A helyi műhelymunkát VO De Vallei-ban szerveztük, amely Driel falu demokrata középiskolája, és 2015-ben alakult. VO 
De Valleiban ekko körülbelül 40 diák volt, akik 11 és 19 év között voltak illetve volt még 30 tanár vagy önkéntes A VO De 
Vallei  demokratikus iskolában demokratikus döntéshozatal van minden területen, és így más, mint a “hagyományos”  
középiskolák. Az iskola nem osztja a diákokat  osztályokra  az oktatási szint vagy az életkor alapján, hanem az egyes diákok 
tanulási céljai és tanulási igényei alapján alapuló oktatást kínál.
 
Ez azt jelentette, hogy a helyi műhelymunkán nem egyetlen osztállyal dolgoztunk, hanem egy vegyes diákcsoporttal, 
akiket érdekelt a témára, és részt akartak venni.
 
A csoportban kb. 12 diák, fiúk és lányok vett részt, 13 és 18 év közöttiek. 
Nem volt azonos a egész csoport a tevékenységi fázisok során. Ez azért alakult így, mert a diákoknak választás szabadsága 
arról, hogy a demokrata iskolában min vesznek részt. Néhány diák eljött az első foglalkozásra, és úgy döntött, hogy nem 
annyira szeretnének a továbbiakban részt venni. Voltak olyan diákok is, akik nem tudtak jelen lenni az első alkalmon, de a 
2. workshop alkalomtól végig részt vettek. 
 
A tervezés volt az egyik legnagyobb kihívás a demokrata iskolában, mivel minden diáknak más órarendje van. Az iskola a 
diákok érdeklődése alapján órarendet készít a tárgyakról, így ez azt jelentette, hogy meglehetősen nehéz volt olyan időt 
találni, amelyben a műhely iránt érdeklődő összes diáknak nem volt más tárgya, órája.
 
Az egyik diákkal és az igazgatóval együtt úgy döntöttünk, hogy 2019 novemberében és decemberében 3 workshopot 
szervezünk. Ezek közül a workshopok közül az első kettő egyenként 4,5 órát vett igénybe, a harmadik pedig 6 órát. Végül 
a diákoknak sokkal több időbe tellet, mert nagyon élvezték a rajz részt, ami azt jelentette, hogy 2020 januárjában az első 
iskolai héten negyedik workshopot kellett szerveznünk, hogy játszhassunk a kártyákkal.
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2. a foglalkozások beszámolói
2.1 Olaszország

A tevékenységek leírása

Az ifjúsági dolgozó úgy döntött a programról, hogy tíz szakaszra osztotta őket:

1) ISMERKEDJ MEG
Csapatépítő játékok. Két játék/ bemelegítő gyakorlat, majd a “Portrék” játék, ahol az egyes résztvevők arcainak rajzolásával 
közösen készítjük el egymás portréjáz. Kérdések és visszajelzések.

2) A “BEFOGADÁS” TÉMÁN VALÓ MUNKA
Két színházi tevékenységet végeztünk a befogadás témáján belül. A résztvevőket két csoportra osztottuk, akik a “szobrok” 
gyakorlattal dolgoztak, csak a testet használva, majd a szobrokhoz szavakat kapcsoltak. A gyakorlat és az azt követő vita a 
fiatalok számára a téma megválasztásához vezet: az LMBTQIA+ mozgalomhoz és jogokhoz.

3) BŐVEBBEN AZ LMBTQIA+ TÉMÁRÓL
Az ifjúsági dolgozók történeteket hoznak az LMBTQIA+ témáról a csoportnak, és felkérik a résztvevőket, hogy osszanak 
meg többet. A “Zap” tevékenységgel új kollektív történetek jönnek létre, amelyekben fontos a többi résztvevő iránti 
figyelem. A “Fordított történetek” című filmmel a fiatalok újra feltalálják az ismert meséket az LGBTQIA + téma elemeinek 
beillesztésével. kérdezési idő.

4) KARAKTEREK
Rövid összefoglaló arról, hogyan épül fel egy történet / mese, és milyen karakterek vannak illetve mik a különbségek a 
főhős és a gonosz között. A “Karakterek útja” funkcióval a résztvevők az LMBTQIA+ téma szereplőivel azonosítják magukat. 
Egy képzeletbeli kiindulási vonalon lépéseket tesznek előre akkor amikor hallanak valami olyasmi cselekedetet amiket ők 
is napi szinten végeznek.  . Végül vita folyik a végső álláspontjukról és arról, hogy miért vannak ott. kérdezési idő, majd a 
kártyák rajzolása.

5) HELYEK
Egy hely társadalmi kontextust, időrendbeliséget és földrajzi helyzetet is sugallhat, lehet valós vagy kitalálat. 
A “Photo Storytelling” gyakorlattal a résztvevők egy rövid történetet és egy címet hoznak létre, kezdve a fotó által adott 
javaslatokkal. kérdezési idő, majd a kártyák rajzolása.

6) TÁRGYAK
“A mágikus tárgy” gyakorlat: egy közös elem lehet valami más, mint a napi használat. Ez a felhasználó kreativitásától függ. 
A kihívás az, hogy kitaláljuk, mi az új féle felhasználás. A történet változhat a tárgy nézőpontja szempontjából. Mi történik, 
ha a mesélő egy tárgy? Kérdezési idő, majd a  kártyák rajzolása. 

7) SPECIÁLIS KÁRTYA
Az osztály 4 fős csoportokra oszlik. Minden csoport egy történetre gondol, és elmeséli. Fontos szabályok: hogy a 
történetnek világos kezdete és vége legyen, minden résztvevőnek el kell mondania egy darabot a történetből. A történet 
végén: mi segíthet a történet jobb fejlesztésében? Mi hozhat létre érdekes csavart?  Melyik speciális kártya használható? 
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Nehézségi kártya, rendezvénykártya vagy akciókártya. A történetet ismét a speciális kártyával mesélik el. Kérdezési idő, 
majd a kártyák rajzolása.

8) TÖRTÉNETEK ÍRÁSA
Az osztály 4 fős csoportokra oszlik. Minden csoport két karaktert, egy tárgyat, két helyet és egy speciális kártyát rajzol. 
Minden csoport egy történetre gondol, és írásos formában mondja el (olasz és angol nyelven egyaránt). Fontos szabályok: 
hogy a történetnek világos kezdete és világos vége legyen; minden résztvevőnek el kell mondania a mese egy darabját, 
vagy be kell illesztenie a saját ötleteit. Kérdezési idő.

9) TALÁLKOZÓ AZ LMBTQIA+ -RÓL S. BERTOLINOVAL A GIOSEF TORINO-BÓL
A IV G osztály diákjai találkoznak Sara Bertolino-val a Giosef Torino szervezettől, aki aktivista, oktató és tréner. Lehetőség 
volt a résztvevők számára, hogy elmélyítsék az LMBTQIA+ közösséggel kapcsolatos kétségeket és kérdéseket.

10) SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Az osztály négy csoportra oszlik. Minden csoport két karaktert, két helyet, egy objektumot és egy speciális kártyaeseményt 
rajzol. Minden csoport létrehoz egy történetet egy színházi improvizációs eszközzel, majd színpadra viszi. Majd a végén 
vita az egész folyamatról. 
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a foglalkozásokról szóló beszámolók

Az egyik legnagyobb probléma az iskolán belüli tér volt. Szinte minden szakaszban, legalábbis a hatodik találkozóig, a 
tevékenységek az iskola szervezeti igényeinek mefelelpen különböző termekben zajlottak, nem volt rugalmasság. Bár az 
időbeosztás kihívás lehet, a résztvevők nagy alkalmazkodóképességénerk és  együttműködésnek hála a tevékenységeket 
el lehetett végezni. Néha a kártyák rajzolása időhiány miatt, a következő szakasz elején fejeződtek be.
 
A tevékenységek sorrendje és az ifjúsági dolgozó által választott gyakorlatok elengedhetetlenek voltak a folyamathoz. A 
résztvevők által szabadon választott LMBTQIA+ téma kihívást jelentett mind a facilitátor, mind a résztvevők számára, és 
folyamatos tanulás és figyelem kellett hozzá.
 
