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ELŐSZÓ 

Ez a szöveg, amely előtted áll, a "Tündérmesék élete - non formális oktatás innovatív 
eszközei az iskolákba" módszer alkalmazásának leírása, amivel Olaszországban, 
Lettországban, Magyarországon és Hollandiában kísérleteztek. 
A bevezetőt követő fejezetekben megtalálhatja az egyes fázisok általános elemét és 
következtetését. Ha többet szeretne tudni, elolvashatja az alábbi szövegek egyikét, 
amelyek ingyenesen letölthetők a projekt honlapján, fairytaleslife.eu: 
  
IO1 
Ha tudni szeretné, hogy mit jelent egy foglalkozás létrehozása az iskolákban, csak olvassa 
el az első helyi foglalkozásról szóló beszámolót. 
  
IO2 
Ha saját foglalkozást szeretne indítani, olvassa el a kézikönyvet. 
  
IO3 
Ha érdekli a fiatalok által vezetett foglalkozások tapasztalatai és ennek előkészületei akkor 
tekintse meg z alábbi fájlt. 
  
IO4 
Ha kíváncsi arra a képzésre, amivel ifjúági dolgozókat és tanárokat vezettünk be a 
módszer alkalmazásának lehetőségeibe, akkor itt válaszokra lelhet. 
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1. BEVEZETÉS 

A Tündérmesék élete - non formális oktatás innovatív eszközei az iskolákba elnevezésű 
Erasmus+ projekt célja, hogy a Stranaidea által helyi szinten létrehozott és kifejlesztett, az 
olasz Erasmus+ Nemzeti Ügynökség által európai szinten terjesztendő eszközként 
elismert, a történetmesélésen alapuló, nem formális oktatás inkluzív megközelítését építse 
ki.  
A módszer magában foglalja a kártya pakli használatát a Vladimir Jakovlevič Propp és 
Gianni Rodari tanulmányai által inspirált történetek kitalálására, amelyek a történetekben 
és mesékben visszatérő struktúrák és elemek azonosításáról szólnak, ahol a sokszínűség és 
a különböző típusú hátrányok szerepet játszanak a karaktereknél. Ez az eszköz 
felhasználható a modern világ kreatív módon való újraértelmezésére. Az egész projekt 
lehetővé tette a részt vevő partnerek számára, hogy egy új módszert építsenek fel és 
ezeket a különböző szakaszokban újradefiniálják. 

PARTNERSZERVEZETEK 
STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS (Olaszország)  
YES! - Ifjúsági Csere szervezet (Hollandia)  
JAUNPILS Önkormányzat (Lettország)   
GALILEO PROGETTI (Magyarország) 

CÉLKITŰZÉSEK 
● A formális és nem formális oktatás közötti párbeszéd és együttműködés 

ösztönzése a bevált gyakorlatok mentén, képzések létrehozása, a módszer 
tesztelése, értékelése és közös továbbfejlesztése 

● A kártyák használatának értékelése a résztvevő országok partnerszervezetek és 
tanárok illetve diákok segítségével.   

● Az emberek kritikus gondolkodási képességének megerősítése, a világnézet 
felülvizsgálata  

  
VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

● A tanárok és a pedagógusok jobban felkészültek a sokszínűség kezelésére, az 
egyéni elismerésen alapuló megközelítéssel   

● Új, inkluzív megközelítés a történetmesélés módszerével, amelyet az iskolákban 
teszteltek  

● Fokozott együttműködés helyi és nemzetközi szinten a formális és nem formális 
oktatás között   

● A hátrányos helyzetű tanulók jobb teljesítménye és a sokszínűség elfogadása az 
osztályokban 
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2. PROJEKT & fejlődési folyamat 

Ez a projekt egy történetmesélésen alapuló módszertant épít, történeteket hoz létre, 
aminek segítségével a fiatalokat a sokszínűség témájában képzi egy olyan történelmi 
pillanatban, amikor a befogadás és a sokszínűség mint értékek elfogadása komolyan 
megkérdőjelezik. 

MÓDSZERTAN 
- A legjobb gyakorlatok és innovatív eszközök és módszerek alkalmazása a formális és 
nem formális oktatás közötti kapcsolat fejlesztésére. 
- Kísérleti eszközök és módszerek a hátrányos helyzetű fiatalok  társadalmi befogadásának 
támogatására és az iskolai tanulást elősegítő környezet megteremtésére 
- A történetmesélés módszereinek kidolgozása, tesztelése, végrehajtása, valamint 
történetek létrehozása az esetlegesen akár hátrányos helyzetű fiatalok képzésére, a 
fiatalok társvezetőiként képzés vezetése. 

A projekt három rövid időtartamú képzés megvalósítását foglalja magában, amelyekben 
oktatók és fiatalok vesznek részt, és amelyek a kooperatív tanulás révén együtt építik fel a 
történetmesélés módszertanának elméleti és gyakorlati elemeit. 

A projekt a következő szakaszokat öleli fel: 
•  Innovatív módszerek és eszközök kidolgozása, tesztelése a fiatalok iskolai nem formális 
oktatása, a tanulási folyamat során szerzett kompetenciák értékelése érdekében 
• A módszerrel való kísérletezés az érintett iskolákon belüli 
• Eszközkészlet feldolgozása és a tanároknak szóló módszerről szóló képzés végrehajtása, 
oktatók, ifjúsági munkások és fiatal kortárs pedagógusok bevonásával 
• Események megvalósítása annak érdekében, hogy a közösen értékeljük a társadalmi 
befogadással kapcsolatos eredményeket a nem formális és formális oktatásban részt 
vevőkkel. 

Hosszú távon előnyt jelent ha minden szervezetnek új munkamódszere, 
tevékenységmodellje és képzési modulja van, amelyet további iskoláknak és 
intézményeknek javasolhat. 
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ELÉRT EREDMÉNYEK 
O1- Első módszertani kísérletezés: helyi foglalkozások a diákokkal a partneriskolákba a 
tanárok bevonásával.   
O2 - Eszköztár: az egyes országok beli foglalkozások és kártyacsomag leírása, sablonok 
ingyenesen letölthetők a projekt honlapjáról.  
O3 - Második módszertani kísérletezés: helyi foglalkozások  iskolás diákoknak, a 
foglalkozásvezetők a diákok az előző foglalkozásról és a projektért felelős munkatárs. 
O4 - Tanfolyam: helyi képzések a tanárok, oktatók vagy ifjúsági dolgozók részére a 
módszertanról. 
O5 - Iránymutatás a projekthez a módszerről 

A RÉSZTVEVŐK SZÁMA ÉS PROFILJA 
l a résztvevők és tevékenységek bemutatása és összefoglalása.  

• 8 oktató/tanár/ifjúsági dolgozó vesz részt a három képzési eseményen és a két helyi 
kísérletben 

• Az első workshopon és a második képzési eseményen 8 (szintén hátrányos helyzetű) 
diák vett részt, hogy közülük ketten majd a második workshop fiatal vezetőivé 
váljanak, és a harmadik képzés során értékeljék a tapasztalataikat. 

• 37 tanár/oktató/ifjúsági dolgozó a helyi képzéseken a módszerről és az alkalmazott 
eszközökről  

• A módszer első kísérletezésében részt vevő középiskolák 60 diákja, 
• A módszer második kísérletében 49 középiskolai diák vett részt. 

Az egyes tevékenységek bemutatására szolgáló eseményen részt vettek többek között  a 
tanárok és oktatók, az ifjúsági munkatársak, a diákok, valamint az oktatással foglalkozó 
szervezetek és intézmények képviselői: 

- 60 résztvevője az olaszországi  eseménynek 
- 60 résztvevője a magyarországinak 
- 51 résztvevő a lettországinak 
- és 6 résztvevője volt az online eseménynek Hollandiában 

A PROJEKT IDŐTARTAMA 
3 év (2019. január 1-jétől 2021. december 31-ig). 
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2.2 - TIMELINE 

A projekt ütemterve: 
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3. FÁZIS A 

A MÓDSZER FELTÁRÁSA 

3.1 - 1. NEMZETKÖZI KÉPZÉS 
 

Az első közös személyes képzésre 2019. július 1. és 6. között került sor Torinóban, 
Olaszországban. 
  
