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VOORAF 

Deze tekst die u voor u heeft, is de beschrijving van alle processen en richtlijnen om de 
methode van "Fairy Tales Life - Non Formal Education innovative tools for Social Inclusion 
into schools" te gebruiken, waarmee is geëxperimenteerd in Italië, Letland, Hongarije en 
de Netherlands. 

In de hoofdstukken die volgen op deze inleiding vind je alle algemene elementen en 
conclusies van elke fase. Als u meer wilt weten en meer details wilt over een enkele fase 
van het proces, kunt u een van de volgende downloadbare documenten gratis lezen op 
de website van het project: http://www.fairytaleslife.eu: 
  
IO1 
Als je wilt weten wat het betekent om een workshop te ontwerpen en uit te voeren, kijk 
dan eens naar de ervaringen van de eerste nationale workshop experimentatie in scholen, 
in Intellectual Output 1. 
  
IO2 
Als u uw eigen workshop wilt ontwerpen, plannen en uitvoeren, kunt u de handleiding en 
website van Intellectual Output 2 raadplegen. 
  
IO3 
Als u geïnteresseerd bent in het ontdekken en zelf uitvoeren van de Peer-learning manier 
en de jongeren die zelf de workshop faciliteren, bekijk dan Intellectual Output 3 
  
IO4 
Als je nieuwsgierig bent naar een training om de methode te gebruiken en de 
mogelijkheid om deze aan te passen voor jongerenwerkers, opvoeders en leraren, bekijk 
dan Intellectual Output 4 
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1. INLEIDING 

Het Erasmus+-project "Fairy tales life - Non Formal Education innovative tools for Social 
Inclusion into schools" heeft tot doel een inclusieve aanpak te ontwikkelen voor formeel 
en niet-formeel onderwijs. Dit op basis van storytelling door middel van een specifieke 
praktijk (genaamd Fairy Tale Life-kaarten) gemaakt en ontwikkeld door Stranaidea op 
lokaal niveau en erkend door het Italiaanse Erasmus+ Nationaal Agentschap als een 
instrument dat op Europees niveau is ontwikkeld. 
 De methode omvat het gebruik van een kaartspel om verhalen te verzinnen, geïnspireerd 
door de studies van Vladimir Jakovlevič Propp en Gianni Rodari, gemaakt over de 
identificatie van structuren en elementen die terugkeren in de verhalen en sprookjes, 
waarbij diversiteit en verschillende soorten ‘beperkingen’ een factor zijn die aan de 
personages moet worden gegeven. Deze tool kan worden gebruikt om op een creatieve 
manier en een nieuwe herinterpretatie naar de moderne wereld te kijken. Het hele project 
stelde de deelnemende partners in staat om een methode te bouwen en deze in 
verschillende fasen te herdefiniëren. 

PARTNERORGANISATIES 
STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS (Italië)  
YES! - Youth Exchange Service (Nederland)  
GEMEENTE JAUNPILS (Letland)   
GALILEO PROGETTI (Hongarije) 

DOELSTELLINGEN 
● Het stimuleren van de dialoog en samenwerking tussen formeel en niet-

formeel onderwijs, door middel van training, testen, evalueren en samen 
ontwikkelen van een ‘good practice’ 

● Opschalen en verspreiden van de Fairy Tale Cards-praktijk dankzij de bijdrage 
van opvoeders, jongerenwerkers, leraren en leerlingen in verschillende landen  

● Het versterken van het vermogen van de deelnemende personen om kritisch te 
denken, de wereld waar ze leven te herzien naar een constructief, fantasierijk 
en inclusief standpunt  

  
VERWACHTE RESULTATEN 

● Leraren en opvoeders zijn bereid om te gaan met diversiteit in het algemeen, 
met een aanpak gebaseerd op individuele en specifieke erkenning   

● Een nieuwe inclusieve aanpak over storytelling getest en verspreid in scholen  
● Verbeterde samenwerking op lokaal en internationaal niveau bij formeel en 

niet-formeel onderwijs   
● Betere prestaties van leerlingen uit achterstandssituaties en verbeterde 

acceptatie van diversiteit in de klassen 
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2. PROJECT & PROCES 
Het Fairy Tales Life project gebruikt een methodologie op basis van storytelling en het 
creëren van verhalen, om jongeren te introduceren in het thema diversiteit. Dit alles in 
een tijd waarin we leven waarin de waarden van inclusie en acceptatie van diversiteit 
ernstig in het geding zijn. 