A speciális kártya kiválasztása talán a folyamat legbonyolultabb pontja volt. A legjobb módja annak, hogy azonosítsuk, a 
legegyszerűbb módja is volt: kezd el használni a kártyacsomagot, mondj nehézségeket, és találd meg mi az ami segíthet a 
helyzetben. Ebben  a résztvevők úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy speciális kártyát, amely elsősorban az “eseményeket” 
érinti.
 
Az utolsó találkozóra az iskolateremben került sor, és a színházi történetmesélésnek szentelték a kártyacsomagot. 
Az eredmény kiváló volt, mind kreatív, mind végrehajtási szempontból. Ugyanebben az esetben a történet a második 
részben elakadt helyzetben volt, de a végén váratlan csavaros cselekmény történt, amely új értelmet adott és 
megváltoztatta a mese menetét: nagyszerű történetmesélés volt. Az egész csoport érdeklődést mutatott az osztálytársaik 
történetei iránt. 

Valójában a Sara Bertolino-val való találkozó fontosnak bizonyult, mert befolyásolta maguknak a történeteknek az 
építését: a sztereotípiák megkérdőjelezése, a különböző nézőpontokra való nyitottság, az örökbefogadással vagy a nem 
megváltoztatásával kapcsolatos kérdések kapcsán.  
A találkozó végén a résztvevők elégedettségüket fejezték ki a workshoppal, amely szépen és sikeresen zárult le. 
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2.2. Lettország

a foglalkozások leírása

1) ISMERKEDJ MEG EGYMÁSSAL  
Minden személy kap egy A4-es lapot és egy filcet, és ráírja a nevét (valahol a sarokra kicsibe); a zeneszó alatt, a résztvevők 
más módon mozognak, és átadják egymásnak a lapokat; Amikor a zene megáll, mindenki megrajzol egy részét a személy 
portréjának.

2) ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KÁRTYACSOMAGRÓL
A mások által létrehozott kártyacsomag bemutatása után a résztvevőket arra kértük, hogy válasszanak ki négy kártyát a 
pakliból, és spontán módon hozzanak létre egy történetet újelemek fokozatos hozzáadásával egyenként.

3) RAJZ - TÁRGYAK
A résztvevők párokban  ötleteltek hogy milyen karakterekkel dolgoznak, és a karakter neveket kis papírokra írták és 
összekeverték, hogy senki se lássa ki melyiket írta. Mindenki húzott egy lapot és ki kellett találni hogy ki kicsoda. 

4) KARAKTERKÁRTYÁK RAJZOLÁSA
A résztvevők 3 karaktert választanak ki az elkészített listából, és rajzolják őket a kártyákra.

5) RAJZ - TÁRGYAK
1. különböző tárgyakat helyeznek az asztalra; minden tanulónak ki kell választania az egyik tárgyat, és mágikus erőt kell 
adnia neki; utána minden tanuló a kiválasztott tárgy hatalmát utánozza, másoknak meg kell kitalálniuk; 
2. a diákok ötletelnek tárgyakról, a facilitátor írja őket a táblára; A diákok csoportokban dolgoznak, minden csoport 3 
tárgyat választ ki a listából, és a diákok mozgásokkal vagy szobrokként járnak el a kiválasztott tárgyakkal, a többieknek 
meg kell kitalálniuk a tárgyakat.
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6) TÁRGYAK RAJZOLÁSA  
A résztvevők lerajzolják a kiválasztott tárgyakat a kártyákra.

7) RAJZ - HELYSZÍNEK 
1. a facilitátor megnevez egy akciót, a diákoknak meg kell nevezniük egy helyet, ahol ez a cselekvés megtörténhet; 2. 
csoportokban folytatott vita arról, hogy választott tárgyaik hogyan segíthetnek az egyes helyzetekben; 3. a facilitátor 
különböző képeket mutat a képernyőn különböző helyekről, a résztvevők felismerik a helyeket, és javasolják, mi 
történhetne ott ; 4. csoportokban folytatott megbeszélés arról, hogy választott mágikus tárgyaik hogyan segíthetnek 
az egyes helyzetben, majd csoportos ötleteket mutatnak be a diákok egész csoporta; 5. a résztvevők megvitatják a 
mindennapi életük során megfigyelt problémákat, a facilitátor listát készít az említett problémákról.

8) HELYEK RAJZOLÁSA A KÁRTYÁKRA
A résztvevők három fős csoportokban dolgoznak, és eldöntik, hogy melyik három helyet rajzolják le a kártyáikra.

9) BEMELEGÍTÉS
A diákok 3 tényt írnak le magukról, 2 ténynek igaznak kell lennie, és az egyiknek hamisnak kell lennie. A résztvevők 
hangosan felolvassák az írott tényeket, a többiek pedig megpróbálják kitalálni, hogy melyik tény hamis, érvekkel 
alátámasztva véleményüket. 

10) TÖRTÉNETEK LÉTREHOZÁSA
A résztvevők három fős csoportokban dolgoznak, és saját készítésű kártyacsomagjukat használják történetek 
létrehozásához; A résztvevők bemutatják történeteiket az egész csoportnak.

11) FOTÓTÖRTÉNETEK 
 1. a résztvevők három fős csoportokban dolgoznak, és kiválasztanak karaktereket, tárgyakat, helyeket a diákok által 
készített kártyákból a fotótörténeteikhez; megosztják a történet ötleteket; 2. leírnak egy rövid vázlatot a történeteikről, és 
eldöntik, hogy milyen kellékekre, jelmezekre stb. lesz szükségük a fotótörténetek elkészítéséhez.

12) A FOTÓTÖRTÉNETEK ÖTLETEINEK BEMUTATÁSA
A résztvevők bemutatják ötleteiket a fotótörténetekről az egész csoportnak.

13) A FALU
A “Falu” nevű gyakorlat - 10 perc, amelyet a diákok egy szobában töltenek, ahol ülhetnek, sétálhatnak, aludhatnak, de 
mindezt némán, beszéd nélkül;  10 perc után elmesélik egymásnak, hogy milyen tapasztalat volt ez számukra. 

14) TÖRTÉNETEK LÉTREHOZÁSA
A résztvevők saját kártyacsomagjukat használják a történetmeséléshez való bemelegítéshez, mielőtt elkezdenék létrehozni 
a kép alapú, fotó történeteiket.

15) FOTO STĀSTU VEIDOŠANA15) FOTÓTÖRTÉNETEK KÉSZÍTÉSE
A diákok három csoportban dolgoznak különböző helyeken az iskolában (maguk választották) – az 1. csoport a 
“Szabadság” témában fotótörténetet hoz létre azáltal, hogy maguk is színészi jeleneteket használnak, amelyekben 
korábban elkészített határozott kellékeket és jelmezeket használnak (ez volt az előző műhely házi feladata); a 2. csoport 
egy fotótörténetet hoz létre a “Megfélemlítés” témában azáltal, hogy a feladat elvégzésekor kéznél lévő kellékekket 
használ; 
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a 3. csoport egy fotótörténetet hoz létre a táblára rajzolt képregényként, majd fényképeket készítenek a képregényről. A 
csoport a “Generációs különbségek” témában dolgozik.
 
16) A FOTÓTÖRTÉNETEK BEMUTATÁSA 
Minden résztvevő visszatér a műhelyszobába, és bemutatja történeteit az egész csoportnak.

17) STUDENTU ATSAUKSMES17) VISSZAJELZÉS A DIÁKOKTÓL
Mit tanulhatsz az egyes fotótörténetekből? Volt valami nehézsége a fotótörténet létrehozásakor? Hogyan érezte magát az 
alkotási folyamat elején, közepén és végén? Mi tetszett a legjobban a fotótörténet elkészítésében?

18) A RÉSZTVEVŐK ÉRTÉKELŐ ŰRLAPJÁNAK KITÖLTÉSE. 

a foglalkozásokról szóló beszámoló

Az informális légkör segített a résztvevőknek szabadnak érezni magukatt, és aktívabbá tette őket. A játékok elemei 
segítenek nekik jobban megérteni a projekt céljait és feladatait, valamint magát a történetmesélési módszert és annak 
eredményeit. 
 