Az első képzés lehetőséget adott a partnerek közötti kölcsönös tudás megosztására és 
elmélyítésére, kezdve a közös módszertan azonosításával és a kártyacsomag 
létrehozásával. A Stranaidea különböző tevékenységeken keresztül ismertette a 
történetmesélés eszközét és módszereit, valamint elméleti hátterét. A csoport ezután 
létrehozta a kártyacsomagot egy műhely munka szimulációban, amely négy részre oszlik, 
amelyek mindegyike egy kártyatípusnak felel meg: karakterek, helyek, tárgyak és a 
speciális kártya. Ugyanazt az utat, amelyet végigj, az egyes szervezetek nemzeti szinten 
ismételték meg később a formális oktatási környezetben. A résztvevők megkezdték a 
közös munkát melyben kijelölték a célokat, az , a foglalkozások struktúráját, a befogadás 
és elfogadás témáját, a szükséges kellékeket a megvalósításhoz.  
  
Az első pillanattól kezdve az új kártyák létrehozása a projekt egyik legfontosabb  
elemének tűnt. 

A HELYI FOGLALKOZÁS CÉLJA 
Stranaidea egy olyan iskolával dolgozik, amellyel már régóta amúgy is együttműködnek, 
amelyben a tanár aktívan vesz részt. Ez egy csak lányokból álló csoport lesz, és 17 és 19 
év közöttiek lesznek. Galileo Progetti nem közvetlenül az iskolában dolgozik, de a 
tanárokkal és a diákokkal három napos foglalkozás tartanak  vidéken.  Ez egy speciális 
iskola a 16 év körüli beszédzavarokkal küzdő diákok számára. Lettországban a diákok a 
Jaunpils középiskola több osztályából álló vegyes csoport. A hollandok egy demokratikus 
iskola diákjaival dolgoznak együtt. 
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TEVÉKENYSÉGEK, ÉRTÉKELÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
A partnerek meghatározták a helyi foglalkozások szerkezetét, idejét, és gyakorlatait, 
illetve, hogy melyik két fiatallal fognak a következő foglalkozások kapcsán tovább 
együttműködni.. Egy másik közös választás a beszámolók és értékelők mintájának 
kidolgozása volt.  Megvitattuk a kommunikációs és kapcsolattartási felületek használatát, 
és arra jutottunk, hogy a Whatsapp az email és a google drive alkalmazásokat fogjuk 
elsődlegesen használni illetve később létrehozunk a projektnek egy weboldalt ahonnan 
szabadon letölthetők lesznek az anyagok. 

3.2 - 1. Módszertani KÍSÉRLETEZÉS AZ ISKOLÁKBAN 

Helyi foglalkozások partneriskolákba egy diákcsoport számára (tanár és oktató vezetésével 
együtt).   
Minden partneriskolában foglalkozást szerveztek a diákokkal, hogy kísérletezzenek a 
kártyacsomaggal. A tevékenységeket minden partnerországban a partnerszervezet oktatói 
végezték, akik részt vettek a történetalkotási módszer első képzésén, és a tanárok 
együttműködésével a közösen kifejlesztett értékelési sablonokat használták.  

A foglalkozás során felmerültek a diákok által tapasztalt sokszínűséggel és társadalmi 
befogadással kapcsolatos kérdések és tapasztalatok, i l letve a hátrányos 
megkülönböztetés kérdésköre. 

Az országok egyes csoportjai által létrehozott kártyák a kezdeti paklin szerepelnek, és a 
végén létrehozott eszközkészletben vannak összegyűjtve.  

A módszert és eszközöket a partnerszervezetek által létrehozott egyéb tevékenységekkel 
együtt javasolták alkalmazni, amelyeket az első közös képzés során dolgoztak ki, mert a 
narrációhoz, a történetmeséléshez és a művészi és kreatív tevékenységeken keresztül 
történő tanulást elősegítő környezet megteremtéséhez kapcsolódnak. 
  
A FELADATOK MEGOSZTÁSA 
Minden szervezet felelős volt a foglalkozások előkészítéséért és tervezéséért helyi szinten 
az iskolával közösen. Az iskola döntése volt, hogy egy vagy több osztály diákjait vonják 
be.  
Az első képzés végén a tanárok és a foglalkozás vezető közösen értékelték a kísérletezést, 
és beszámolót írtak amelyekben többek között, javaslatokat adtak azok javítására. A 
Stranaidea összegyűjtötte a foglalkozás értékelőket a második képzés előkészítése 
érdekében.  
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Az egyes partnerországok oktatói által írt szövegfájlt angol nyelven írták, de később az 
összes partner szervezet lefordította azokat saját nyelvére is, tehát elkészült mind a 
magyar, olasz, holland és lett projektbeszámoló.  
A grafikai utómunkákat a partnerszervezetek megosztották maguk között, ezt a folyamatot 
illetve az anyagok összegyűjtését és véglegesítését a Stranaidea koordinálta.  

KÖVETKEZTETÉSEK 
Tényleg időbe telik, hogy megteremtsük azt a légkört ami bevonja a tinédzsereket. 
Minden ország saját foglalkozást kezdett ami illeszkedett az ottani oktatási kontextusba, 
emiatt sok különbség keletkezett: a résztvevők életkora, száma és származása, de az idő 
és a tér szempontjából is, amelyben a foglalkozás egyes országokban zajlott. E feltételek 
ellenére minden esetben kiderült, hogy a megfelelő légkör megteremtése elsődleges 
fontosságú a fiatalok bevonása szempontjából: a megfelelő időt kell tölteni a csoporton 
belül az elfogadás és befogadás, hallgatás és kölcsönös megértés kialakítására. Erősítheti 
a módszert, a speciális szakértők bevonása, a témától függően. 

Ez valóban mélyíti a tapasztalatokat. Ha a résztvevők által választott téma nehéz és 
összetett, a foglalkozáson kívüli segítség megtalálása hasznos lehet. Olaszország 
esetében a csoport által választott téma, az LMBTQIA + mozgalom jogai volt, így a 
foglalkozásért felelős munkatársak bevontak szakértőket, aktivistákat a Giosef Torino 
egyesülettől.   
Magyarország hátrányos helyzetű célcsoportot érintett, fő célunk az volt, hogy 
biztonságos és nyugodt környezetet teremtsünk a fiataloknak, és valóban a nem formális 
oktatási eszközöket használjunk, ezért úgy döntöttünk, hogy három napra vidékre 
megyünk, és ott tartjuk meg a foglalkozást. Nagyon fontos volt látni, hogy a fiatalok 
könyebben fejlezték ki saját ötleteiket amikor az iskolán kívül tartózkodtak. Egy speciális 
iskola fiataljaival dolgoztunk együtt, ahol a diákok olyan tanulási nehézségekkel küzdenek, 
mint például a beszédproblémák és a nyelvi zavarok. Végül meg kell említenünk, hogy bár 
a kártyák rajzolása és a történetek írása több időt vett igénybe,  a kártyákkal való játék és 
a színház létrehozása viszont hatalmas sikert aratott. 

A módszer nagyon hasznos a fiatalokkal való együttműködés kialakításában 
A legfontosabb következtetés, amire a workshopok e fordulóján jutottunk, az, hogy a 
módszer nagyon hasznos a fiatalokkal való együttműködésekor. Ez egy nagyon egyszerű 
és játékos módja annak, hogy a fiatalok gondolkodjanak a befogadás és elfogadás 
témájáról, és megtalálják a módját, hogy ezt a saját életükhöz is kapcsolják. A tényleges 
kártyajáték csak a "végtermék".  
A témáról való gondolkodás és a kártyapakli együttes létrehozásának egész folyamata az, 
ami ahhoz vezet, hogy a fiatalok saját helyzetükre és mások helyzetére reflektálnak.  
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A módszer elegendő teret biztosít ahhoz, hogy alkalmazkodjon a fiatalok 
célcsoportjához, akikkel együtt dolgozunk. Lehet, hogy a csoportod számára csak egy 
témát vagy néhány tevékenységet kell módosítani a fiatalok különböző képességei és 
adottságai alapján.  

