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1. A CSOPORTOK BEMUTATÁSA 

1.1 - Olaszország 

Olaszországban 2021 májusa és júniusa között 8 résztvevő jelenlétében került sor a "Fairy 
Tales Life módszer helyi tanfolyamára" a torinói Stranaidea-ban található CDSR-en. 
  
A tanfolyamot négy, egyenként 3 órás részre osztották. A csoportot pedagógusok, 
pszichológusok, pszichoterapeutak és társadalmi-egészségügyi szereplők alkotják, akik 
közvetlenül együttműködnek Stranaideával.  
  
Az első találkozón a résztvevők megismerésére, korábbi ismereteik elmélyítésére 
összpontosítottunk a nem formális oktatás területén, szakmai tapasztalataikat és 
igényeiket a csoportokon belül ismertették. 
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1.2 - LETTORSZÁG 

Lettországban 2021 decemberben került sor a "Meseélet módszer helyi tanfolyamáról" 
szóló képzésre, 8 résztvevővel 

A kurzust négy, 1,5 órás részre osztották. A csoportot pedagógusok, egy "szociális 
munkás" diák és a nem formális oktatásban részt vevő önkéntesek alkotják, akik 
közvetlenül együttműködtek a Jaunpils önkormányzattal. 
  
Az első részben arra összpontosítottunk, hogy megismerjük egymást, és megértsük az 
egyes emberek hátterét is a csapatépítéshez. Néhány résztvevővel különböző 
időpontokban találkoztunk. 
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1.3 - MAGYARORSZÁG 

Magyarországon 2021.június 26. és 27. között kétnapos képzést tartottunk a Meseélet 
projekt módszereiről. A 8 résztvevő a téma iránt érdeklődő magyar és nemzetközi személy 
volt.  

A csoport 4 férfiból és 4 nőből állt, akik többek között szociális munkásokból, 
építészekből és szociolóógus háttérből jöttek.  A képzés a Két napig folyt, mindkét nap 
kint voltunk egy margitszigeti parkban, és minden nap 3 rész volt 2 óra és 30 perces, 
közte szünetekkel.  

Az első napon elsősorban a nem formális oktatást és azok előnyeit összekötő különböző 
típusú iskolai tapasztalatok megvitatására összpontosítottunk, a második napon pedig 
befejeztük a kártyacsomagot, készítettünk néhány történetet, és beszélgettünk a projekt 
tapasztalatairól és módszereiről és lehetséges fejlesztéseiről.
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1.4 - HOLLANDIA 

Hollandiában 2021. december 14-én került megrendezésre a "Helyi tanfolyam a Meseélet  
módszeréről". 13 résztvevőnk volt, akik mind ifjúsági területen dolgoztak.  
Néhányan közülük önkéntes munkát végeztek az iskolákban, de hivatalosan nem tanárok. 
A résztvevők 6 különböző szervezetből származtak.  
  
Nagyon szerettünk volna egy fizikai alkalmat arra, hogy mi magunk is dolgozzunk a 
kártyákkal, de sajnos a koronavírus-helyzet lehetetlenné tette, hogy személyesen 
szervezzük meg.  
  
A helyzet miatt már a képzést is nehéz volt megtervezni. Először néhány különálló 
találkozóként akartuk megszervezni, de elég gyorsan világossá vált, hogy nem minden 
résztvevő képes egy napnál tovább felszabadítani a szabadidejét, ezért kellett végül 
online alkalmakként megcsinálni. 
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2. A FOGLALKOZÁSOK BEMUTATÁSA ÉS TARTALMA 

2.1 - Olaszország 

A tevékenységek leírása és jelentése 
 

A találkozó során néhány átmozgató tevékenységet végeztünk, például a "hullámot", a 
megismerési szakaszban. A résztvevőket párokra osztottuk: néhány perc alatt mindegyikük 
elmondta a másiknak a legfőbb élet tapasztalatait. Ezután mindenki felváltva mutatta be 
partnerét a csoport többi tagjának. A második részben diasorokat használtunk a projekt és 
az azt inspiráló történetmesélési módszereknek magyarázatára. A résztvevők leírták 
elvárásaikat és igényeiket a workshopról, majd megvitatták. A csoport azonnal nagy 
érdeklődést mutatott a Tündérmesék Élete projekt iránt, valamint új módszerek 
elsajátításának lehetősége iránt. Ebben a pillanatban már felmerült a fő téma, amelyen 
dolgozni akartak: az érzelmek. 
  