A workshopokat 4 szakaszra osztották,. Mivel nem volt benne energetizáló tevékenység, a résztvevők az elején 
meglehetősen passzívak voltak. Lépésről lépésre egyre lelkesebbek lettek, majd később nagy érdeklődéssel vettek részt a 
foglalkozásokon. Különösen tetszett nekik azok a részek, ahol a testüket kellett használniuk egy tárgy karakterének vagy 
mágikus erejének utánzására. Elég érdeklődőek voltak a mindennapi élet általános problémáinak megvitatása. 
 
Az informális légkör nyitottabbá tette őket, nem úgy mint ha egy szokásos iskolai napon. A résztvevőknek könnyű volt 
különböző helyzeteket javasolni, amikor a befogadás témájáról volt szó, de nem tudtak nyíltan beszélni személyes 
tapasztalataikról. Úgy döntöttek, hogy képzeletbeli és rajzfilmfigurákon keresztül fejezik ki, hogy milyen karakterek, 
tárgyak és helyszínek legyenek megalkotva. 
 
A második foglalkozáson a résztvevők nagyon szerették a történeteket létrehozni az általuk megalkotott kártyapakliból. 
Jobban élvezték az írás folyamatát, mint a többiek meghallgatásának folyamatát, ami persze azért fontos része a 
workshopnak, ha a többi nézőpont elfogadásáról beszélünk. A diákok valóban a fotótörténetek tervezésére voltak a 
legkiváncsibbak.. Könnyen megosztották a munkát a csoporttársak között. Érdekes volt látni, hogyan választották a 
fotótörténetek készítésének módját közösen.
 
Az utolsó nap a fotótörténetek létrehozása volt. Segített, az. hogy időt és helyet adtunk arra, hogy egyedül maradjanak a 
csoportjukkal és úgy dolgozzanak. Ez arra ösztönözte őket, hogy eredeti ötletekkel álljanak elő , 3 különböző fotótörténet 
hoztak létre amik eltérőek voltak, és így érdekesebbé is vált egymás munkája. Ha szükség van rá, segíthetünk nekik 
néhány nyitott kérdéssel, vagy arra bíztattuk őket, hogy nem kell mindig személyes dolgokból kiindulni, lehet egy 
általános problémát is bátran felhasználni. Fontos, hogy minden tevékenységnek előre meghatározott időkeretet adjunk 
és ne lépjünk át rajtuk. 
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2.3 Magyarország

a tevékenységek leírása

Úgy döntöttünk, hogy először beosztjuk a fiatalokat 3 különböző csoportra. Ezután minden csoportnak ki kellett 
választania egy témát, és meg kellett vitatnia, hogy milyen témát válasszanak. Utána az egyes kártyák létrehozása 
többé-kevésbé 3 órán át tartott. A csoport koordinátora mindig feltett néhány fontos kérdést, hogy többféle aspektusokon 
keresztül gondolkodjunk az adott témáról. Először egy prezentáció segítségével fejlesztettük ki a karakterkártyákat, 
ahol a fiatalok történetekkel kapcsolták össze a képeket. Aztán beszélgettünk a filmek  karaktereiről, és arról, hogy mi 
teszi a jó karaktert, a felsoroltak többnyire emberi főhősők voltak de azért volt kitalált karakter is mesékből. Ezek után, 
az akciókártyáról és annak jelentéséről és felhasználási módjáról  beszéltünk. A helykártya volt a legegyszerűbb, mivel 
a fiatalok egyből használhatták a valós példákat. A tárggyaknál megértettük, hogy hány különböző módon lehet őket 
használni, megpróbáltunk a legőrültebb példára és mágikus tárgyra gondolni. A fiatalok többnyire sci-fi filmekre gondolta 
a karakterek kapcsán,, és kevésbé a gyermekkönyvekre, ami elég érdekes volt látni.

KARAKTEREK
A résztvevők néhány fotót láthatnak, amelyeket a workshop facilitátora választott ki. Minden fotó egy másik helyet 
mutatott be. A résztvevők feladata, hogy kiválasszák az egyik fotót, és elmondják, hol lehet, és miért döntött úgy a 
fotós, hogy lefényképezi? A következő feladat az, hogy megpróbáljanak létrehozni egy történetet, és ha lehetséges, 
tartalmazza az összes képet. Ha belegondolsz a témába, milyen karakterek léteznek ezeken a helyszíneken? A karakterek 
létrehozásánál is gyakran gondolunk a valós személyre, amivel könnyebb volt a folyamat.

HELY
A következő kérdéseket vitattuk meg: 
Mi a kedvenc helyed a földön? Hol van egy hely, ahová utazni szeretnél? Szereted azt a helyet ahol élsz?
Inkább a valódi helyeket vagy a kitalált helyeket szereted jobban? Ha a témára gondolsz, melyek a szokásos helyek?
 
Az iskola és az osztálytermek nagyon népszerűek voltak, és a létező helyeket gyakrabban sorolták fel, kevéssé volt 
jellemző, hogy valaki egy kitalált helyszínt mondjon. Nem volt könnyű az eleje, de idővel a résztvevők aktívabbá váltak. 
Nem sokat beszélgettek egymással a csoportban, mindenki egyedül szeretett ötletelni.



15

TÁRGY
A következő kérdéseket vitattuk meg:
Mi a kedvenc tárgyad, miért? Milyen tárgy lehet igazán hasznos? Hányféleképpen használható egy tárgy?
Nézd meg az asztalt, hány tárggyal dolgozunk jelenleg?

Csukd be a szemed, és egy tárgyat kapsz a kezedben. Próbáld kitalálni!
A gyerekeknek sok ötletük volt, és sokat kellett gondolkodniuk, és el kellett dönteniük, hogy melyiket szeretnék 
megtartani. Még azt is megpróbálták közösen eldönteni, hogy kinek melyiket kell elvetnie, hogy végül minden kedvesebb 
tárgyat megtarthassanak, mivel mindenki egy kártát rajzolt és szerettek volna a történetekbe majd sok tárgyat használni. 

AKCIÓ
A következő kérdéseket vitattuk meg:
Próbálj meg emlékezni arra, hogy a kedvenc mesédben milyen mágikus akciók vannak? 
A mindennapi életben mi a tipikus cselekvés?
Próbálj meg először igazán  egyszerű dolgokra gondolni, és ettől kezdve könnyebb több ötlettel előállni!
Osszd meg ötleteid, és véleményezd a csoporttársaid ötletét, segítsetek egymásnak.

Ez a fázis nehezebb volt, mint a tárgy vagy a karakterkártya, mivel nem könnyű valalmilyen már létező elemre gondolni, 
kreatívnak kellett lenni, filmeket, könyveket használni példaként stb, mindez idő igényesnek bizonyult. 

a foglalkozások beszámolója

A KÁRTYÁK HASZNÁLATA / TÖRTÉNETMESÉLÉS
Először is, mivel mindenki legalább 4 kártyát rajzolt, és a feladat, hogy a nagy közös paklit használjuk, nehéznek tűnt, 
úgy döntöttünk, hogy minden ember saját kártyáival létrehozhat és írhat egy történetet. Amikor befejezték, hangosan 
felolvasták a saját csoportjuknak. Majd a csoportok összetették kártyáikat, és néhányat kiválasztottak, létrehozták a 
történeteket és leírták. Végül, összeraktuk az összes kártyát, és minden csoport létrehozott egy történetet a nagy pakliból. 
A téma az iskolai cikizés, egymás bánátása volt.

SZÍNHÁZ:
Három kis csoportot hoztunk létre. Minden csoportból egy ember ment az asztalhoz, ahol az összes kártya fejjel lefelé volt. 
A személy minden csomagból kiválaszt egy kártyát, és visszament a csoportba. Ezután minden csoport megvitatta a 4 
kártyát amit kaptak.
15 percig beszélgettek, majd további 10 percük volt a színházi jelent létrehozására. Aztán eldöntötték, hogy melyik 
csoport megy először, és mindenki figyelt minden csoportra. Itt készítettük el a fotótörténeteket is.  A végén megpróbáltuk 
kitalálni az eredeti történeteket, és a gyerekek tippeket adtak egymásnak. 
 