Ez egy nagyon hatékony módszer, könnyen alkalmazható és alkalmazkodó, és 
egyértelműen hatást gyakorolt  a fiatalokra olyan téren int például a foglalkozás és 
csoport vezetés, a kreativitás, és a társadalmi befogadás. A teljes folyamatot és 
következtetéshez elolvashatja az 1. szellemi termék című fájlban 
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4. FÁZIS B 

IFJÚSÁGI VEZETŐ 

4.1 - 2. NEMZETKÖZI KÉPZÉS (FIATALOKKAL) A LETTORSZÁGI  
 JAUNPILSBEN 
 

A KÉPZÉS FŐ FELÉPÍTÉSE 
16 résztvevő (8 fiatal és 8 tanár / ifjúsági munkatárs.) 
Országonként 2 fiatal és 2 tanár/ifjúsági munkatárs  (Magyarország, Lettország, Hollandia, 
Olaszország) 
Két foglalkozás vezető: Dani Korai (holland) és Marco Fiorito (olasz) 
 

Ismerkedés és csapatépítés 
Az első két napban ismerkedtünk,  a különböző (név)játékokon keresztül megtanultuk 
egymás neveit, átmozgató és kreatív gyakorlatokkal igyekeztünk megteremteni egy oldott 
légkört. A többi napokon esti programokat tartottunk, amelyek a szórakozásra és az 
egymás megismerésére összpontosítottak, mint például a szabadulószoba, a lett szauna 
és a tánc és zenés est. 

Program és elvárások 
A második napon a képzési hét programját ismertettük, és összegyűjtöttük a résztvevők 
(fiatalok és tanárok/ifjúsági munkatárs) elvárásait. 

Az első helyi foglalkozás bemutatása 
A 2. nap második felében minden ország tartott egy előadást a többi partnernek, hogy 
megmutassa, hogyan szervezték meg a 15 órás workshopot minden országban, milyen 
tevékenységeket használtak fel a kártyák készítésének segítésére, és milyen általános 
eredményeket értek el. Az előadásokat arra is felhasználták, hogy a foglalkozás során 
készült képeket és videókat mutassanak be. A fiataloknak aktív és vezető szerepük volt az 
előadásokban. 

Vezetés és támogatás 
A 3. nap egy közös összeüléssel kezdődött a foglalkozás vezetésről és a támogatásról 
szólt. A fiatalok egy olyan csoportot hoztak létre, amely a foglalkozás vezetésre 
összpontosított, és a tanárok / ifjúsági munkatársak létrehoztak egy csoportot, amely a 
támogatásra összpontosított. Ennek az volt az oka, hogy a következő helyi foglalkozáskor 
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a fiatalok lesznek azoknak vezetői, és ebben a tanárok / ifjúsági munkatársak lesznek a 
támogatóik. Minden csoport együtt írta le a flipcharts azon elemeket  melyre egy 
vezetőnek vagy támogatónak szüksége van. Különböző elemekként tulajdonságokat, 
félelmeket, testbeszédet / testtartást t választottunk. 

A fiatalok munkájának megkönnyítése 
A 3-5. naptól kezdve a fiatalok által szervezett foglalkozásokat szerveztük. Ez a 
munkamenet 3 elemet tartalmaz: 

1. Az egyik ország fiataljai  a 60-75 perces foglalkozás könnyítésére különböző 
tevékenységekket és gyakorlatokat illetve játékokat használnak amelyeket a következő 
helyi foglalkozáskor is szeretnénk majd használni. 

2. Rövid szünet után van 60 perc, hogy visszajelzést adjon a fiataloknak. Mi működött 
jól? Mi lehetne jobb? Mit kell figyelembe venni legközelebb a tevékenységek 
szervezésekor? A visszajelzéseket minden ország egy flip diagramra írja. 

3. Ezután 60 perc van az országonként létrehozott csoportokban, hogy előkészítsék, mit 
akarnak csinálni az általuk is vezetettkövetkező helyi foglalkozáson a saját országukban 
Ez időt ad arra, hogy már most elvégezzék a felkészülési munkát a következő 
foglalkozásra. 

A fiatalok minden országos csapata egy kártyakategóriában készített foglalkozásokat. A 
lett fiatalok karakterkártyákról, a magyar fiatalok a helykártyákról, a holland fiatalok a 
mágikus varázs tárgyakról, az olasz csoport pedig az esemény kártyáról. 

Végrehajtás és értékelés 
Az 5. nap második felében a következő helyi foglalkozáson belül az értékelésről tartottunk 
előadást. Ezt követően minden ország csoportja bemutatta, hogyan szeretné 
megszervezni a helyi workshop következő szakaszát. Ezekben az előadásokban minden 
ország csoport elmagyarázta, hogy hol, hogyan és mikor akarják megszervezni a 
workshopokat, és milyen tevékenységeket szeretnének felhasználni. 
A teljes lettországi képzést minden résztvevővel együtt közösen értékeltük. Egy növény 
rajzát használtuk, amelyet a tanfolyam minden napján napi reflexióként használtunk. 
Ezután egy 0%-ról 100% -ig haladó vonalon értékeltük, ahol a résztvevők a válaszuk 
alapján helyezkedtek el . 4 különböző kérdést használtunk az értékeléshez: 

1.  Milyen volt a helyszín, az étel és a szállás ? 
2.  Hogyan értékeled saját részvételed a képzésben? 
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3.  Mit gondolsz a képzési programról? 
4.   Elérte az elvárásait, amelyeket a képzés elején állított fel? 

Végül volt egy utolsó fordulónk, amikor megosztottuk, mindent amit csak akartunk a 
tanfolyamról, majd a képzést azzal zártuk, hogy egy "hivatalos" ünnepségen kiosztottuk a 
részvételi igazolásokat. 

4.2 - 2. fiatalok által vezetett kísérleti foglalkozás 
 
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
 
COVID-19 HELYZET 
Az első és legfontosabb következtetésünk az, hogy felismerjük, milyen óriási 
következményekkel és hatásokkal járt a Covid19-helyzet a fiatalok által vezetett 
foglalkozás megvalósítására. Az eredeti ütemterv szerint a fiatalok által vezetett műhelyek 
a 2020. februári lettországi fiatalokkal folytatott nemzetközi képzés után szinte azonnal 
megkezdődtek volna, azonban a helyzet ezt ellehetetlenítette minden országban, így 
későbbre tolódtak. 

KÜLÖNBÖZŐ Foglalkozástartások és a realitás 
A Covid19-helyzet nagyon nagy változást jelentett. Olaszországban volt egy hibrid 
foglalkozás, részben fizikailag, részben online, mivel az osztálynak csak a fele volt fizikailag 
jelen az osztályteremben. Lettországban és Magyarországon a workshopokat teljes 
mértékben online szervezték a Zoomon keresztül. Hollandiában a workshopokat fizikai 
jelenlétben szervezték. 
  
Ezek a változások azt jelentették a foglalkozást illetően, hogy mind a fiataloknak mind az 
őket támogató ifjúsági munkatársaknak rugalmasnak és kreatívnak kellett lenniük, 
alkalmazkodniuk kellett a változáshoz, és teljesen más foglalkozást tartani, mint amire a 
képzés során készültünk. Egy évvel hosszabb időt  kellett tölteni egy projekten, ami 
nagyon nagy hatással volt a fiatalok életére. Számukra nagyon fontos, hogy az események 
folyamatában maradjanak, és emellett elkötelezettek és érdeklődőek is maradjanak. Arra 
a következtetésre juthatunk, hogy a projekt extra időtartama nem kedvezett a fiataloknak, 
annak ellenére, hogy a projekt végrehajtása és koordinálása sikeres volt. 

  
Ebből a folyamatból az a következtetés vonható le, hogy a fiatalok képesek voltak 
megbirkózni ezekkel a változásokkal, sikeressen megtartani a foglalkozásokat, és kreatívan 
leküzdeni az akadályokat, de ehhez az eredetileg tervezettnél sokkal több időre és 
támogatásra volt szükség. A második (előre nem látható) következtetés, amit ebből a 
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helyzetből levonhatunk, az, hogy a projekt módszere látszólag minden teret megad a 
szinte teljes kontextus megváltoztatására, és még mindig a kívánt eredményhez vezet, ami 
nem más mint, hogy a fiatalok tudatában legyenek a társadalmi befogadásnak és 
beszéljenek róla. 