A második találkozón egy átmozgató gyakorlatot és egy tevékenységet csináltunk, amely 
hasznos a csoportos munka megismerésében: "gyönyörű holttest", egy népszerű játék és 
tevékenység, amelyet szürrealista művészek találtak fel. 
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Később, ötletgyűjtésként történetmesélési módszereket soroltunk egy labda dobálásával. 
A felmerült témák  után a résztvevők megerősítették hogy érzelmek témájával szeretnének 
foglalkozni. 
  
A találkozó második részében az érzelmeken keresztül dolgoztunk a karaktereken: három 
kör állt fel. 
Minden kör egy érzelmet képvisel: 1) boldogság, 2) szomorúság és 3) harag. A vezető egy 
számot mond, és a résztvevő belép a körbe, és értelmezi a megfelelő érzelmeket. A 
tevékenység során két másikat adnak hozzá, 4) félelem és 5) undor. Sok időt töltöttünk 
gondolkozással a  
fiatalok által használt tevékenységeiről  és lehetőségekről. 
 
Ezért létrehoztunk egy listát a karakterekről és érzelmekről: minden résztvevő  húz egy 
fecnit a karakterek sapkábóll, és egy másikat a jellemzők sapkából és eljátsza  (szavak 
használata nélkül). Másoknak meg ki kell találniuk. 
A  foglalkozás további részén a észtvevőknek elmondtuk, hogy milyen tevékenységeket 
használtunk a  korábbi workshopok során, mind Olaszországban, mind a 
partnerországokban. Ez az egyes típusú kártyák megalkotása után történt. A találkozó 
utolsó részét a kártyák tervezésének szentelték. 
  
A harmadik találkozón a bemelegítő tevékenység után helyszín és tárgy kártyákon 
dolgoztunk, illetve a fotó történetmesélés tevékenységével, valamint a mágikus tárggyal 
kártyával.. Tárgyak és helyek rajzolása után a résztvevők történeteket mesélve kezdték 
használni a paklit. 
  
A negyedik és egyben utolsó találkozón a résztvevők körüljárták a kiválasztott témát, az 
érzelmeket, a speciális kártya segítségével. Ezután párokra, majd csoportokra osztva a 
résztvevők elmondták történeteiket a teljes pakli segítségével. 
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2.2 - LETTORSZÁG 

A tevékenységek leírása és jelentése 

A találkozó első részében némi bemelegítő és ismerkedő tevékenységet végeztünk: a 
résztvevőknek ki kellet találni hogy két tárgyból melyik  képviseli őket,  egy igaz és az 
egyik hamis. Mindenki bemutatta a tárgyakat, míg mások találgatták, melyik igaz. A 
résztvevők pedagógusként és egyénként is elmondták hogy milyen háttérből érkeznek. A 
következő volt, hogy bevezessék a résztvevőket a projektbe és általában a módszerbe. 
Ezután egy olyan történet felépítésének fő elemeivel kezdtük, amely egyben a 
Tündérmesék élete módszer alapja is.  
 
A résztvevők  pedig egy kis mesemondó játékot játszottunk: minden résztvevő csendben 
elképzelt egy elemet a történetből, ezzel létrehoztunk egy kis lehetséges mesét az 
elemeinkből. A következő 4 szakaszt a Fairy Tales Life kártyajáték minden kártyájának 
létrehozására szánták. 