Nagyon élvezték, ezért úgy döntöttünk, hogy több történetet csinálunk, de nem ugyanazzal a csoportösszetétellel. A tanár 
is részt vett és segített egy gyermeknek aki hátrányos helyzetű. 
 
Nem volt könnyű a beszélő és írási nehézségekkel küzdő gyermekek számára az egész feladat, sok segítségre volt 
szükségük a facilitátoroktól de nagyon élvezték. Amennyire én látom, jobban élvezték a színházat, mivel szórakoztatóbb és 
könnyebb volt számukra.
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2.4 Hollandia

a tevékenységek leírása

Az egyik diákkal együtt, aki vezető szerepet játszott a műhely szervezésében és az igazgatóval, úgy döntöttünk, hogy 
novemberben és decemberben 3 workshopot szervezünk. Az első két workshop 4,5 órát, a harmadik pedig 6 órát vett 
igénybe. 

ELSŐ WORKSHOP

1) A PROJEKT ÉS A CSAPATÉPÍTÉS 
Az első workshopot a tréner és az összes résztvevő bemutatkozásával kezdtük. Ezután készítettünk egy portrérajzot – 
csapatépítő játékot, ahol mindenki egy másik résztvevő portréjának egy részét rajzolja, és végül sok különböző ember által 
készített portréját mindenki kézhez kapja.

2) A TÖRTÉNETMESÉLÉS ELMÉLETE ÉS A HŐSÖK UTAZÁSA
A workshop második része a történetmesélésről és a történetek különböző fontos elemeiről szóló háttérelmélettel 
kezdődött. Megnéztük a “Hősök utazása” elméletet is, amely megmagyarázza, hogy a világ legtöbb történetének miért 
ugyanaz a szerkezete. A “Heroes Journey” elméletet használtuk, hogy kis csoportokban átbeszéljük, hogy ki mennyire 
ismer a könyveket vagy filmeket. Az elmélettel elemeztük ezeket a történeteket, hogy lássuk, mely elemekből dolgoztak.

MÁSODIK WORKSHOP

 3) KARAKTEREK
A karaktertevékenységekhez érdekes képeket használtunk az internetről, ahol a diákoknak gondolkodniuk kellett és 
leírniuk, hogy mi a történet a kép mögött. Kit vagy mit látsz, és a történet melyik részében készült ez a kép? A diákok kis 
történeteket írtak, és ezeket bemutatták az egész csoportnak.

4) MÁGIKUS ERŐK ÉS TÁRGYAK
Ehhez a témához improvizációs “Testszínházat” használtunk. 30 percnyi kis bemelegítés után elkezdtük a fő tevékenységet. 
A diákok egyenként léptek be a körbe, és egy mágikus tárgyra gondoltak, majd ábrázolták, hogyan működnek a tárgyak. 
Aztán egy másik diák vette át a színészetet, és azt mondta, hogy milyen limitjei vannak a tárgynak és ettől hogyan változik 
a tárgy. 

5) A PAKLI TÉMÁJA, A KARAKTEREK ÉS TÁRGYAK 
Végül a diákok két csoportra oszlottak, két különálló kártyacsomagot készítettek. A csoportok külön ültek, és elkezdtek 
gondolkodni a kártyacsomagjuk témáján, és már papírra írták, hogy melyik 10 karakter 10 tárgy és 10 hely kártyát akarják 
majd elkészíteni.
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HARMADIK WORKSHOP

6) ESEMÉNYEK
Az esemény kártyák kapcsán néztünk együtt néhány animációs “rövid” filmet. Néhány ilyen film nagyon rövid, és csak egy 
részét mutatja be egy történetnek. Egy rövidfilm megnézése után a diákok két fős csoportokban írtak egy rövid történetet 
egy eseményről. Az esemény kapcsolódott a rövid animációhoz, mert vagy az esemény vezetett az animáció történetéhez, 
vagy egy olyan esemény, amely az animáció befejezése után történhetett volna, egyfajta kreatív folytatás.

7) HELYSZÍNEK
A helyszín kártyákhoz a “Photovoice” nevű tevékenységet használtuk. Ebben a tevékenységben a diákok egy miniatűr 
játékfigurát és okostelefon kamerájukat veszik kézbe, és kimennek az osztályteremből. Megtalálnak egy számukra 
szimpatikus helyet, ahol elhelyezhetik a figurát, majd egy képet készíthetnek róla, amelynek segítségével később 
egy történetet mesélnek el. A diákok egyénileg vagy kis csoportokban mentek, és elküldték a képeket a foglalkozás 
vezetőjének. Később megnéztük a képeket projektoron együtt.

8) A HELYSZÍNEK ÉS ESEMÉNYEK KIVÁLASZTÁSA
A diákok eldöntötték, hogy melyik lesz a 10 eseménykártya és a 10 helykártya.

9) AZ ÖSSZES KÁRTYA RAJZOLÁSA
A két csoport elkezdte rajzolni az összes kártyát a két pakli kártyájukhoz. Nagyon élvezték a kártyák rajzolást, és nagyon 
szépek voltak, de a rajz sokkal hosszabb ideig tartott, mint eredetileg tervezték. Úgy döntöttünk a csoporttal, hogy a 
karácsonyi ünnep után egy másik workshopot tervezünk, hogy befejezzük a kártyával való játékot.

NEGYEDIK WORKSHOP

Végül 2020 januárjában negyedik, 3 órás workshopot kellett szerveznünk, mert a diákok sokkal több időt vettek igénybe a 
kártyák rajzolására a 3. workshopon. Ez azt jelentette, hogy szükségünk volt a negyedik workshopra, hogy elegendő időnk 
legyen a kártyákkal való játékra.
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10) JÁTÉK A KÁRTYÁKKAL
A diákok több fordulóban használták kis csoportokban a létrehozott kártya paaklit. Néhány forduló után a diákok váltottak, 
és a másik csoport kártyacsomagját is használták.

11) ÉRTÉKELÉS
Az egész workshop-sorozatot azzal zártuk, hogy értékelést végeztünk a diákokkal. Megnéztük a különböző workshopokat, 
a tartalmat és magát a csoportot. A diákok időt szántak arra is, hogy kitöltsék a műhelyek értékelési űrlapját.

 a foglalkozások beszámolója

Kezdetben volt egy kicsit nehéz volt megtalálni az iskolát, amely részt akart venni ebben a projektben- Szerencsére 
felvettük a kapcsolatot a Demokrata Iskolával, és nagyon izgatottak voltak, hogy csatlakozhattak ehhez a projekthez. Ez 
azonban kevesebb idő lehetőséget adott, hiszen az ottani órákhoz kellett alakítani. Ezért döntöttünk úgy az iskolával, hogy 
3 külön workshopot szervezünk. Visszatekintve az egész projektre, jobb lett volna, ha  több de rövidebb workshop lett 
volna, mert néhány foglalkozás meglehetősen intenzív és hosszú volt a diákok számára.
 
A műhelyek facilitátora úgy döntött, hogy az első workshop nagy részét a történetmesélés mögötti elmélet és a történetek 
építésének módjára fordítja. Néhány diák számára ez nem volt új információ, és az első műhelyt kissé unalmassá 
tette számukra.  A diákok később azt javasolták a jövőben, hogy ez rövidebb legyen, és csak a 2. workshopon. Az első 
workshopnak valóban a szórakozásra és valami másra, például az improvizációra kell összpontosítania, hogy más érzést 
adjon neki, mint egy normális iskolai nap. Ily módon több diákot inspirálna, hogy csatlakozzon a műhelyekhez.
 
A diákok nagyon szerették azokat a részeket, amelyekben maguk is használhatták a képzeletüket és maguk írhattak 
történeteket. Érdekes volt látni, hogy egyes diákok ez adta meg az esélyt, hogy menjen mélyen a saját egyéni kreatív 
folyamatában. Más diákok azonban jobban szeretik ezt valaki mással együtt csinálni, mert segíthet nekik a kreativitás 
ösztönzésében. A workshop szervezőjeként nagyon jó odafigyelni erre, hogy észrevegyük a résztvevők sajátos igényeit.
 