FIATALOK ÁLTAL VEZETETT FOGLALKOZÁSOK ELŐNYEI 
Nagyon pozitív változást tapasztaltunk a workshopokat vezető fiatalok körében. 
Magabiztosabbá váltak, fejlesztették vezetői és segítő készségeiket, és változásokat 
láttunk jelenlétükben és hozzáállásukban. A foglalkozások vezetésének folyamata, időt 
vesz igénybe, de valóban segít nekik az önfejlesztésükben. Emellett a workshopokat 
vezető fiatalok a felnőttektől eltérő teljesen más légkört és dinamikát teremtenek, ami 
pozitívan hatott az egész témára és folyamatra.  

A FIATAL VEZETŐK TÁMOGATÁSA 
Annak ellenére, hogy a fiatalok vezetése sok további előnyt és jelent, nagy mennyiségű 
tervezést, gondolkodást és támogatást igényel. Azt is észrevettük, hogy a szükséges 
támogatás kezdetben többnyire intenzívebb, amikor a fiataloknak több bátorításra van 
szükségük, de ez idővel csökken. 
Támogatás nélkül fennáll annak a veszélye, hogy a fiatal vezetők rossz tapasztalatot 
szereznek, felkészületlenek és kevésbé magabiztosak a folyamat végén. Ez azt jelenti, 
hogy ha pedagógusként vagy ifjúsági munkásként nincs sok szabadideje, hogy segítse a 
folyamatot, akkor nem érdemes csinálni. 

SZABADSÁG A MÓDSZER HASZNÁLATÁBAN 
Ez egy nagyon rugalmas módszer,  így sok teret ad ahhoz, hogy alkalmazkodjon a (fiatal) 
foglalkozásvezetők és a résztvevők igényeihez. 
  
A teljes folyamathoz és következtetéshez olvassa el a Intellectual Output 3-at. 
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4.3 - 3. NEMZETKÖZI KÉPZÉS - ONLINE 

 

A Covid-19 járvány miatt a harmadik képzés, amely Magyarországon került volna 
megrendezésre, online zajlott  

A FOGLALKOZÁS VEZETŐ LÉT KIHÍVÁSA 
A képzést azzal kezdtük, hogy bemutatjuk a  jelenlegi kialakult helyzetünket hazánkban, és  
megosztottuk tapasztalatainkat az általuk végzett helyi foglalkozásokról. A tevékenység 
során az interjúmódszer segítségével a fiatal vezetők kérdéseken és válaszokon keresztül 
megismerhették egymás tapasztalatait. 
A tevékenység két különböző fordulóban zajlott, két alcsoportra voltak felosztva, ahol 
nemzetiségek vegyesek, hogy  létrejöjjön egy olyan platform ahol mindenkinek jut szó. Az 
1. csoport első fordulójában az volt a kérdés, hogy mennyire nehéz vezetőnek lenni. 
Beszéltünk a kényelmetlenségről és arról, hogyan lehet leküzdeni azokat. Ezután 
továbbléptünk, hogy megosszuk ötleteinket azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük azt 
a helyzetet, amikor valakit nem érdekel a foglalkozás, és hogyan lehet bevonni őket. 
Párhuzamosan a 2. csoportban foglalkoztunk a vezetők álláspontjával a bizalommal és 
magabiztossággal kapcsolatban, majd jó gyakorlatokat gyűjtöttünk ami segíti mindezeket 
pl a testbeszéd és a hangszín.  A szünet után megosztottuk az elképzeléseinket arról, 
hogy vezetőként miért fontos az improvizáció, ami a workshop egyik fő eleme volt, hiszen 
a projekt idején a koronavírus-helyzet gyakran olyan helyzetekbe hozott mindenkit amikor 
erre nagy szükség volt. 
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1. NAP 2. NAP 3. NAP 4. NAP

A vezetővé válás  kihívása A résztvevők csoportja A támogató és a tanár Következtetések

REGGEL 
  

Helyzet az egyes 
országokban. 

Beszámoló a II. Országos 
foglalkozásról. 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 
TEVÉKENYSÉG 

• Kellemetlenségek 
• Vezetői nehézségek

REGGEL 
  

Köszöntés és digitális 
labdajáték 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  
• A csoportok dinamikája 
• A folyamatra irányuló 

figyelem és a foglalkozás 
szerkezete

REGGEL 
  

Köszöntés és moderátor 
nélküli beszélgetés a 

fiatalok közöT 
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  
• Előnyök és akadályok 

• Online támogatás: 
emberek, eszközök és 

digitális eszközök

REGGEL 
  

 szólánc játék 
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

Végső gondolatok és 
visszajelzés a módszerről

Szünet Szünet Szünet  Szünet

DÉLUTÁN 
  

CSOPORTOS TEVÉKENYSÉG 
• Improvizáció csoport 

vezetőként 
• A vezető bizalma

DÉLUTÁN 
  

PREZENTÁCIÓK 
• Változások a Covid-19 

hatására 
• Siker és fejlesztések

DÉLUTÁN 
  

KVÍZ  
• A legjobb támogató 

• Tanítás

DÉLUTÁN 
  

Értékelés



A RÉSZTVEVŐK CSOPORTJA 
Egy kis bemutatkozás játék után az 1. csoport workshopjának második fordulójában azzal 
kezdtük, hogy megbeszéltük a kialakult csoportdinamikákat. Láthattuk a pro és kontra 
érvet, azzal kapcsolatban hogy bevonjuk  embereket, akik valójában amúgyis barátok, és 
hogyan lehet legyőzni a résztvevőket, hogy ne legyenek félénkek. Ezután megvitattuk a 
figyelem fenntartását, ami még nagyobb kihívást jelenthet az online térben. A 
tevékenységek idejének korlátozása volt az egyik kulcsfontosságú elem, hogy ne legyen 
ideje a résztvevőnek unatkozni, és olyan kérdéseket kell feltenni, amik kifejezetten 
elgondolkodtatóak.. A 2. csoportban azzal a kérdéssel kezdtük, hogy milyen volt a 
résztvevői csoportdinamikát létrehozni, amikor a csoport fele online volt, mint az 
olaszoknál, ők azt mondták hogy emiatt  az elején nagyon nehéz volt, mivel a résztvevők 
nem ismerték egymást olyan jól, de a következő alkalommal javult a helyzet. Végül egy 
általános kérdéssel fejezték be, amiből  kiderült, hogy a fiatalabbakat kevésbé könnyű 
bevonni, mint egy kicsit idősebbeket az online részvétel miatt, mivel az idősebbek 
hosszabb ideig képesek voltak figyelni anélkül, hogy elfáradtak volna. 

A TÁMOGATÓ ÉS A TANÁR 
A végén úgy döntöttünk, hogy összeeresztjük a két csoportot, hogy megvitassuk a 
támogató és a tanár szerepének tapasztalatait, mivel az nagyon változatos volt. 
Hollandiában csak Dani volt támogató, Magyarországon Flóra volt a támogató, de Ernő 
tanárként sokat segített, Lettországban: online volt, a tanárnak zoomot kellett készítenie, 
a technikában segített, míg Leva a magyarázatokkal segítette a foglalkozást  
Olaszországban két tanár volt, az első ugyanaz volt, mint az első nemzeti foglalkozáson, 
és részt vett, de a második tanárt nem annyira érdekelte a projekt, és néhány résztvevőt 
elvitt egy tesztre; Martina nagyon ideges volt, negatív hatással volt rá, de nagyon 
nyugodtak voltak a tanár előtt. 
A  következő részében megosztottuk tapasztalataink arról,  milyen nehéz volt online 
támogatni a fiatalokat. Általánosságban láthattuk, hogy a legtöbb országban kezdetben 
mindkét oldalról támogatásra és nagy nyomásra volt szükség, majd fontos volt, hogy egy 
lépést hátralépünk, és csak csendben legyünk ott, amikor segítséget kérnek. 
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5. FÁZIS C 

HASZNÁLHATÓSÁG MÁSOK SZÁMÁRA 

5.1 - Kézikönyv IO2 + Weboldal 

A teljes folyamathoz és következtetésekhez olvassa el a szellemi termék nevű fájlt. 