METHODOLOGIE 
- Uitwisseling van ‘best practices’ en innovatieve instrumenten en methodologieën om de 
synergie tussen formeel en niet-formeel onderwijs te ontwikkelen. 
- Experimenteren met instrumenten en -methodologieën om de sociale inclusie van 
kansarme jongeren op scholen te ondersteunen en het creeëren van een goede 
leeromgeving te vergemakkelijken 
- Ontwikkelen, testen, implementeren en verspreiden van de storytelling-methode en het 
creëren van verhalen voor de training van jongeren (ook met minder kansen) als peer-
leiders van activiteiten die mensen bekendmaken met het thema diversiteit. 

Het project omvat de implementatie van drie kortdurende trainingsactiviteiten, waarbij 
trainers en jongeren (ook met minder kansen) betrokken zijn die, door middel van 
coöperatief leren, samen bouwen aan de theoretische en praktische elementen van de 
innovatieve methodologie van het creëren en vertellen van verhalen. 

Het project wordt ontwikkeld in de volgende fasen: 
• Ontwikkeling, toetsing en toepassing van innovatieve methoden en instrumenten voor 
niet-formeel onderwijs aan jongeren op scholen, om de transversale competenties die in 
het leerproces zijn verworven, te herkennen en te beoordelen 
• Experimenteren met de methode en de tools die zijn ontwikeld op lokaal niveau, om 
deze te evalueren binnen de betrokken middelbare scholen 
• Het creeren van een Toolkit en het implementeren van een training over de method 
gericht op leraren, trainers, jongerenwerkers en jonge peer-educators 
• Realisatie van Mulitplier evenementen om de resultaten te verspreiden onder alle 
verschillende actoren die betrokken zijn bij sociale inclusie en onderwijs, in de richting van 
diversiteit in formeel en niet-formaal leren. 

Als voordeel op lange termijn heeft elke organisatie een nieuwe werkwijze, 
activiteitenmodellen en een trainingsmodule ontwikkeld om verder te kunnen verspreiden 
aan andere scholen en instellingen. 
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BEHAALDE RESULTATEN 
O1- Eerste didactische experimenten: lokale workshops in partnerscholen voor groepen 
leerlingen (samen geleid door leraar en trainer). 
O2 - Toolkit: beschrijving van de methode, storytelling kaarten en ondersteunde 
activiteiten, grafisch klaar om te worden gebruikt door anderen met lege kaarten om zelf 
met de methode te starten. Gratis te downloaden van de projectwebsite.  
O3 - S Tweede didactische experimenten: lokale workshops voor leerlingen van 
middelbare scholen, uitgevoerd door jogeren, onder begeleiding van jongerenwerkers en 
de trainer 
O4 - Training: lokale training volgens de methode voor leerkrachten, opleiders en/of 
jongerenwerkers 
O5 - Richtlijnentekst over de methode 

AANTALLEN EN PROFIEL VAN DE DEELNEMERS 
De directe begunstigden van de activiteiten zijn: 

• 8 trainers/leerkrachten/jongerenwerkers betrokken bij de drie trainingen en bij de 
twee lokale experimentaties in de vorm van de workshops op scholen 

• 8 leerlingen (waaronder een anntal uit achterstandssituaties) werden als deelnemers 
aan de eerste workshop en aan de tweede training betrokken om jonge leiders van 
de tweede workshop te worden en deze tijdens de derde training te evalueren. 

• 37 leerkrachten/trainers/jongerenwerkers in de local trainingen over de methode en 
de tools  

• 60 leerlingen van middelbare scholen betrokken bij de eerste experimenten met de 
methode, 

• 49 leerlingen van middelbare scholen waren betrokken bij de tweede 
experimentatie van de methode. 

De indirecte begunstigden die betrokken zijn bij de informatie en zichtbaarheid van 
specifieke activiteiten zijn leerkrachten en opleiders, jongerenwerkers, leerlingen en 
vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die zich bezighouden met onderwijs: 

- 60 deelnemers aan het multiplier event in Italië 
- 60 deelnemers aan het multiplier event in Hongarije 
- 51 deelnemers aan het multiplicatorevenement in Letland 
- 6 deelnemers aan het online multiplayer event in Nederland 

PROJECTDUUR 
3 jaar (van 1 januari 2019 tot 31 december 2021). 
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2.2 - TIMELINE 

Tijdlijn van het hele project: 
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3. FASE A 

DE METHODE VERKENNEN 

3.1 - 1e INTERNATIONALE TRAINING 

Het eerste gezamenlijke korte termijn trainingsevenement voor jongerenwerkers en 
leraren vond plaats in Turijn, Italië, van 1-6 juli 2019. 