Az első a karakterekről szólt:  
 
- A bemelegítéshez csak néhány absztrakt képet néztünk meg, és elmondtuk a 
gondolatainkat. Miután a csoport megvitatta a történet lehetséges karaktereit, 
készítettünk egy rajzot egy megosztott  dokumentumra - A második a tárgyakról szólt. A 
résztvevőket felkérték, hogy válasszon egy tárgyat  és gondoljon a lehetséges 
szuperhatalmára. Végűl úgy döntöttünk, hogy az "Igen, de" játékot játszottuk, amikor az 
egyik résztvevő megosztja a szuperhatalmát ás, a másik folytatja úgy, hogy azt mondja, 
hogy de... és kitalál egy limitet ennek a hatalomnak.  Miután mindenki felvezette a 
dokumentumba a saját varázs tárgyát tovább léptünk. A harmadik fázis a helyekről szólt. A 
résztvevőket arra kérték, hogy találjanak két képet az interneten - az egyiket álmaik 
helyével, a másikat pedig az utolsó hellyel, ahol lenni szeretnének.  Miután mindenki 
kiválasztotta a képeit, megosztotta választásait. - Az utolsó kártya a helyzszínekről szólt. A 
megosztott dokumentumban korábban létrehoztak néhány oldalt különböző helyek 
nevével, mint például az iskola, a park, a családi ház.  
 
A résztvevőket arra kérték, hogy írják le azokat a lehetséges helyzeteket, amelyek ezeken 
a helyeken történhetnek. 
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Miután a történet összes eleme létrejött, a csoport  véletlenül választotta ki a  kártyákat, 
és készítettek egy történetet a saját kártyáikból.  
  
A képzés alapvetően véget ért, és itt jön a végrész, ahol a résztvevők megosztották 
módszerekkel kapcsolatos gondolataikat, és válaszoltak a kérdésekre. 

11



2.3 - MAGYARORSZÁG 

A tevékenységek leírása és jelentése 
 

Az első részben, miután néhány memóriajáték segítségével jobban megismerték egymást 
a résztvevők, általános bevezetést adtam (az írott projekt felhasználásával), és 
elmagyaráztam a projekt eddigi eredményeit és az események megvalósítására vonatkozó 
jövőbeli terveinket.  
  
Ezt követően megosztottuk saját tapasztalatainkat a formális általános- és középiskolai 
oktatásról, valamint eddigi tapasztalatainkat e a nem formális oktatási eszközök 
használatáról. 
  
Másodszor, összegyűjtöttünk néhány ötletet az ideális iskolánkról, és beszéltünk arról, 
hogy a leendő gyerekeink vajon szeretnének-e oda járni, illetve hogy mit tekintünk jó 
iskolának a közeljövőben. Végül, ahogy már megvitattuk a helyszínek témáját, elkezdtük 
rajzolni a kártyákat. 
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Másnap néhány aktivizáló játék után, hogy több energiánk lett, és  a karakterkártyák 
rajzolásával folytattuk. 
  
Miközben a kedvenc és legrosszabb iskolai emlékekről beszélgettünk, akciókártyákkal 
folytattuk, és miután megvitattuk, mi lehetett volna másképp csinálni, létrehoztuk a varázs 
tárgykártyákat.  
  
Ezt követően a csoportot 2 részre osztottuk, és csoportonként egy történetet hoztunk 
létre, és elmondtuk egymásnak. Végül általánosságban beszélgettünk a projekttel 
kapcsolatos tapasztalatainkról és végső gondolatainkról.  
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2.4 - Hollandia 

DEscription AND REPORT of the activities 

Mint korábban említettük, a koronavírus helyzete arra késztetett minket, hogy egy teljes 
napig intenzív foglalkozást tartsunk. Gyakorlatilag ez volt az egyetlen módja annak, hogy 
az ifjúsági foglalkoztatottak jelen legyenek az egész folyamatban. Úgy döntöttünk, hogy a 
képzést 09:00 és 19:00 óra között tartjuk, és néhány egyéni foglalkozást előző nap is 
tartunk  , hogy a résztvevők teljesítsék a workshop összesen 12 órás idejét.  
  
Házi feladatként a résztvevők azt kapták, hogy olvassák el a projekt kézikönyvét, hogy 
tisztában legyenek a módszerrel a kezdés előtt.  