A létrehozott eszköztár az egyes országokban létrehozott eszközök és kártyacsomag 
leírása volt, grafikával együtt elkészültek  a mindenki által szabadon letölthető sablonok.  

A kártyacsomaggal ellátott eszközkészlet az értékelési segédlet mintái az első képzés 
során jött létre (kérdőív a diákok számára; oktatók felmérési íve, önértékelési kérdőív és 
kérdőív a projektben részt vevő tanárok tapasztalatainak felmérésére. 

Ez az innovatív történet mesélés eszköz a partnerországok iskolai környezetéhez igazodik, 
köszönhetően annak a kísérletezésnek, amely lehetővé tette, hogy különböző országok és 
kultúrák hozzájárulásával gazdagítsa, és fejlessze mindezt.  

Az eszköztárat a második lettországi közös képzésen  osztották meg, amelynek során a 
résztvevők együtt értékelték az első kísérletezést, és összehasonlították a második  
foglalkozás majd az azt következő képzés leírását, hogy közösen gondolkozzanak 
arról ,hogyan lehetne mégtöbb tanárt bevonni a témába. 

A feladatok megosztása: 
A Stranaidea összegyűjtötte a partnerek által az első kísérletek során létrehozott kártyákat, 
a használt eszközök leírását és a kapott eredményeket; a munka, a dokumentumok  
összegzése különböző online felületek segítségével zajlott,  mint a gmail, a drive és a 
zoom.   

Minden partnerszervezet írt egy jelentést a tesztelt eszközök  és az alkalmazott módszer 
értékelésére, javaslatokat adva azok javítására. A Stranaidea feldolgozta a felmerült 
kérdéseket, és megírta a Tool Kit szövegfájl első verzióját, amelyet megosztottak a 
partnerekkel. 

A részt vevő szervezetek oktatói által írt angol szöveges fájlt lefordították saját nyelvükre 
is.  
A grafikai munka az egyes szervezetek technikai munkájának köszönhetően történt, a 
Stranaidea technikusa által koordinálva. 
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A holland partner felelős a projekt honlapján létrehozásáért illetve a grafikai munkákért és 
a logóért: www.fairytaleslife.eu  
A projekt és a folyamat leírásán kívül a weboldal az eredmények terjesztésének eszköze a 
tevékenységek időtartama alatt, mivel az összes létrehozott szellemi kimenet 5 különböző 
nyelven letölthető. 

5.2 - Helyi képzés ifjúsági munkatársaknak / 
pedagógusoknak 

A Pedagógusok és Ifjúsági munkatársak Országos képzése a partnerszervezetek hálózatán 
belül történt és a módszer terjesztésére, valamint annak közös alakítására helyezték a 
hangsúlyt. Ezeket a képzéseket az ifjúsági munkatársak szervezték és segítették, akik részt 
vettek az összes projekttevékenységben és szellemi termékek létrehozásában.  

Hollandiában 13 résztvevő számára került sor online a képzésre,  mind ifjúsági 
munkatársak voltak. Néhányan közülük önkéntes munkát végeztek az iskolákban, de 
hivatalosan nem tanárok. A résztvevők 6 különböző ifjúsági szervezetből származtak. 
Olaszországban a képzésre 8 résztvevő jelenlétében került sor a CDSR-en Stranaideában, 
Torinóban. A tanfolyamot négy, egyenként 3 órás részre osztották. A csoportot 
pedagógusok, pszichológusok, pszichoterapeutak és társadalmi-egészségügyi szereplők 
alkotják, akik közvetlenül együttműködnek Stranaideával.   

Lettországban  8 résztvevő szerepelt  az online képzésen. 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.  
  
Magyarországon 2021-ben kétnapos képzés volt a projekt módszereiről. A 8 résztvevő 
között voltak magyarok, de sok külföldi is, ezért angolul folyt a képzés.  A csoport 4 nőből 
és négy férfiból állt, akik különböző háttérrel rednelkeztek, voltak szociális munkásokból, 
építészek és közpolitikai döntéshozatalt tanulmányozó emberek illetve szociológusok is. A 
képzés két napig kültéren egy parkban folyt félórás szünetekkel, és három órás etapokkal 
Az első nap elsősorban a nem formális oktatást és azok előnyeit összekötő különböző 
típusú iskolai tapasztalatok megvitatására összpontosított, a második napon pedig a 
csoport befejezte a kártyacsomagot, készített néhány történetet, és beszélt a projekt 
tapasztalatairól és módszereiről és lehetséges fejlesztéseiről. 
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ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG ÉS KÖVETKEZTETÉSEK → ÖSSZEFOGLALÓ 
Az egyes országok különböző társadalmi és kulturális kontextusai eltérnek de közös 
véleményeket hoztak ki a résztvevőkből, melyek hasonlóan hatottak.  
Az ifjúsági munkatársak és a nem formális oktatás  nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a 
tevékenységeket és módszereit a célcsoport sajátos igényeihez igazítsák. Ez azt jelenti, 
hogy egy hasznos módszerhez elengedhetetlen, hogy átalakítható legyen. Összefoglalva, 
a  kártyacsomag létrehozásának folyamata hasznos lehet minden olyan ember számára, 
aki közvetlenül dolgozik együtt fiatalokkal 

Egy másik nagyon fontos következtetés az, hogy a  módszere nagy szabadságot biztosít a 
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, jót tesz a csoportdinamikának. 

A fiatalok általi foglalkozás vezetés  olyan funkció, amelyet csak bizonyos feltételek mellett 
lehet elérni: ha lehetőség van az egész folyamatre felkészülni, ami időigényes és kellenek 
ozzá a segítők és a tanárok is, akik képesek támogatni a fiatalokat.. Ezért a formális 
oktatás  ideális környezet a teljes tevékenység elvégzéséhez: az iskolákban a heti vagy 
hosszú távú folyamatokat könnyebben lehet megtervezni, mint az ifjúsági 
munkaszervezetekben. Az ifjúsági munkában dolgozók számára érdekesebb lenne a 
workshop rövid és intenzívebb időkeretben, például egy egész hétvégét átölelő 
programként. Ez nagyobb esélyt teremt a fiatalok számára, hogy elkötelezzék magukat a 
projekt mellett, és az elejétől a végéig részt vegyenek  a folyamatban. 

  
A meseék ereje, már régóta hatással van az emberiségre. Azok a fiatalok, akik a 
kártyacsomagot használják az alkotási folyamatban, szabadabban fejezik ki magukat egy 
egy karakteren, mesén vagy játékon keresztül. A teljes folyamathoz és következtetésekhez 
olvassa el a Intellectual Output 4-et 
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5.3 - MULTPLIER ESEMÉNY 

OLASZORSZÁG 

Azr esemény célja a következő volt: 

 - A projekttel együtt kifejlesztett eredmények és szellemi teljesítmények bemutatása a 
helyi közösségnek 
 - Bátorítani az embereket,, hogy  terjesszék az eredményeket 
 - Az alkalom, arra jó hogy helyi szinten kapcsolatot alakítson ki a különböző – állami és 
magánszereplőkkel egyaránt – a projekt módszertani megközelítéseinek, eredményeinek 
és termékeinek megosztása során.  

Az eseményre Torinóban, a Comala Ifjúsági Központban került sor, 2021. november 15-
én, pénteken 9:30 és 13:00 között. A Stranaidea szervezte partnerszervezetek 
támogatásával. 

A nem formális oktatás  használata, a holland fiatal foglalkozás vezetők, a magyar 
munkatársak és tanár, és az olasz megkönnyítették a részvételt, és ezt követően 
eredményes vitát folytattak a projekttel kapcsolatban.  
A stranaideai kollégái közül sok pedagógus és pszichológus is részt vett az eseményen, 
mert a Tündérmesék élete módszeréről szóló helyi képzés után egyikük úgy döntött, hogy 
a mentális problémákkal küzdő tinédzserek oktatási központjában használja, ahol 
dolgozott. Ezt követően meg akarták osztani az eredményeket, és előadást készítettek, 
hogy megmutassák az esemény során. 