Az improvizációs színház volt az egyik olyan programelem, amelyet a diákok a legjobban szerettek. Néhányuknak volt 
tapasztalata a színház világából, de még azok a diákok akiknek nem volt hasonló, ők is szerették csinálni. Mivel nem volt 
igazán nagy a fiatalok csoportja, biztonságos terük volt, hogy különböző dolgokat kipróbáljanak anélkül, hogy félénknek 
vagy zavarba lennének.
 
Végül a foglalkozás eredeti tervei alapján valóban alábecsültük a kártyák rajzolásának idejét. Különösen azért, mert 
néhány résztvevő nagyon jól rajzolt, és minden kártyából kis műalkotásokat készítettek. Ez nagyon jó volt látni, és nagyon 
szépé tette a kártyapaklit, de azt is jelentette, hogy a diákok sok időt töltenek csak egy kártya megrajzolásával. A jövőben 
jó, ha erre több időt tervezünk, vagy úgy döntünk, hogy nem készítünk két különálló paklit egy kb. 12 fős csoporttal.



19

3. értékelés és hatás

3.1 - Olaszország

a) oktatói értékelés

10 találkozóból álló 1-től 10-ig terjedő skálán.

RÉSZVÉTEL:
A részvétel mindig nagyon magas volt (7 és 8 körül), az utolsó két szakaszban csúcsosodott ki.

TUDATOSSÁG:
A tudatosság, ami tulajdonképpen az éber és figyelő jelenlét, idővel és a körülményeknek megfelelően változott (néha 
6 körül, majd 8-ra emelkedik). Néhány résztvevő számára a résztvevők többsége által választott téma messze volt a 
mindennapi életüktől. De a folyamat során nagy megértés és tudatos gondolkozás volt jelen.

PÁRBESZÉD: 
A csoport tagok már a workshop előtt jó viszonyban voltak egymással. A foglalkozások azonban különböző típusú 
kapcsolatokat hoztak létre a téma kapcsán. A párbeszéd soha nem hiányzott igazán (mindig 7 és 8 körül), de bizonyos 
helyzetekben (5-6) konfrontációvá vált, amelyben a résztvevők ütköztették az LBTQIA+ Közösség jogaival kapcsolatos 
nézeteiket. 

KRITIKAI GONDOLKODÁS: 
A kritikai gondolkodás átlagosan 7 körül volt. Bizonyos alkalmakkor megkérdőjelezték az érvelési módokat, vagy kérdést 
tettek fel,hogy jobban megértsék  egymás véleményét, de mindig tisztelték egymást.

TERV: 
A kielégíthetetlen kíváncsiság lehetővé tette a résztvevők többsége számára, hogy új perspektívákat és új nézőpontokat 
keressenek (átlagosan 8).

KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS: 
Mindig is nagy megértés volt egymás történeteiről és érzelmeiről (néha akár 9).
Tanulási környezet: Ez volt a leginkább megváltoztatható paraméter az összes közül, 6 és 9 között mozgott. Általában 
azonban a résztvevők sok gondolatukat a kölcsönös tudásátadásra alapozták.

AKTÍV FIGYELEM:
Mindig is nagy volt az aktív figyelem mások történetei és véleménye felé(átlagosan 8).  Különösen az utolsó szakaszban 
(9).

CSOPORTDINAMIKA: 
A csoport, amelynek már megvan a saját története és kapcsolati hálózata, eleve
összetett és dinamikus. (8, 10 az utolsó szakaszban).
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b) tanári értékelés

RÉSZVÉTEL: 
A diákok úgy tűnik, nagyon motiváltak és érdekli őket a projekt, és mindig is aktívabban vettek részt, mint a tantermi 
órákon.

TUDATOSSÁG
Minden diák különösen tisztelettudónak tűnik egymással szemben, és soha nem vettem észre barátságtalan viselkedést 
közöttük.

PÁRBESZÉD: 
Azok a diákok, akik általában nem fejezik ki magukat az órák során, hangosan felolvasták az általuk kitalált történeteket, 
és aktív módon vettek részt.

KRITIKAI GONDOLKODÁS:
A csoport megvizsgálta a javaslatokat és a többiek véleményét, megvitatta az ötleteket és részleteket osztott meg 
személyes gondolataikról, bizonyítva a kritikus gondolkodás javulását.

TERV:
A történetek feltalálása és a karakterek kiválasztásakor jobban figyeltek mások nézőpontjára is.

KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS:
Olyan módon építettek fel történeteket, hogy közben lehetőségük volt arra, hogy megvitassák saját tapasztalataikat, és 
összekapcsolják saját életüket a történetmesélés változó eseményeivel. 

ÁLTALÁNOS VISSZAJELZÉS
Észrevettem, hogy egyre nagyobb a motiváció az iskolába járásban, a kompetenciák javításában és a kijelölt feladatok 
elvégzésében. Könnyeden vettek részt a különböző szóbeli és írásbeli foglalkozásokon, egy erősen pozitív hozzáállást 
bizonyítva.
 
Nem számítottam arra, hogy a diákok ilyen sokan vettek volna részt az írásban, és hogy ilyen komolyan vették a 
sokszínűséggel kapcsolatos témákat. Különösen lenyűgöző volt látni azt is, hogy az iskolai tantárgyak tanulásából 
gyengébb diákoktól soha nem tagadták meg, hogy részt vegyenek a különböző ötletelésekkor, kreatívitásukat bizonyítva, 
amelyeket nehéz elismerni a szokásos osztálymunkában.
 
A projekt hatalmas élmény volt az osztályom és a tanításom számára. Biztos vagyok benne, hogy az  elkövetkező munka a 
projekt kapcsán nagy élmény és siker lesz mindenki számára.
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C) A résztvevők értékelése

Kérdések 1-től 5-ig terjedő skálán, a szeminárium után kitöltve.
 
TAGSÁG: 
A legtöbb résztvevő 4-et adott, ami azt jelenti, hogy a részvétel mindig is elég magas volt. 
 
TUDATOSSÁG: 
Minden résztvevő kifejtette véleményét. Minden rendkívül sokrétű, sőt, amikor a tudat önmagáról szól, akkor ez a szám 4 
vagy 5 körül mozog, és bizonyos esetekben a kapcsolat másokkal (17 kitöltött értékelőlapból 6) 2 vagy 3 körül mozog, ami 
azt jelenti, hogy nem mindig ismerik fel a csoporton belül. Egyes résztvevők azt mondták, hogy meggondolták magukat, 
vagy jobban megértettek néhány korábban tisztázatlan szempontot.
 
PÁRBESZÉD: 
A legtöbb résztvevő jó szintű párbeszédet talált (4-től 5-ig), bár néhányuk (3 diák) 1 vagy 2-t tett közzé.
tisztázva, hogy más hallgatók néha kissé alábecsülték őket az LMBTQIA+-ról szóló megbeszélések során.
A mélypontot megütők azt írták, hogy nekik is nehézségeik voltak a választott témával, szemszögükből nagyon távolinak 
tekintve, még a folyamat végén, de nem érdektelenül. 
 
ÁLTALÁNOS VISSZAJELZÉS: 
Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb résztvevő jelezte, hogy személyes érdeklődési körük alapján bizonyos 
tevékenységeket, másokat kevésbé értékel: a legtöbben a színház mellett döntöttek, de a történetet, a beszélgetést vagy 
az írást is.

Egyes esetekben úgy gondolják, hogy a gyerekekkel végzett munkához használt gyakorlatok egy része használható lenne 
(mivel az ő képzésük egyben a gyerekekkel végzett oktató munka is).