2 órás csapatépítéssel kezdtük, megismerkedtünk egymással, és röviden bemutattuk 
magát a Fairy Tales Life projektet, valamint a helyi foglalkozások és a nemzetközi 
tréningek két fordulóját. Mivel a résztvevők már olvastak a kézikönyvben szereplő 
módszerről, nagyon könnyű volt elmagyarázni nekik,  hogy milyen volt a projekt 
folyamata, és elmagyarázni, hogy a fiataloknak hogyan kellett megszervezni a workshopok  
2. fordulóját. 
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Rövid szünet után 13:00-ig folytattuk  a karakter és a tárgykártyák létrehozásához kapcsolt 
segítő tevékenységeket. Megpróbáltuk az online térbe adaptálni egy két módszert a 
régebbi foglalkozásokról.. Közvetlenül a szünet előtt a résztvevők kis csoportokra oszolva 
beszélték át, hogy  hogyan tudják adaptálni az általunk végzett tevékenységeket a saját 
célcsoportjaiknál. 
  
Online ebédszünetet tartottunk, ahol informális idő volt beszélgetni egymás  munkájáról, 
különböző projektekről, de hobbikról és személyes érdekekről is szó esett. 
  
14:00-tól 16:00-ig megbeszéltük a helyszínt és a speciális kártyákat, és végeztünk néhány 
gyakorlatot velük. Egy 20 perces "offline" fázist tartottunk, ahol a résztvevők kimentek a 
házukból, hogy  egy érdekes vagy furcsa helyet találjanak és képet készítsenek róla  . 
Ezután ezeket a képeket egy történetmesélési tevékenységhez használtuk. 
  
Közösen megnéztük a helyi foglalkozások által létrehozott kártyapaklikat, és a többi 
országban készült paklikat is. Már volt egy gyűjtemény hiszen néhány kártya készült 
digitálisan, így tudtuk véletlenszerűen kiosztani  a kis csoportoknak a különböző kártya 
típusokat.  Ezután kis csoportokban a résztvevőknek lehetőségük nyílt történeteket 
készíteni a kártyapakli különböző témáinak felhasználásával, hogy kipróbálhassák a 
módszert. Mivel csak egy napunk és korlátozott időnk volt, előzetesen úgy döntöttünk, 
hogy nem töltünk időt saját kártyák létrehozásával, hanem a fiatalok meglévő pakliait 
használjuk, és több időt töltünk ezekkel a kártyákkal, hogy jobban megértsük a módszert. 
  
A képzés utolsó blokkjában valóban időt szántunk arra, hogy beszéljünk a módszer 
hasznosságáról a szervezetekben. Megvitattuk a célcsoportokkal kapcsolatos lehetséges 
változásokat is, és egyéni időt adtunk a résztvevőknek arra, hogy átgondolják, hogyan 
tudják végrehajtani a módszert a saját munkájukban. 

15



3. A RÉSZTVEVŐK VISSZAJELZÉSEI 

3.1 - Olaszország 

A workshop végén a résztvevők nagy megelégedésüket fejezték ki a módszerrel és a 
javasolt tevékenységekkel kapcsolatban, látva annak lehetőségét, hogy munkájuk során 
igénybe tudják venni őket. Még az egyéni felhasználással is, tekintettel arra, hogy a 
csoport több mint fele fogyatékkal élő vagy figyelemzavarokkal küzdő iskolákban 
dolgozik. Valójában az összes gyakorlat során a résztvevők gyakran kérdéseket tettek fel 
maguknak és nekünk arról, hogy ezek a tevékenységek hogyan alkalmazkodnak a 
serdülőkor alatti érdeklődők céljához. Három kérdést tettünk fel nekik, amelyekre 
átlagosan a következő választ kaptak: 
 
- Melyek a módszer erősségei és gyengeségei 
A kártyakészítési folyamat, az alkalmazkodóképesség, innovatív. 
 
- Milyen kontextusban használhatod a módszert? Mennyire alkalmazkodó? 
A résztvevők többsége tinédzserekkel dolgozik,  és úgy vélik, hogy képesek egy verziót 
kidolgozni számukra, és kis számú résztvevővel jól alkalmazható. 
 