A feladatokat úgy osztottuk meg, hogy lettország kivételével minden partnerország 
képviseltette magát, amely a koronavírus-korlátozások miatt nem tudott csatlakozni, de a 
Jaunpilsben szerzett tapasztalataik bemutatásra kerültek a rendezvény résztvevőinek. 

A közösségi hálózatokon, valamint postai úton vagy közvetlen kapcsolatfelvétel útján 
meghívták a fiatalokat, az állami és magánszereplőket (szociális szervezeteket, 
szövetkezeteket vagy szociális vállalkozásokat), ifjúsági szervezeteket, valamint , az 
oktatókat, a fiatalokat és a közösségi munkavállalókat. 

Az eseményen részt vettek Torino önkormányzatának képviselői, más helyi középiskolák, a 
minisztériumnak dolgozó szabadúszó pedagógus és egy Római Szövetség tagja is. 
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Az esemény lehetővé tette a partnerek számára, hogy beszámoljanak az  értékelés 
eredményeiről az alkalmazott módszertan  hatásáról. 

A Galileo Progetti és a Yes oktatói és ifjúsági vezetői a létrehozott dokumentációs 
anyagokon, fényképeken és diákon keresztül ismerték a projekt során végzett munkát és a 
projekt eredményeit. 

A magyarországi és olaszországi partneriskolák tanárai, az oktatók és a vezetőként érintett 
fiatalok elmondták tapasztalataikat,  és bemutatták a projekt során alkalmazott 
módszertant. 

60 helyi résztvevő és 8 nemzetközi résztvevő volt, köztük olyan iskolai tanárok, akik nem 
vettek részt a módszertan kísérletezésében,  formális és nem formális  oktatásával 
foglalkozó intézmények és szervek képviselői.   A helyi iskolák dolgozói találkozhattak más 
iskolákkal, és felfedezhették az olyan intézményeket mint a holland demokratikus iskola,   
valamint a partnerszervezeteknek lehetőségük volt arra, hogy folytassák a munkát és 
dolgozzanak a projekt tovább élésén.   

MAGYARORSZÁG 

Two sessions of the Multiplier Event were organized in Hungary. 

A Rendezvénysorozatok megkettőzése annak eérdekében született, hogy minden érdekelt 
fél részt vehessen az FTL projekt magyarországi m eseményén, annak ellenére, hogy a 
kormány hirtelen új korlátozásokat vezetett be a COVID új hullámának leküzdésére, így  az 
oktatási intézményekhez nem kapcsolódó személyek iskolákon belüli belépésének 
tilalmára. 

- Szakmai nap: az Erasmus + Tündérmesék élete projekt Magyarországon (2021. 
november 30.) : konferencia egy oktatási intézményben, egy formálisabb rendezvény, 
amely a projekt módszertanát és eredményeit elsősorban az iskola tanárainak és 
munkatársainak mutatja be. A konferencia témái a módszertan bemutatása, a 
megvalósítás  és eredményei és a fenntarthatósága.  

A Rendezvény az iskola által évente szervezett "Szakmai Nap " alatt valósult meg, mint 
nem formális tanulási lehetőség a tanároknak. 
A COVID-biztonsági előírások betartása érdekében a rendezvényt az iskola bejáratánál 
egy kiállítással együtt hozták létre (amely a diákok, a tanárok és a személyzet számára a 
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karácsonyi zárva tartásig, 2021. december 22-ig látható marad.A kiállítást így mintegy 
450-en tekinthetik meg. 

A konferencia minden résztvevője kapott egy projektpromóciós csomagot, amely egy 
logóval ellátott táskából állt; volt benne egy mappa, amelyben kártya sablon volt illetve  a 
projekt leírására és a tevékenységei egy pendriveon. 

- "Ifjúsági Műhelymunka" (2021. november 28.): ezt az eseményt a Galileo Progetti 
ifjúsági munkása és fiatal önkéntese szervezte, valamint egy fiatal olasz, aki részt vett a 
projekt olaszországi tevékenységeiben. 

A rendezvény nem formális workshop volt magyar fiatalok egy kis csoportjának: 
pszichológia és művészetterápia szakos hallgatónak,  angolul tartották. A rendezvényt 
nem intézményi helyszínen tartották a szabályok betartása végett.  

LETTORSZÁGI 

3 napos rendezvény 

A  rendezvényt úgy tervezték, hogy érdekes legyen a résztvevők számára, de közben 
alkalmazkodjon a Covid-19 helyzethez is. Ezért történt három nap alatt, és 10 fős 
csoportok voltak a Jaunpils ifjúsági központban. A rendezvény fő célcsoportja a 
pedagógusok, az ifjúságsegítők, a formális vagy nem formális oktatás iránt érdeklődők, 
valamint a családok voltak. 

Menekülési szoba játékként szervezték meg, amely a fiatalok által a " TündérMesék élete 
projekt" idején készített történeten alapult. A Jaunpils ifjúsági központban tartották, 
részben online (A csapatok jelen voltak az ifjúsági központban, de a foglalkozásvezetők 
telefonon és webkamerán keresztül vették fel velük a kapcsolatot). 

A csapatokat meghívták, hogy vegyenek részt a játékban, ahol több, fiatalok által készített 
játékkártyát találhattak aés megoldhatták a kialakult helyzetet-, ami az "Időhiány" címet 
viselte. A történet egy családról szólt, akik küzdöttek az idő megtalálásával, és ezért voltak 
problémáik. Végül a megoldás az volt, hogy megtalálják a hiányzó békét az életükben, 
ami segíthet abban, hogy minden újra nagyszerű legyen.  

Ez az esemény azért jött létre, hogy  a játékélményen keresztül egy valós történetet 
nyújtson, amely a projektben készült, és képviselje az egymástól való tanulás fontosságát, 
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amely szintén a projekt egyik célja volt. A játék után a résztvevőket meghívták egy 
beszélgetésre majd utána egy videóhíváson keresztül mesélték el tapasztalataikat. A 
résztvevőket meghívták a kiállítás megtekintésére, ahol a fiatalok által készített összes 
kártyát  lehetett megtekinteni. Emellett beolvashatták a QR-kódokat, és a projekt 
weboldalán megismerhették a  projekttel kapcsolatos összes információt. 
 

A projekteredmények terjesztése a szabadulószoba játék segítségével sikeres ötlet volt, 
mert jó sok embert bevonzott, és elégedettek voltak a végén. Több mint 50 fős csoport 
tapasztalatot kapott a projekttel kapcsolatb 

HOLLANDIA 

Hollandiában sok küzdelem volt eseményünk megszervezésével kapcsolatban. Hetekig 
terveztük, hogy 2021. december 11-én, szombaton fizikai eseményt szervezünk  a 
Demokratikus Iskolában.  
A  ötlet az volt, hogy a Rendezvényt összekapcsolják egy prezentációval ami más 
hollandiai demokratikus középiskolák számára is nyitott lett volna és az  Erasmus+ 
programoknak lehetőségeiről szólt volna. Kezdetben nagy volt az érdeklődés más iskolák 
és tanáraik részéről. 
  
Az eseményt megelőző két hétben azonban sok minden történt Hollandiában a COVID-al 
kapcsolatban. A kormányunk arról vitatkozott, hogy a karácsonyi szünetre korábban zárják 
be az iskolákat az egyre növekvő esetszám miatt. Két hétig nem volt világos, hogy az 
iskolák bezárnak-e vagy sem.  
Ez azt eredményezte, hogy Hollandiában szinte minden iskola nagyon elfoglalt volt azzal, 
hogy gyorsan készítsen vészhelyzeti tervet arra,  amikor bezárják az iskolákat. Emiatt sok 
tanár lemondta a részvételt. 
  