De eerste training was een kans om de wederzijdse kennis tussen de partners te 
verdiepen, te beginnen met de identificatie van een gedeelde methodologie en samen 
het educatieve proces van het maken van het kaartspel te consolideren. Stranaidea 
introduceerde de tool en de methodologieën voor storytelling, door middel van 
verschillende activiteiten en door een theoretische presentatie te maken van de 
vertelmethode en de mogelijke aanpassing ervan in niet-formeel onderwijs. De groep 
creëerde vervolgens hun kaartspel in een workshopsimulatie verdeeld in vier fasen, die 
elk overeenkomen met een type kaart: personages, locaties, objecten en de speciale 
kaart. Hetzelfde pad dat vervolgens, geïmplementeerd en verder ontwikkeld, landelijk 
door elke organisatie binnen een formele onderwijscontext zou worden uitgevoerd. De 
deelnemers begonnen met het gezamenlijk creëren van het workshopsproces waarin het 
schooldoel, de workshopstructuur, het inclusieonderwerp, de benodigde materialen en 
specifieke doelstellingen werden gedefinieerd. 

Vanaf het eerste moment leek het maken van nieuwe kaarten, beginnend met de 
persoonlijke ervaringen van individuen en de groep, een van de belangrijkste en meest 
innovatieve elementen van de tool. 

DOEL VAN DE LOKALE WORKSSHOP 
Stranaidea werkt samen met een school waar ze al heel lang mee samenwerken, waarbij 
de leerkracht zeer betrokken is. Het was een groep van alleen meisjes tussen de 17 en 19 
jaar oud. Galileo Progetti werkte niet direct in de school, maar met de professor en 
leerlingen (uit verschillende klassen) gingen ze voor drie dagen workshops naar het 
platteland. Het is een speciale school voor leerlingen met spraakstoornissen rond de 
leeftijd van 16 jaar. In Letland waren de leerlingen een gemengde groep van 
verschillende klassen van de middelbare school van Jaunpils. YES! werkt met een 
gemengde groep leerlingen op een Democratische School in Nederland. 
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ACTIVITEITEN, EVALUATIE EN COMMUNICATIE 
De partners identificeerden de structuur van de nationale workshops, definieerden de 
timing, activiteiten en oefeningen en schetsten een profiel van de toekomstige peer-
leiders die de tweede workshop in de volgende fase van het project zouden uitvoeren. 
Een andere veel voorkomende keuze betrof het verzamelen van uitkomsten, nuttig 
materiaal en het opstellen van drie verschillende soorten evaluatieformulieren (voor 
docenten, jongerenwerkers en leerlingen) en onderzoeksinstrumenten. We bespraken ook 
de verspreiding en interne en externe aspecten van communicatie: het creëren van 
groepen op whatsapp, via email, gedeelde drives op Google, tot het creëren van een 
volledig speciale website om de outputs te downloaden. 

3.2 - 1e DIDACTISCHE EXPERIMENTEN IN SCHOLEN 

Lokale workshops in partnerscholen voor een groep leerlingen (geleid door leraar en 
trainer samen).   
Experimenten op middelbare scholen waarbij elke partnerorganisatie van de tool "Fairy 
Tales life" betrokken is, geleerd en ontwikkeld tijdens het eerste gezamenlijke 
trainingsevenement.  
In elke partnerschool is een workshopactiviteit geïmplementeerd waarbij leerlingen 
experimenteren met het kaartspel. De activiteiten zijn in elk partnerland uitgevoerd door 
de jongerenwerkers van de partnerorganisatie die hebben deelgenomen aan het eerste 
trainingsevenement over de storytelling-methode en gebruik hebben gemaakt van de 
evaluatie-instrumenten die in samenwerking met de leerkrachten zijn ontwikkeld. 
In elke context kwamen de problemen en aspecten naar voren die verband houden met 
de diversiteit en sociale inclusie die leerlingen ervaren, afhankelijk van hoe sommige 
groepen of minderheden of individuen op hun school worden waargenomen en 
discriminatie tegen hen.  
De kaarten die door elke groep in elk land zijn gemaakt, worden opgenomen in het 
eerste deck en verzameld in de toolkit die aan het einde van het experiment is gemaakt 
voor de overdraagbaarheid van de methode.  
  