- Diákként csoport és foglalkozás vezetés lehetséges? Milyen feltételek szükségesek 
ehhez? 
A diáktársak oktatása lehetséges, különösen serdülő résztvevőknél. Nehéz elképzelni a 
workshop gyerekek általi lebonyolítását ezért a pedagógussal együtt egy társvezető 
javaslatát terjesztették elő. A résztvevők többsége egyetért abban, hogy a kártyacsomag 
létrehozásának témája alapvető fontosságú: ha a téma közvetlenül érinti a résztvevőket, a 
részvétel nagyobb lesz. 
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3.2 - LETTORSZÁG 

A találkozó végén a résztvevők kérdéseket tettek fel, és megosztották véleményüket róla. 
Nyilvánvaló volt, hogy az online találkozók  nagyon korlátozóak voltak, de a módszer 
nagyon hasznosnak tűnik a diákok jobb megismerésénekérdekében. Emellett több kérdés 
merült fel azzal kapcsolatban is, hogyan kell használni ezt a módszert az osztályokban az 
önirányított tanuláshoz. Egy nő, aki szociális munkát tanul, kétségeit fejezte ki azzal a 
helyzettel kapcsolatban, amikor ezzel a módszerrel nehéz problémák merülnek fel, 
amelyeket pszichológusnak kell  
 
kezelnie, nem pedig egy osztályteremben.  Három kérdést tettünk fel nekik, amelyekre 
átlagosan a következő választ kaptak: 
 
- Melyek a módszer erősségei és gyengeségei 
Ez a módszer egyszerű, és sok tanulási lehetőséget tartalmaz. Jó, ha a diákok megismerik 
egymást és kifejezik kreativitásukat. Nyilvánvaló volt, hogy a legjobb lenne ezt a 
tevékenységet szemtől szembe elvégezni, nem online. 
 
- Milyen kontextusban használhatod a módszert? Mennyire alkalmazkodó? 
A résztvevők elmondták, hogy ezt könnyen használhatják az osztálytermekben, a szociális 
munkában és akár családi környezetben. 
 
- Diákként csoport és foglalkozás vezetés lehetséges? Milyen feltételek szükségesek 
ehhez? 
A résztvevők azt mondták, hogy jobb idősebb diákokkal, nem pedig gyerekkel használni. 
Az az elképzelés, hogy a módszer szerepjátékként jön létre, nagyon befogadó, és segít 
abban, hogy játékos módon jobban megértsük a választott témát. 
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3.3 -MAGYARORSZÁG 
 
Általánosságban elmondható, hogy a workshop megteremtette az oktatási rendszerek 
tapasztalatainak megosztásának légkörét. A résztvevők a világ minden tájáról származtak, 
és megpróbáltuk megtalálni a projekthez hasonló közös, nem formális oktatási 
eszközöket, és azzal kapcsolatos tapasztalatainkat. Sokat vitáztunk arról, hogyan lehet 
javítani az oktatást általában. Három különböző kérdést tettem fel, amelyeket Stranaidea  
javasolt, és az alábbiakban foglalom össze válaszaikat: 
 
- Melyek a módszer erősségei és gyengeségei 
Az erő az a kreativitás, amely segít kifejezni magunkat, gyengeség lehet a magabiztosság 
hiánya a rajzolás kapcsán (érdekes pont  az volt, hogy lehet hogy a  nem formális oktatási 
eszközökről több tapasztalattal rendelkező fiatalok jobban tudnak rajzolni, mint  a  
formális oktatásból származó diákok, ami egyenlőtlenséget teremthet vegyes csoportok 
esetében  és erősítheti a különbségeket). 

- Milyen kontextusban használhatod a módszert? Mennyire alkalmazkodó? 
A történetmesélés az egyik legjobb módszer, ha fiatalokról beszélünk, de talán 12/13 év 
alatt jobban működik, amikor még mindig valamilyen szinten hisznek ezekben. 
 