Emellett az eseményt megelőző héten Hollandia ismét félig zárlat alá került. Nem volt 
lehetőség nagyobb fizikai találkozók szervezésére, és minden üzletnek stb. 17:00-kor be 
kellett zárnia. Ez azt jelentette, hogy az utolsó pillanatban át kellett váltanunk egy online 
eseményre. Sajnos ez a két dolog együttesen azt jelentette, hogy a résztvevők többsége 
lemondta a részvételét az eseményen. 
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Végül egy  online rendezvényt szerveztünk, ahol bemutattuk a projekt összes eredményét 
és anyagát, és a workshopok két fiatal vezetője is eljött, hogy elmondja tapasztalataikat. 
Ezt követően szerveztük meg az Erasmus+ programot. A probléma csak az volt, hogy a 
nagy lemondások miatt csak 6 résztvevővel zártunk a rendezvényen, és a karácsonyi 
ünnepek miatt nem volt lehetőség a rendezvény elhalasztására. 
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6. HATÁS 

6.1 - OLASZORSZÁGBAN 

Projekt hatása az aktív részt vevőkre nyilvánvaló: 

FIATAL VEZETŐK 
Martina Pintilie és Sara Delduca számára a projekt növelte tudatos gondolkodásukat és a 
más emberekkel való kapcsolataikat is fejlesztette, kezdve az osztálytársaktól a foglalkozás 
vezetésén át a vezető szerepéig, amint azt az értékelési űrlap és a jelentések 
tevékenységei alapján is láthattuk. Az ő szempontjukból a lettországi képzési napok és a 
más európai országokból származó társaik közötti jó gyakorlatok cseréje szintén 
hozzájárult ahhoz, hogy szélesebb körű összetartozásérzetet kapjanak. A projekt 
tapasztalatai olyan eszközöket biztosítottak számukra, amelyek javítják készségeiket az 
inkluzív kapcsolatok létrehozásában és , más emberek meghallgatása és megértése terén 
is. Különösen fontos, hogy Sara Delduca önállóan is részt vesz a 2021 novemberében 
magyarországon megrendezésre került eseményen, nagy érdeklődést mutatva a projekt 
iránt egészen a végső szakaszig. 

TANÁR  
Michelina Facciotto professzor nagy professzionalizmussal és érzékenységgel fogadta a 
projektet a  kezdetétől. A Giulio középiskola tanáraként képviselte a kapcsolatot a 
Stranaidea oktatók és vezetők illetve a formális iskolai és nem formális oktatási módszerek 
között. 
Az olasz  esemény során Facciotto professzor elmondta tapasztalatait. Megosztotta milyen 
nehéz az iskolai környezetben innovatív projekteket javasolni, amelyek célja a diákok 
aktívizálása és saját közösségük fejlesztése. Nagyon gyakran az iskolarendszer küzd, hogy 
helyet és időt találjon az ilyen jellegű projekteknek vagy tevékenységeknek. A professzor 
megjegyezte, hogy az olyan projektek, mint a Fairy Tales Life, lehetőséget nyújtanak a 
diákok iskolai teljesítményének növelésére az érintett témákban, csakúgy, mint Martina és 
Sara Facciotto esetében, mindeközben fejleszte angol tudásukat. 

PEDAGÓGUSOK ÉS PSZICHOLÓGUSOK 
Dr. Giulia Aguì és Dr. Dario Fieni a Stranaidea szociális rehabilitációs szolgálatának, az In 
&Out-nak a tevékenységében kísérleteztek az oktatási módszerrel, és megosztották 
tapasztalataikat a 2021. november 15-i olasz  eseményen. Dr. Giulia Aguì, aki 2021 májusa 
és júniusa között vett részt a képzésben, a Torinói Egyetemen végzett diplomamunkájába 
belefoglalta a Fairy Tales Life projektet, és javasolta kollégájának, Fieninek a módszer 
bevezetését saját munkahelyén. Az elért eredményeket mind a szakemberek, mind az 
érintett serdülők pozitívan ítélték meg, kiemelve az eszköz nagy alkalmazkodóképességét. 
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Dr. Giulia Aguì lehetővé tette diplomamunkájának felhasználását amely összefoglalja a 
Fairy Tales Life oktatási eszközzel végzett kísérleteit. A kísérlet olyan serdülőkre terjed ki, 
akik nehéz helyzetben vannak a fejlődési korban. 

6.2 - MAGYARORSZÁG 

A projekt fontos lépés volt a Galileo Progetti számára az ifjúsági terület fejlesztésében. A 
projektnek köszönhetően új kapcsolatokat hoztak létre a helyi iskolákkal: ezek olyan állami 
iskolák, amelyek inkluzív programokkal rendelkeznek, hogy támogassák a kiszolgáltatott, 
sajátos igényű vagy sajátos nevelési igényű fiatalok oktatását. 

Az FTL projektben való együttműködésnek köszönhetően tárgyalások kezdődtek az 
együttműködés folytatásáról új projektekben. Különösen a multiplier esemény nagyszerű 
lehetőség volt a tanárok nagy csoportjának bevonására, akik személyesen láthatták a 
projekt hatását a diákokra és a fejlesztési lehetőségeket is. 

Az oktatási intézményekkel való formális együttműködés mellett egy informális fiatalokból 
álló csoport alakult ki, akik részt vettek a projekt különböző tevékenységeiben, és akikkel 
továbbra is együttműködik a GALILEO PROGETTI. 

Természetesen a COVID hatással volt a projekt végrehajtására, megakadályozva a 
tevékenységek személyes megtartását. Az oktatók keményen dolgoztak, hogy befejezzék 
a folyamatot az online és a személyes események kombinálásával. Az iskolákkal való jó 
együttműködés alapvető fontosságú volt a sikerhez, mivel külsős személyek nem tudtak 
belépni az iskolába, de a jól irányított együttműködésnek köszönhetően a projekt az 
iskolán belül is megvalósult.  

A legnagyobb hatás magukra a fiatalokra volt. Beszédzavarral és / vagy speciális tanulási 
igényekkel rendelkező és a projektben résztvevő diákok, 13-15 évesek voltak. A projekt 
tevékenységeiben való részvétel, a megszerzett készségek  is nagy lökést és nagy 
önbecsülést adott ezeknek a fiataloknak. Saját kompetenciájuk és lehetőségeik 
tudatosítása támogatta őket abban, hogy minőségi iskolákban folytassák iskolai 
tanulmányaikat. 
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6.3 - LETTORSZÁG 

A Jaunpils településre gyakorolt hatás széles körű volt. Először is, a projekt segítségével 
létrejött az együttműködés a Jaunpils ifjúsági központ, az önkormányzat, valamint az 
iskolai tanárok és vezetők között. 

A fiatalokra gyakorolt hatás látható volt. Nyilvánvaló volt, hogy a vezetői képzés után, 
majd a folyamat későbbi szakaszában, miközben foglalkozást vezetnek, a fiatalok 
magabiztosabbá és függetlenebbé válnak munkájukban.  

Még a "Covid" helyzet is nehéz volt, de a projektben alkalmazott módszer bizonyította 
alkalmazkodóképességét, és nagy támogatást nyújtott az ifjúsági munkások és az 
önkormányzat tevékenységeiben. A helyi közösségen is nyomot hagyott, mert lehetőség 
nyílt megtapasztalni az "Escape Room" játékformátumú többjátékos eseményt az ifjúsági 
központban, amely nagy érdeklődést váltott ki. 

Még a tanár is úgy gondolta, hogy több időre lesz szüksége ahhoz, hogy figyelemmel 
kísérhesse a módszerek hatását, a társadalmi befogadás eszközét, de ez egy nagyszerű 
kezdet a témával való munkához, és maga a projekt megmutatta annak fontosságát, hogy 
mennyire fontos a társadalmilag befogadó környezetben dolgozni és figyelni a fiatalok 
vezetői szerepére, mert hosszú távon előnyös lehet az oktatásban. 

6.3 - HOLLANDIA 

A projekt óriási hatással volt az összes érintett holland szervezetre és résztvevőre. 
A partnerszervezet számára ez volt az első alkalom, hogy hosszú távú stratégiai 
partnerséget kötöttek, ahol iskolák is részt vettek. A szervezet leginkább az ifjúsági 
területen dolgozott eddig, és nem annyira a formális oktatás területén. 
  
Ehhez a projekthez a szervezet új helyi együttműködést kezdett a "De Vallei" demokrata 
középiskolával. Az iskola is érdekelt volt abban, hogy elindítsa ezt az együttműködést, 
hogy  tapasztalatokat szerezzen a nemzetközi mobilitásban tanáraik és diákjaik számára. 
Ebből a projektből az iskola érdeke is volt, hogy több alkalmazottja és diákja is  esélyt 
kapjon a nemzetközi mobilitásra. Ebben a projektben a "De Vallei" csak társ partnerként 
vett részt. 