TAAKVERDELING 
Elke organisatie was verantwoordelijk voor de voorbereiding en planning van de 
workshops op lokaal niveau met de school: delen met de betrokkenen van elke school, 
oprichting van de groep die zal deelnemen aan het experimenteren en vertalen van de 
evaluatie-instrumenten in de nationale taal door elke partner. Elke school besliste of ze de 
experimenten aan een hele klas voorstelden of ze registraties verzamelden op basis van 
de interesse tussen verschillende klassen.  
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Na de voorbereiding en co-constructie van de tools en van de methode tijdens het eerste 
trainingsevenement, evalueerden de trainers het experiment op school via de tools die 
door de partners op een gedeelde manier waren ontwikkeld en schreven ze een rapport 
om ze te valideren, met suggesties voor hun verbetering. Stranaidea verzamelde de 
evaluatierapporten van de workshops ter voorbereiding van het tweede gezamenlijke 
trainingsevenement.  
Het tekstbestand dat door de opleiders van elk partnerland is geschreven, is in het Engels 
geschreven om te worden gedeeld tussen de partnerorganisaties die elk document naar 
hun eigen taal vertaalden (Italiaans, Hongaars, Nederlands, Lets). 
De grafische setting met foto's en ander documentatiemateriaal en het delen vond plaats 
dankzij het werk van de technici van elke partnerorganisatie en de coordinatie door 
Stranaidea.  

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 
Het kost aanzienlijke tijd om de sfeer te creëren en de tieners erbij te betrekken. Elk land 
heeft zijn eigen workshop ontwikkeld in verschillende contexten, met veel verschillen: 
leeftijd, aantal en herkomst van de deelnemers, maar ook qua tijd en ruimte waarin de 
workshop plaatsvond. Ondanks deze omstandigheden bleek in alle gevallen dat het 
creëren van de juiste sfeer van primair belang was voor de betrokkenheid van jongeren: 
besteed de juiste tijd aan het ontwikkelen van een omgeving van inclusie, luisteren en 
wederzijds begrip in de groep. Je kunt d methode versterken door het betrekken van 
specifieke externe experts, afhankelijk van het onderwerp. 

Het geeft echt diepgang aan de ervaringen. Als het door de deelnemers gekozen 
onderwerp complex is, kan het vinden van hulp buiten de workshop krachtig en nuttig 
zijn. In het geval van Italië had het door de groep gekozen thema, de rechten van de 
LGBTQIA + -beweging, steun nodig van competente mensen. De vereniging Giosef 
Torino heeft dankzij haar ervaring, activisme en missie de relatie tussen de deelnemers 
vergemakkelijkt, waardoor een groter perspectief op het onderwerp ontstaat.  
Hongarije had een moeilijke doelgroep en had een andere structuur en ons doel was om 
een veilige plek voor de jongeren te creëren en ons echt te concentreren op niet-formele 
onderwijsinstrumenten, dus we hebben besloten om drie dagen naar het platteland te 
gaan en daar de workshops uit te voeren. Het was echt belangrijk om te zien hoe 
jongeren hun eigen ideeën gemakkelijker ontwikkelden buiten de school. We hebben 
gewerkt met jongeren van een speciale school waar de leerlingen leerproblemen hebben 
zoals spraakproblemen en taalstoornissen. Tot slot moeten we vermelden dat hoewel het 
tekenen van de cards en het schrijven van de verhalen meer tijd kostte, in dit geval het 
spelen met de kaarten en het maken van theater een enorm succes was.  
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De Fairy tales life methode is een zeer handig hulpmiddel om met jongeren te 
werken.  
De belangrijkste conclusie die we tijdens deze workshop hebben getrokken, is dat de 
methode erg handig is om met jongeren te werken. Het is een zeer gemakkelijke en 
speelse manier om jongeren te laten nadenken over het onderwerp inclusie en manieren 
te vinden om dit te relateren aan hun eigen leven. Het spelen van het eigenlijke kaartspel 
is slechts het 'eindproduct'.  
Het hele proces van samen nadenken over een onderwerp en het maken van het 
kaartspel, is wat ertoe leidt dat de jongeren nadenken over hun eigen situatie en de 
situatie van anderen  

De methode geeft voldoende ruimte om het aan te passen aan de doelgroep 
jongeren waar je mee werkt. Het kan zijn dat je voor je groep gewoon een thema of een 
aantal van de activiteiten moet aanpassen, op basis van wat de verschillende capaciteiten 
van je jongeren zijn. 