- Diákként csoport és foglalkozás vezetés lehetséges? Milyen feltételek szükségesek 
ehhez? 
Igen, lehetséges, mivel szórakoztató lehet, de barátságos környezetre van szükség, mivel 
ijesztő lehet számukra.
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3.4 - HOLLANDIA 

A résztvevők elmondták, hogy nagyon tetszett nekik az online képzés, de elég intenzívnek 
érezték, hiszen egész nap volt. Nagyon meglepődtek, hogy a módszer önmagában 
nagyon egyszerű, és teret ad a könnyű megvalósításhoz. Természetesen a fő alap a 
kártyacsomag létrehozása és használata, de sok szabadság van abban, hogy mennyi időt 
töltünk a különböző fázisokban.  
  
A következő 3 kérdést használtuk, hogy megvitassuk számukra a módszer 
használhatóságát.  
 
- Mik a módszer erősségei és gyengeségei? 
A résztvevők megemlítették, hogy a módszer egyik erőssége, hogy ez egy "rejtett" módja 
annak, hogy a befogadási témákról beszéljünk. Különösen a pubertásban lévő fiataloknál 
negatív hozzáállást kaphatsz, amikor leülsz, hogy beszélj ezekről a témákról, de ezzel a 
módszerrel lassan felnyitod a szemüket a téma fontosságával. Az alkalmazkodás 
szabadságát is nagyon erős pontnak tekintették. Ezen az alapon szinte nincs szüksége 
anyagokra, és nincsenek költségei, és teljesen magától használhatja bárki.  
  
A módszer gyengesége az, hogy hosszabb folyamatot igényel, amely a fiatalok 
elkötelezettségét kéri. Ezt könnyebbnek tartják az iskolákban, mint az ifjúsági 
szervezetekben. Az iskolákban heti rendszerességű vagy hosszú távú folyamatokat lehet 
tervezni. Az ifjúsági szervezetekben és a közösségi központokban ez nagyon nehéz.  Azt is 
megemlítették, hogy a fiatalokkal való végső kikérdezés és átbeszélés nélkül a módszer 
elveszíti jelentőségét, és végül többnyire a szórakozásból áll. Ez a módszer gyengesége, 
mert fennáll annak a veszélye, hogy néhány fiatal nem vesz részt az egész folyamatban, 
emiatt kevesebb lesz a végén a visszajelzés és értékelés. 
 
- Milyen kontextusban használhatod a módszert? Mennyire alkalmazkodó? 
Minden résztvevő gyermekkel vagy kamasszal dolgozik. Mindannyian úgy érezték, hogy 
biztosan van mód a módszer használatára a saját szervezetükben.  A következtetés 
azonban az volt, hogy egyértelműen könnyebb használni az iskolai környezetben, mint az 
ifjúsági munkában, mivel az iskolákban rögzített időbeosztásba illeszthető, és így 
garantálja a részvételt a végéig.  
  
A résztvevők egy másik érdekes megjegyzése az volt, hogy a módszer nagyon hasznos a 
társadalmi befogadásról való beszélgetéseknél. Az egyik résztvevő  megemlítette, hogy  
könnyen felhasználhatja kreatív tevékenységként, hogy tinédzserek egy csoportját jobban 
megismerje az összes rendelkezésre álló tevékenységen keresztül. A történetmesélés 
nagyon jelen van és fontos a tinédzserek számára ezekben a napokban, hogy 
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elmondhassák saját történetüket. Ehhez ez a módszer sok különböző tevékenységet és 
megközelítést kínál. 

 
 
- Diákként csoport és foglalkozás vezetés lehetséges? Milyen feltételek szükségesek 
ehhez? 
A résztvevők következtetése az volt, hogy igen, bizonyos helyzetekben lehetséges. A 
következtetés azonban az, hogy ez nem illik a fiatalok minden korosztályához és minden 
célcsoporthoz. Valószínűleg hatékonyabb az idősebb gyerekekkel  mivel a fiatalabb 
gyerekeknél sok méga bizonytalanság a társaik előtt. 
  