Közvetlenül ennek a projektnek az eredményeként a "De Vallei" úgy döntött, hogy 
Erasmus+ azonosítót kér, és most egy másik KA2 partnerségben vesz részt a YES!-vel, de 
már teljes jogú partnerként vesznek részt. 
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Nagyon nagy hatással volt a projektben részt vevő diákokra is, különösen a két diákra, 
akik részt vettek a nemzetközi képzésben, és megtartották a 15 órás workshopokat a 
kortársaik számára. Taco Ritsema és Manuel Buitenhuis (a két diák) számára csodálatos 
élmény volt részt venni egy nemzetközi projektben, és találkozni a különböző országokból 
származó fiatalokkal. Taco számára ez volt a második alkalom, hogy el utazott egy 
nemzetközi képzésre, és Manuel számára ez volt az első repülés is például. 

Az Erasmus+ nemzetközi tapasztalatai mellett nagyon hasznos volt számukra, hogy 
megkönnyítette a képzés a foglalkozások 2. fordulóját. A projekt 3 éve alatt egyértelmű 
volt, hogy mind a segítő készségekben, mind a vezetésben, mind a bizalomban és a 
jelenlétben fejlődnek. Sokkal magabiztosabbá válnak, nemcsak a csoportok elé állnak ki 
minden további nélkül, hanem a másokkal való mindennapi interakciójukban is. 

Taco számára olyan fontos tapasztalat volt, hogy úgy döntött, hogy továbbra is részt akar 
venni a nemzetközi projektekben. Junior projektkoordinátor lett az új KA2 projektben (az 
iskola tanárainak támogatásával, és már gondolkodik más jövőbeli projekteken, amelyek 
megtervezhetők és megszervezhetők, mint például egy ifjúsági csere a demokratikus 
iskolák európai diákjai számára. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

Először is, ez a projekt az eredetileg tervezettnél egy évvel tovább tartott a COVID körüli 
kialakult helyzet miatt. Mert az egész tervezés, szerkezet és a tevékenységek végrehajtása 
teljesen megváltozott az eredeti tervhez képest. Szerencsére mindannyian rugalmas 
emberek vagyunk, akik hozzászoktak a változó helyzetekhez való alkalmazkodáshoz. A 
Covid19-válság helyzete azonban nagyon nagy kihívást jelentett, és valós korlátok közé 
szorított rugalmasságunkat. 

A MÓDSZER ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGE (ONLINE/FIZIKAI, FIATALOK/
GYERMEKEK) 
A módszer kipróbálása után azt láttukk, hogy ez egy nagyon egyszerű módszer ami kész, a 
változásra vagy az alkalmazkodásra, és szinte minden aspektusát szükség esetén meg 
lehet változtatni. (Időzítés, a felhasznált tér, a tevékenységek, a résztvevők száma, az 
iskolai környezet vagy az iskolai időn kívüliség).  
  
A COVID miatt kénytelenek voltunk néhány helyi és nemzetközi tevékenységünket 
onlinera átváltani.  A módszer elegendő teret és szabadságot ad ahhoz, hogy 
alkalmazkodjon ehhez az online valósághoz. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
módszer online is működhet, ha megtalálják a megfelelő módot a fiatalok támogatására 
és bevonására. 

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 
A TündérMesék Élete módszerének egyik olyan aspektusa, amely javítható, az az 
időigényessége, hiszen ez egy nagy és hosszú projekt ami folyamatos részvételt követel. 
Sok olyan dologból áll, amelyeket meg kell szervezni és megtervezni, jó néhány órányi 
tevékenységből, és a foglalkozást vezető fiatalok is sok támogatást igényelnek.  
  
Különösen akkor igaz ez, ha az iskolát vagy a tanárokat nem támogatják további ifjúsági 
területen dolgozók és újdonságnak számít a kreatív módszerek használata az 
osztálytermekben. Ha nincs sok extra idő a munkájuk mellett, akkor a módszer az 
intenzíitása miatt nehezen használható. Talán az iskolák és a tanárok számára előnyös 
lenne, ha a módszernek lenne egy egyszerű és könnyebb "bevezetési" változata is. Ez 
teret adhat nekik arra, hogy először csak kipróbálják, majd motiváltak legyenek az egész 
folyamat megszervezésére, a kisebb tevékenység eredményeivel. 

VÉGSŐ KÖVETKEZTETÉSEK 
Az egyik következtetésünk az, hogy a TündérMesék élete módszer nagyon jó kiegészítője 
az iskolai formális környezetnek.  Néhány érintett iskola és tanár látta a foglalkozásokat az 
osztályokban, ami kreatív és új interakciós módszert alkalmazott az osztálytermekben. 
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Nem csak a diákok között, de a tanárok számára is lehetőség nyílt arra, hogy más módon 
lássák diákjaikat, és felfedezzék azon képességeiket, szempontjaikat és érdekeiket, 
amelyekről előtte fogalmuk sem volt. A módszer használata az osztályteremben 
lehetőséget ad arra, hogy megtörjük az ott jelen lévő normákat és formális struktúrákat. 
  
Könnyedén kiválaszthatjuk a módszer fókuszát és témáját. Ez teret ad a fiataloknak arra is, 
hogy olyan fókuszt vagy témát válasszanak, amely releváns számukra, és a folyamat feletti 
kontroll érzést adják nekik. Szükséges lehet néhány támogató játékra ahhoz, hogy a 
csoport először a megfelelő légkörbe kerüljön, hogy beszéljenek nyíltan a témáról, 
különösen, ha ez egy nagyon megosztó vagy személyes téma. Lehetőség van olyan külső 
partnerek vagy szervezetek bevonására is, amelyek  tapasztalattal rendelkeznek a 
témában, és saját tapasztalat alapján tájékoztathatják erről a fiatalokat. 
  
A projekt középpontjában a kevesebb lehetőséggel (tanulási nehézségekkel, társadalmi 
akadályokkal) rendelkező fiatalok álltak. Láttuk, hogy a módszer és különösen a 
bemelegítő játékos foglalkozások, nagyon nagy hatással van rájuk, és valóban 
lehetőséget ad nekik arra, hogy fejlesszék magukat, és fontos és hasznos  készségeket 
szerezzenek. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha megfelelő támogatást nyújtanak a 
fiataloknak, amikor a kortársak vezetnek workshopot. Ez azt jelenti, hogy az ifjúsági 
munkásnak/tanárnak és a támogatójának elegendő időt kell biztosítania a fiatalok 
gyakorlására és a fiatalokkal való elmélkedésre a workshopok előtt és után. 
  
Vannak pillanatok, amikor a foglalkozások  vezetése a fiatalok által kevésbé működik. Ez 
leginkább akkor fordul elő, ha nincs elég "távolság" a workshopot vezető fiatalok és a 
részt vevő fiatalok között. Például, ha a fiatalok már nagyon jól ismerik a résztvevőket, és 
erős informális kapcsolatuk van velük, a vezető fiatalok nehezen vehetik át a vezetést a 
csoport felett. Továbbá, amikor a résztvevő fiatalok idősebbek, mint a vezető fiatalok, 
nehéz számukra, hogy átvegyék az irányítást, és a csoport meghallgassa őket. A legjobb 
az, ha a részvevő diákok néhány évvel fiatalabbak, mint ők. Ez a vezetők számára a 
"rangidősség" természetes formáját adja. az is lehetséges, hogy olyanok vesznek részt 
akiket nem ismernek, ez is könnyítheti a helyzetüket 
  
És végül, mint a projekt legfontosabb befejezése számunkra, láttuk, mennyire fontos és jó 
a fiatalok számára, hogy részt vehetnek és workshopokat szervezhetnek, és hogyan ad 
nekik ez esélyt arra, hogy egyénileg is fejlődjenek. Láttuk, hogy néhány fiatal  erősebb 
egyénekké fejlődik, akik több új készségel is rendelkeznek.  
  
Erősteljesen javasoljuk, hogy használja ezt a módszert, javítsa és módosítsa azt, igényei 
szerint, amint elkezdi használni látni fogja hogy egyben hasznos és szórakoztató is. 
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