Néhány résztvevő (3-an) azt mondta, hogy problémái vannak egy olyan témával, amelyet kezdetben nem értettek, de
a folyamat során jobban érintették magukat a másokkal fenntartott kapcsolatok és tevékenységek miatt.
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3.2 - Lettország

a) oktatói értékelés

RÉSZVÉTEL:
Véleményem szerint a 15 órás workshop túl rövid idő ahhoz, hogy nagyon nagy változásokat vagy fejlesztéseket érjen el a 
diákok részvételében. A Meseélet workshopon részt vevő diákokkal folytatott beszélgetések azonban azt mutatják, hogy 
megértették, mennyire fontos a megfelelő önbecsülés és önbizalom a mindennapi iskolai tevékenységekben való sikeres 
részvételhez. Megértették, hogy minden egyes résztvevőnek nagy szerepe van a sikeres csoportmunkában. Látható, hogy 
több introvertált diák kapott bátorítást, hogy kifejezzék véleményüket. Az egyik résztvevő hozzáállása sokat változott, 
határozottabbá vált, és több vezetői készséget kezdett mutatni.

TUDATOSSÁG:
Elmondhatom, hogy a workshop fejlesztette néhány diák szociális és személyes készségeit. Nyilvánvaló, hogy néhány 
diák, aki nem kommunikált elég gyakran egymással a workshopok előtt, de akik csoporttársakként működtek együtt 
a műhelyemunkán, most közelebb kerültek egymáshoz, és érdeklődnek az egymással való kapcsolatfelvétel iránt 
a workshop befejezése után. Gyakrabban találkoznak egymással, mint korábban, csak azért, hogy beszélgessenek 
a szünetekben vagy az iskola után. Nem mondanám, hogy kíváncsibbá váltak más fiatalok személyes történetei és 
perspektívái iránt, de bátrabbak lettek, hogy megosszák történeteiket és perspektíváikat, találtak valami közöset 
egymással. Amikor a diákoknak lehetőségük van megosztani történeteiket az órák során, látom, hogy néhány diák 
lelkesebb.

PÁRBESZÉD:
Az óráim során néhány diák nyitottabbá vált a tanári beszélgetésekkor. Ha az osztálytársaikkal való nyitottságukról 
beszélünk, az a témától függ, és attól,hogy az osztálytársuk képes-e tolerálni / elfogadni a kifejtett véleményt. A 
meglehetősen formális iskolai tanulási környezet és az osztályban tanuló diákok nagy száma nem segít nekik annyit 
nyitni, mint kisebb csoportokban, vagy ahogy azt ezen a foglalkozáson tehették, ahol kisebb csoportokban dolgoztak nem 
formális környezetben. Azt hiszem, könnyebb számukra, ilyen kiscsoportos módon véleményt kifejezni.  

KRITIKAI GONDOLKODÁS:
A diákok jobban képesek azonosítani a problémákat, és megoldásokat javasolni, ha feladat  van. Jobban bátorították 
őket, hogy megvitassák a felvetett kérdéseket, hogy megoldást találjanak egy valós vagy képzeletbeli problémára. 
Véleményem szerint kevésbé kritikusak más véleményekkel szemben, de kritikusabbak a sajátjukkal szemben. Nem tudom 
megmondani, hogy többet kérdezik-e egymást, de igaz, hogy t többet kérdeznek tőlem, mint tanártól.
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b) tanári értékelés

TERV:
Valójában a diákok ebben a korban felismerhetik saját és más perspektíváikat, és képesek más vagy új perspektívából látni 
a dolgokat, de könnyen befolyásolhatják mások véleményét  is. Nem mindig van elég érvük ahhoz, hogy támogassák saját 
véleményüket és, nem érzik magukat mindig nagyon erősnek / magabiztosnak, hogy bizonyítsák saját érveiket. Tehát 
nem mondhatom, hogy bármilyen változást vagy fejleményt vettem észre abban, ahogyan a diákok felismerik saját vagy 
mások perspektíváit a műhely óta. Bizonyos esetekben, amikor egy vita erre a bizonyos pontra jut, képesek más vagy új 
perspektívából látni a dolgokat. Azonban nehéz azonosítani, hogy mikor jön intuitív módon, és mikor csinálják, csak azért, 
mert muszáj.

KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS:
Nem mondanám, hogy a Fairy Tales Life műhelyek nagy változást hoztak a diákok azon képességében, hogy más 
történeteket összekapcsoljanak a sajátjukkal, vagy tudatosabbá tették őket, azzal hogy a történetekben leírt kérdések 
könnyen kapcsolódnak a mindennapi élet kérdéseihez. Ezeket a kérdéseket rendszeresen tanítják az iskolában is.  Legalább 
a workshop arra késztette őket, hogy többet gondoljanak a mások iránti kölcsönös elismerésre és empátiára. Amikor az 
iskolai tevékenységek különböző nézeteiről vagy perspektíváiról van szó, a megbeszélésekben részt vevő diákok némelyike 
először is elkezdhet gondolkodni, ahelyett, hogy saját véleményét vagy perspektíváját kényszerítené a másikra, vagy 
másokat kritizálna. 

ÁLTALÁNOS VISSZAJELZÉS:
Nyelvtanárként megfigyeltem, hogy ezek a diákok egyre inkább érdeklődnek a történetírás iránt, találtak egy másik 
módszert a történetírásban. Néha ők azok, akik azt javasolják, hogy ezt a Meseélet történetírási tevékenységet 
alkalmazzuk a leckékben. Természetesen nem az a céljuk, hogy egy történetet írjanak egy probléma megoldására, hanem 
csak szórakozásból. A tanár feladata, hogy vezesse a történetmesélési folyamatot, hogy tanítson valamit az érintett 
diákoknak. Oktatási célokra ez egy jó módja annak, hogy hogyan lehet tanítani őket a tolerancia és a befogadás kérdéseire 
közvetetten.
 
Kicsit meglepő volt, amikor vegyes workshopot tartottak egy csoportban új fiatalokkal, előfordult, hogy azok a fiatalok, 
akik már részt vettek egy meseműhelyen, sokkal gyorsabb és kreatívabb eredményeket mutattak a történetteremtésben, 
mint az új résztvevők. 
 
Valójában a vélemények é megosztása a diákok mindennapi életének része az iskolában, különösen, ha nyelvtanulásról 
van szó. Így arra a következtetésre juthatok, hogy a Fairy Tales Life projekt által kínált 15 órás workshop túl rövid idő 
ahhoz, hogy azt mondjam, nagy hatással volt a diákok véleményének, vagy más véleményekhez való hozzáállásának 
megváltoztatására. Ez csak az egyik módja annak, hogy oktassuk őket az évek óta végzett iskolai munka mellett. Azt 
mondanám, hogy ez a műhely többé-kevésbé csak egy rövid távú kampány volt, amely arra sarkadta a diákokat és a 
tanárokat, hogy egy kicsit másképp tekintsék a kérdést. Mint tudjuk, a kampányok nem hoznak nagy változásokat, de a 
hosszú távú tevékenységek igen. Ha a módszert rendszeresen használják, az idő megmutatja, hogy van-e változás a diákok 
hozzáállásában, véleményében és perspektívájában. 
Számomra, mint nyelvtanár ez az egyik a sok módszer közül, hogy használjam a tanításban a történetmesélés készségeket, 
ez a módszer, amelynek hozzáadott értéke  a kritikus gondolkodás, a tolerancia és a befogadás.
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C) A résztvevők értékelése

Többnyire a résztvevők a legmagasabb számokat érték el ami azt mutatta, hogy élvezik a tevékenységeket, úgy érezték, 
hogy részt vesznek  egy folyamatban. Néhány válasz alacsony volt. Kiderült, hogy egy-két lány kirekesztve érezte magát. 
Azok a lányok fiatalabbak voltak a csoportban. Ez azt mutatja, hogy több munkára van szükség a csapatépítési 
tevékenységekben, mert ha valaki kirekesztettnek érzi magát, nehéz megosztani a történeteit. 
 