A résztvevők is arra a következtetésre jutottak, hogy ha te, mint csoport vezető vagy tanár, 
úgy döntesz, hogy a diákok is vezethetnek foglalkozást akkor előtte időt kell szánniuk a 
támogatásukra és felkészítésükre. Ez azt jelenti, hogy kétszer annyi időre van szüksége a 
foglalkozásnak, hogy leüljenek a fiatalokkal, segítsenek nekik megtervezni a 
tevékenységeket, és velük együtt gondolkodjanak arról, hogy mit tanultak. 
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Ha Tanárként vagy ifjúsági munkavállalóként nincs időd teljes mértékben befektetni ebbe 
a támogatásba, akkor valószínűleg jobb, ha csak te vezeted. Lehetőség van arra, hogy 
még több bizonytalanságot és problémát okozz a fiatalok számára, ha nem tudod 
elkötelezni magad a megfelelő támogatás mellett.  
  
Végül a csoport arra a következtetésre jutott, hogy a diákokfoglalkozás vezetése csak 
biztonságos környezetben történhet. Tehát, ha előre nem világos, hogy valóban létre 
lehet-e hozni ezt a biztonságos helyet a fiatalok körében, akkor jobb, ha nem vezetnek . 
Nem számít, milyen jó, hogy a fiatalok más fiatalok számára workshopokat vezetnek, ha 
nem lehet biztonságos helyet biztosítani a vezetéshez,  etikátlan egy fiatalt ilyen 
kiszolgáltatott helyzetbe hozni. 
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4.  KÖVETKEZTETÉSEK 

ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG 
A négy ország összes helyi képzési tapasztalatából kiindulva az említett innováció 
legfontosabb eleme maga a módszer rugalmassága és alkalmazkodóképessége.  
  
A helyi képzések résztvevőinek többsége ifjúsági munkás volt, nem pedig tanár. Az 
ifjúsági munka és a nem formális oktatás már most nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
tevékenységeit és módszereit a célcsoport sajátos igényeihez igazítsák. Ez azt jelenti, 
hogy egy hasznos módszerhez elengedhetetlen, hogy a felhasználók célcsoporthoz 
képest átalakítható legyen. 
  
A helyi képzések résztvevői arra a következtetésre jutottak, hogy a módszer bárhol, a 
szabadban vagy bárhol bármilyen helyiségben használható, túlzott költségek nélkül, 
személyesen vagy online platformokon keresztül. A módszer nagy szabadságot adott a 
támogató tevékenységek használatában és a különböző munkaformák, például a színház, 
a kreatív módszerek és a fizikai tevékenységek használatában. 
  
Ezekkel kapcsolatban a résztvevőkből egyértelműen meglepő alkalmazkodási ötletek 
merültek fel. Javasolták az egyéni használatra szánt workshop megvalósításának 
lehetőségét, különösen abban az esetben, ha a fiataloknak pszichiátriai problémáik, 
figyelemzavaraik vagy speciális igényeik vannak.  
Egy másik lehetséges felhasználási mód a családok bevonását javasolja: ez egy módja 
annak, hogy egy adott témán dolgozzanak, köszönhetően a kreativ kifejezésének, ami a 
kapcsolatok megerősítéséhez vezethet. 
  
Az egyes országok különböző társadalmi és kulturális kontextusai különböző 
nézőpontokhoz és a helyi képzésekben részt vevő emberek eltérő véleményéhez vezettek 
a Tündérmese élet módszerének elemei kapcsán. Egyes esetekben például kiderült, hogy 
a történetmesélési tevékenységek, de mindenekelőtt a rajztevékenységek jobban 
működhetnek 12/13 éves kor alatt. 
  