Az általános kérdések azt mutatták, hogy a diákok szeretik a műhelyek különböző részeit. Valaki szeretett rajzolni és 
színezni, valaki szeretett írni egy történetet, mások pedig szerették kifejezni magukat és jó volt cselekedni és különböző  
tevékenységeket végezni, mert ez valami más volt, mint a napi rutin az iskolában. Több diák megemlítette, hogy nagyon 
jók voltak a teaszünetek és jó volt enni. És különösen jó volt együtt csinálni valamit.
Arról a kérdésről, hogy hol hasznosítják ezt a tudást, a fiatalok azt írták, hogy most más perspektívát nyertek a történetek 
írásához és létrehozásához. Hogy most könnyebb lesz történeteket írni, és ez segít nekik abban, hogy jobbak legyenek 
irodalomból. Azt is mondták, hogy a játék nagyon jó eszköz a szabadidőben való használatra. Segít megérteni másokat, 
megértést teremt, és szórakoztató. 
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3.3 - Magyarország

a) oktatói értékelés

RÉSZVÉTEL:
A kérdőívben ez mindig az egyik legmagasabb pontszám volt, többnyire 10-ből 10 és néha 9. A fiatalok minden feladatot 
teljesítettek,  szépen figyelve egymásra és aktívan vettek részt.

TUDATOSSÁG: 
5 és 9 között volt, ami azt jelenti, hogy a fiatalok nem mindig tudták összekapcsolni a tevékenységeket a személyes 
tapasztalataikkal, de többnyire 7-nél magasabb volt, így nyugodtan mondhatjuk, hogy általában összekapcsolták.

PÁRBESZÉD: 
6 és 9 között volt, ami azt jelenti, hogy megvoltak a kihívásaink, de idővel többnyire mindenki elkezdte elmondani a saját 
véleményét. Először többnyire úgy érezték, hogy kötelező válaszolni a kérdésemre, később megszületett a párbeszéd.

KRITIKAI GONDOLKODÁS: 
6 és 8 között volt, de legtöbbször 8 volt. Ez magyar kontextusban azt jelenti, hogy a fiatalok nem nekem, hanem 
egymásnak is elkezdtek kérdéseket feltenni.

TERV:
A fiatalok többnyire úgy tudtak új perspektívát felismerni egymástól ha ebben kaptak segítséget, az értékelés 10-ből 7, így 
meglehetősen kiegyensúlyozott volt, de nem tökéletes.

KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS:
A fiatalok empatikusak voltak egymás történeteivel, de gyakran csak 6 volt a 10-ből, mivel néha nem voltak türelmesek, 
vagy nem értették egymást. 

Tanulási környezet
6 és 8 között volt, de összességében minden nagyon jó és izgalmas is volt, így talán a 6 azzal hogy szerettek versenyezni 
egymással.

AKTĪVA KLAUSĪŠANĀS:AKTÍV RÉSZVÉTEL: 
Ez csak egyszer volt 4es és többször  8-, ami azt jelenti, hogy vegyes volt, főleg a tevékenységek időzítése alapján, mivel 
néha délutánra elfáradtak. 

CSOPORTDINAMIKA:
Az interakció 5 és 10 volt, tehát változó , de többnyire több mint rendben volt, például a kártyák használatakor.
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b) tanári értékelés

TERV:
Óvatosak, kíváncsiak és jobban csinálják - még megértőbbek egymással.
 
Nagyobb figyelmet fordítanak egymásra, meghallgatják egymás érveit, és érdekli őket partnerük véleménye. Azok 
számára, akik nehezebben fogadták el a különbséget, a közös munkában ez feloldódott.
 
A projekt egyértelműen még közelebb hozta őket egymáshoz. Addig a serdülőkori “életekről” beszéltek, de a projekt óta 
közvetlenebbek voltak egymással. A családias légkört, az iskolán kívüli munkát nagyon szerették - a lehetőséget, hogy a 
szabadban legyenek.

KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS:
Kritikus gondolkodásuk eddig jól működött - serdülőként. Nem vettem észre, hogy jobban megkérdőjelezik egymást és a 
saját véleményüket. 

Mivel gyógypedagógiai nevelési igényű iskola vagyunk, a gyerekek elfogadják az összes sajátosságot és hátrányt! 
Tisztában vannak hátrányaikkal, ezért érzik magukat kényelmesen az iskolánkban - mert tudják, hogy minden segítséget 
megkapnak.

ÁLTALÁNOS VISSZAJELZÉS:
Még jobban elfogadják egymást!
 
Igen, az iskolai újságcikkünkben a projektről nagyszerű volt látni, hogy milyen friss és jó tapasztalatuk volt
 
Noci megjegyzése az osztálytársáról a workshop végén az utolsó napon: “Milyen jó volt egy csapatban lenni Ingivel, 
annyira kreatív volt, olyan jó ötletei és gondolatai voltak! Még nem ismerem ezeket a tulajdonságokat! “
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C) A résztvevők értékelése

A fiatalok magyarul töltötték ki a kérdőíveket, itt van egy összefoglaló a válaszaikról.
 
Az első kérdés, a részvétel, a legtöbb gyermek adott  4 vagy egy 5, ami azt jelenti, úgy érezték,  integráltan részt vettek a 
csoportmunkában.
 
A második kérdésre, hogy a csoportban hogyan érezték magukat, a legtöbb gyermek 5-öt és 4-et adott, de volt 1 és 13 is, 
ami azt jelenti, hogy két fiatalnak volt egy kis problémája a csoporttal, amelyben dolgoztak.
 
A harmadik kérdésre a válaszok elsősorban arról szóltak, hogy kezdetben nehézségeik voltak, és nem sok ötletük volt, de 
idővel megváltozott, és elkezdték megérteni a feladatot és kreatívabbá válni a munka során. 
 
A negyedik kérdés az volt, hogy a résztvevők kíváncsibbá válnak-e mások véleményére. A válaszok a 4. és az 5. voltak, ami 
azt jelenti, hogy hallgattak egymásra, valamint a különböző és új véleményekre. Volt  aki egy 2. adott, nem érezte, hogy 
eléggé figyelnek  rá.
 
Az ötödik kérdés az volt, hogy a többiek kíváncsiak-e a véleményedre. A válaszok többnyire 5 volt, tehát ez volt az első 
alkalom, amikor a legtöbb ember igazán elégedett volt.
 
A hatodik kérdés az volt, hogy ez a workshop hogyan segített megismerni egymás véleményét. Mivel egy osztállyal 
dolgoztunk, ami azt jelentette, hogy a résztvevők ismerték egymást, és ők is ismerték egymás véleményét. De azt is írták, 
hogy azért is, mert voltak olyan témák, amelyeket korábban soha nem vitattak meg, nagyon jó dolog vol.
 
A hetedik kérdés az volt, hogy mennyire volt könnyű kifejeznie a véleményét. A válaszok  nem volt a legegyszerűbb, de 
elég jól sikerült. 
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3.4 - Hollandia

a) oktatói értékelés

RÉSZVÉTEL:
A részvétel egy kicsit alacsonyabb volt az első workshopon. Még nem minden diák volt igazán motivált, és az sem segített, 
hogy az első workshopon elméleti rész volt. Néhány diák elment az első workshop után, és néhány diák csatlakozott a 
másodiktól, majd a részvétel jobb lett.

TUDATOSSÁG: 
A diákok tudatossága általában jó volt. Most egymásra is figyelnek. Amikor néhány diák unatkozott az néha egy kicsit 
megzavarta a többi diákot is.

PÁRBESZÉD:
A csoportban jó volt a párbeszéd. Ezek a diákok hozzászoktak ahhoz, hogy kifejezzék véleményüket az iskolában, és ezt a 
műhelyekben is tették.

KRITIKAI GONDOLKODÁS:
A csoport kritikus gondolkodása jó volt. Az iskolában már tanítják a kritikai gondolkodást, és ezt is megmutatták, 
egyértelműen kifejezve, hogy mit szeretnek és mit nem szerettek a műhelyben. Nem féltek kifejezni magukat és 
javaslatokat tenni.

TERV:
A résztvevők képesek voltak felismerni és együtt dolgozni különböző véleményekkel. Volt néhány igazán érdekes vita a 
pakli témáiról és arról, hogy milyen kártyákat fognak készíteni. Különösen a függőségekről.

KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS: 
A diákok nyitottak voltak, és empátiát tanúsítottak egymással, kivéve azokat a pillanatokat, amikor a diákok kissé 
unatkoztak. Aztán volt hogy kevesebb figyelmet fordítottak mások érzéseire, és ezekben a pillanatokban nehéz volt 
megtartani a csoport figyelmét emiatt.

TANULÁSI KÖRNYEZET:
Ez a szempont sokat változott. Részben a workshop programjai kapcsán. Most már világos, hogy a workshop elején 
interaktívabb tevékenységeknek kell lenniük, hogy motiválják őket a tanulásra. Az utolsó workshopon a tanulási környezet 
nagyon szép és támogató volt.

AKTÍV RÉSZVÉTEL: 
Ez kezdetben kevesebb volt, de minden alkalommal egyre jobb lett.

CSOPORTDINAMIKA:
A dinamika érdekes volt, a diákok különböző életkora miatt is. Eltartott egy ideig, amíg kialakult, de az improvizációs 
színház után nagyon szép csoportdinamikává vált.
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b) tanári értékelés

Mivel a Demokratikus Iskolának nincs olyan tanára, aki az összes résztvevő diákkal együttműködik, úgy döntöttünk, hogy 
kombinált értékelést készítünk az igazgatóval, a műhelyek facilitátorával és a két diákkal, akik a legaktívabban vettek 
részt.

ÁLTALÁNOS VISSZAJELZÉS:

Nem volt túl sok változás a diákoknál. Ennek valószínűleg köze van ahhoz a tényhez, hogy a 15 órás workshop 
meglehetősen korlátozott idő ahhoz, hogy igazán nagy változásokat hajtson végre. A menetrend miatt is csak négy 
találkozónk volt, így ez kevesebb lehetőséget ad a változtatásokra. Ha tíz rövidebb találkozó lett volna, valószínűleg 
nagyobb hatással lenne a diákokra.
 
A diákok kritikus gondolkodása jó volt. Világosan megfogalmazták, hogy a műhely mely részeit szeretik, és a műhely 
melyik részét egyáltalán nem szerették. Együtt a két diákkal, már átbeszéltük, hogyan szeretnénk megváltoztatni a 
műhely, hogy egy nagyobb hatást váltson ki. Itt a diákoknak adta  meg a foglalkozás, hogy valóban megmutattassák a 
kritikus gondolkodásukat és hogy saját véleményüket határozottan kifejezzék.
 
ÉN, mint a műhelyek facilitátora, láttam, hogy a diákok egyre nyugodtabbak, megossztják véleményüket. Néhányan 
közülük kezdetben nem voltak túl beszédesek, de egyre többet kezdtek megnyílni. Úgy gondolom, hogy ebben nagy 
szerepe volt az improvizációs színháznak, de az is, hogy az első workshopokon voltak olyan diákok, akik nem találták 
érdekesnek. A hozzáállásuk hatással volt a csoport többi tagjára, és a diákok kevésbé voltak magabiztosak.
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C) A résztvevők értékelése

A résztvevők értékeléséből nagyon érdekes látni, hogy ami a legjobban tetszett nekik az egész workshop-sorozatból, az 
nagyon más volt mindenkinél. Néhányan élvezték a rajz és a történetekkel kreatív módon végzett munkát, míg mások 
számára az improvizációs színház és más “játékszerű” tevékenységek jobbak voltak. Ez azt mutatja, hogy mennyire 
fontos a különböző stílusok és tevékenységek jó keveréke, hogy minden diák találjon valamit, ami a saját érdeklődéséhez 
kapcsolódik.
 
Az egyik dolog, amiben minden diák egyetértett, az volt, hogy az első workshop egy része túl unalmas volt számukra. A 
programban volt egy rész a történetmesélés és a történetelméletről, de ez túl sok beszéddel járt a facilitátor részéről és a 
résztvevők csak hallgatták. 
Különösen az első találkozón jobb lett volna, ha sokkal interaktívabb játékok és  tevékenységek vannak ott, hogy az összes 
diák érdeklődjön és motivált legyen a részvételre.
 
A diákok nagyon jónak találták, hogy különböző kreatív tevékenységek voltak. Néhány diák nagyon kreatív volt, és 
elegendő tevékenység volt, amelyben ezt ki is használhatták. Néhány diák, aki azt mondta magáról, hogy nem olyan 
kreatív, a végén sokkal kreatívabbnak bizonyult, mint gondolta. 
 
Az improvizációs színházat a műhelyek egyik legjobb és legélvezetesebb tevékenységének minősítették. A diákok nagyon 
szerették ezt a tevékenységet, és tetszett, nekik, hogy ez is elég hosszú volt. Néhányan közülük egy kicsit félénkek voltak az 
elején, és valóban szükségük volt a bemelegítő tevékenységekre, de aztán valóban fontos ötletekkel és jó improvizációkkal 
jöttek.
 
A diákok egy másik következtetése az volt, hogy a műhelyekben nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy hogyan fogják 
használni a kártyákat már a kezdetektől. Nem volt világos néhányuk számára hogy mi volt a tevékenységek pontos célja, a 
kártyák témáihoz kapcsolódva.
 
Néhány diák világossá tette, hogy valószínűleg jobban működne, ha  több és rövidebb találkozó lenne. Ez ezeken a 
workshopokon nem volt lehetséges, de egyértelmű tanácsként adták a diákok hogy ez megkönnyítik a workshopok 
második fordulóját.
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4. következtetések

Tényleg időbe telik, hogy megteremtsük a légkört, és bevonjuk a fiatalokat
Minden ország saját foglalkozást alakított ki különböző kontextusokban, sok különbséggel: a résztvevők életkora, száma, 
de az idő és a tér szempontjából is, amelyben a foglalkozás zajlott. E feltételek ellenére minden esetben kiderült, hogy a 
megfelelő légkör megteremtése elsődleges fontosságú a fiatalok bevonása szempontjából: a megfelelő időt kell tölteni a 
nyugodt és környezet kialakítására.

A témák szakértőinek bevonása Valóban fontos 
Ha a résztvevők által választott téma összetett, a külső segítség megtalálása hasznos lehet. 
Olaszország esetében a csoport által választott téma, az LMBTQIA + mozgalom jogai volt. A Giosef Torino egyesület 
tapasztalatainak, aktivizmusának és tudásának köszönhetően megkönnyítette a kapcsolatot a résztvevők között.

Magyarország hátrányos helyzetű célcsoporttal dolgozott, más 
struktúrában
Magyarországon a fő célunk az volt, hogy biztonságos helyet teremtsünk a fiataloknak, és valóban a nem formális oktatási 
eszközökre és módszerekre hagyatkozzunk , ezért úgy döntöttünk, hogy három napra vidékre megyünk, és ott végezzük a 
foglalkozást. Nagyon fontos volt látni, hogy a fiatalok hogyan fejezték ki könnyebben a saját ötleteiket az iskolán kívül. Egy 
speciális iskola fiataljaival dolgoztunk együtt, ahol a hátrányos helyzetű diákok olyan tanulási nehézségekkel küzdenek, 
mint például a beszédproblémák és a helyesírás. Végül meg kell említenünk, hogy bár a kártyák rajzolása és a történetek 
írása ebben az esetben több időt vett igénybe a kártyákkal való játék és a színház létrehozása hatalmas siker volt.  

A Mesékmódszere nagyon hasznos eszköz a fiatalokkal való 
együttműködésben
A legfontosabb következtetés, amire a foglalkozások ezen fordulója során jutottunk, az, hogy a módszer nagyon hasznos 
a fiatalokkal való együttműködésben. Ez egy nagyon egyszerű és játékos módja annak, hogy a fiatalok gondolkodjanak a 
befogadás témájáról, és megtalálják a módját, hogy ezt a saját életükhöz is kapcsolni tudják. A tényleges kártyajáték csak 
a “végtermék”. A téma gondolkodásának és a kártyapakli közös létrehozásának egész folyamata az, ami ahhoz vezet, hogy 
a fiatalok saját helyzetükre és mások helyzetére reflektálnak.
 
A módszer elegendő teret biztosít ahhoz, hogy alkalmazkodjon a fiatalok célcsoportjához, akikkel együtt dolgozik. Lehet, 
hogy a csoportod számára csak egy témát vagy néhány tevékenységet kell módosítania a fiatalok különböző képességei 
alapján. Ez egy nagyon hatékony módszer, könnyen alkalmazható és alkalmazkodó, és nagy hatást gyakorol a fiatalra, 
akivel kipróbáltuk a módszert.