A közös vélemény viszont nyilvánvaló, hogy fontos témákat tár fel, mint például a 
befogadás és elfogadás. Számos téma, mint például a rasszizmus, a megfélemlítés, a 
szexizmus és általában a társadalmi kirekesztés rendkívül érzékeny a fiatalok számára, és 
ezek közvetlen megvitatása gyakran viccekben szélsőséges véleményekben nyilvánul 
meg. Amikor azonban a módszer lehetőséget teremt arra, hogy figyelemmel és 
nyugodtan, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatokat, a közös munka és vélemények 
megvitatása által. 
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A MÓDSZER LEHETSÉGES GYENGESÉGE 
A többször említett módszer lehetséges gyengesége a folyamat hossza, mivel időt és 
figyelmet igényel. Ezért a formális oktatás kontextusa ideális környezetként jelenik meg a 
teljes tevékenység elvégzéséhez: az iskolákban a heti vagy hosszú távú folyamatokat 
könnyebben lehet megtervezni, mint az ifjúsági szervezetekben. Ott gyakoribb, hogy a 
fiatalok akkor jönnek, amikor akarnak, és nem kell részt venniük. Az ifjúsági munkában 
érdekesebb lenne a workshop rövid és intenzívebb időkeretben, például egy egész 
hétvégén történő megszervezésének lehetőségét vizsgálni. Ez nagyobb esélyt teremt a 
fiatalok számára, hogy teljes mértékben elkötelezzék magukat, és az elejétől a végéig 
részt vegyenek a folyamatban. 

DIÁK VEZETŐ 
Ami a diákok általi foglalkozás vezetését illeti, a végrehajtás előtt figyelembe kell venni 
néhány alapvető pontot. Nem működik minden korosztálynál. A tizenévesek számára 
praktikusabb és hasznosabb, mint a kisebb gyermekek számára. A legfiatalabb korosztály 
számára nehéz lehet biztonságos, pozitív módon foglalkozást vezeti társaik számára. Még 
egy kis korkülönbség, ahol a csoportvezető idősebb, mint a résztvevők - akár néhány év is 
- lehetővé teszi a nagyobb tekintélyét a csoportdinamika kezelésében. Az is nagyon 
hasznos lehet, ha a fiataloknak nem kell olyan úgy foglalkozástv ezetniük, hogy ismerik a 
résztvevőket. Ha egy iskolában végzik, elengedhetetlen a tanár jelenléte.  
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VÉGSŐ KONKLÚZIÓ 
Összefoglalva, a kártyacsomag létrehozásának folyamata hasznos lehet minden olyan 
felhasználó számára, aki közvetlenül dolgozik együtt fiatalokkal. 
A módszer lehetőséget teremt arra, hogy közvetlenül bevonják őket, lehetőséget adva 
számukra, hogy kifejezzék magukat, szembenézzenek egymással, és átbeszéljék és 
kicseréljék az általuk tapasztalt problémák lehetséges megoldásait.  
  
Egy másik fontos következtetés az, hogy a módszer nagy szabadságot biztosít a támogató 
tevékenységek adaptálására és megváltoztatására, a folyamat időtartamára és az általános 
végrehajtásra. Teljes mértékben a célcsoport igényei alapján döntheti el, hogy hosszú 
szisztematikus folyamatnak vagy rövid intenzív folyamatnak kell-e lennie. Hozzáadhat 
bármilyen típusú tevékenységet, amelyről úgy érzi, hogy előnyös a csoportdinamikának és 
a folyamatnak. 
  
A diákok általi foglalkozás és csoport vezetés olyan funkció, amelyet csak bizonyos 
feltételek mellett lehet elérni: ha lehetőség van az egész folyamat megfelelő időzítéssel 
történő végrehajtására, olyan tanárok vagy ifjúsági munkások jelenlétében, akik képesek 
megfelelő támogatást nyújtani. 
Ez a támogatás elengedhetetlen ahhoz, hogy az ifjúsági vezetők jól felkészüljenek és 
kompetensek legyenek. Enélkül fennáll annak a veszélye, hogy a fiatal vezetőknek rossz 
tapasztalataik lesznek, felkészületlenek és kevésbé magabiztosak a folyamat végén. Ez azt 
jelenti, hogy ha pedagógusként vagy ifjúsági munkásként nincs sok időd az ifjúsági 
vezetők támogatására, akkor jobb, ha magad csinálod a folyamatot. 
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