Het is een zeer effectieve methode, het is gemakkelijk toepasbaar en aanpasbaar en 
de impact was duidelijk voor de jongeren waarmee we de methode hebben geprobeerd, 
zowel in het aspect van leiderschap, creativiteit en sociale inclusie. Voor het volledige 
proces en de conclusie kan je Intellectual Output 1 lezen. 
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4. FASE B 

Facilitatie door jongeren zelf 

4.1 -2E INTERNATIONALE TRAINING (MET JONGEREN) IN 
JAUNPILS, LETLAND 

HOOFDSTRUCTUUR VAN DE TRAINING 
16 deelnemers (8 jongeren en 8 leerkrachten/ jongerenwerkers.) 
2 jongeren en 2 leerkrachten/jongerenwerkers per land (Hongarije, Letland, Nederland, 
Italië) 
2 trainers: Dani Korai (Nederland) en Marco Fiorito (Italië) 

Kennismaking en Teambuilding 
In de eerste twee dagen hebben we ons gericht op het opbouwen van de groep, het 
leren van de namen en het leren kennen van elkaar door middel van verschillende 
(naam)spellen, energizers en activiteiten. Tijdens de andere dagen hadden we 
avondprogramma's gericht op plezier maken en andere nog beter leren kennen, zoals de 
escape room, Letse sauna en een dans- en muziekavond. 

Programma en verwachtingen 
Op dag twee organiseerden we een sessie waarin we het programma voor de 
trainingsweek uitlegden en alle verwachtingen van de deelnemers (jongeren en 
leerkrachten/jongerenwerkers) verzamelden en deelden. 

Presentatie van de eerste lokale fase 
In de tweede helft van dag 2 bereidde elk land een presentatie voor en gaf deze om aan 
de andere partners te laten zien hoe de 15-uur durende workshop in elk land was 
georganiseerd, wat voor soort activiteiten werden gebruikt om het maken van de kaarten 
te ondersteunen en wat de algemene resultaten van de lokale workshop waren. De 
presentaties werden ook gebruikt om enkele foto's en video's te laten zien die tijdens de 
workshops waren gemaakt. De jongeren hadden een actieve en leidende rol bij het 
geven van de presentaties. 

Leiderschap en ondersteuning 
Dag 3 begonnen we met een sessie over leidinggeven en ondersteunen. De jongeren 
vormden een groep gericht op leiderschap en de leerkrachten/jongerenwerkers vormden 
een groep die zich richtte op ondersteunen. Dit was omdat de jongeren de leiders zullen 
zijn van de workshops in de volgende lokale fase en de leraren/ jongerenwerkers zullen 
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hun supporters zijn tijdens deze fase. Elke groep samen schreef op flip-overs op wat voor 
soort elementen een leider of supporter nodig heeft of tegenkomt in zijn rol. Als 
verschillende elementen kozen we voor kwaliteiten, angsten, lichaamstaal/houding en 
intolerantie 

Jongeren faciliteren 
Vanaf dag 3-5 organiseerden we 4x de gefaciliteerde sessies van de jongeren. Deze 
sessie heeft 3 elementen: 

1. Jongeren van het ene land faciliteren een sessie van 60-75 minuten op een van de 
kaartcategorieën, met verschillende activiteiten die ze willen gebruiken in de 
volgende lokale workshops die ze gaan leiden. 

2. Na een korte pauze is er een ruimte van 60 minuten om feedback te geven aan de 
jongeren die de sessie hebben gefaciliteerd. Wat als het goed is? Wat kan er beter? 
Waar moet je de volgende keer rekening mee houden bij het organiseren van 
activiteiten? De feedback werd opgeschreven op één flip-over per land. 

3. Dan is er 60 minuten tijd in de nationale groepen om voor te bereiden wat ze willen 
doen als activiteiten tijdens deze kaartcategorie workshop(s) in de volgende lokale 
workshop. Deze sessie geeft tijd om alvast wat voorbereidend werk te doen voor de 
volgende lokale fase. 

Elk landenteam van jongeren faciliteerde activiteiten op één kaartcategorie. Letse 
jongeren organiseerden de sessie over karakterkaarten, Hongaarse jongeren de sessie op 
locatiekaarten, Nederlandse jongeren de sessie over magische voorwerpen/magische 
krachtkaarten en de Italiaanse groep organiseerde de sessie over de speciale/
eventkaarten. 

Implementatie en evaluatie 
In het tweede deel van dag 5 hadden we een sessie over evaluatie tijdens de volgende 
lokale workshopfase. Daarna presenteerde elke landengroep hoe ze de next-fase van 
lokale workshops willen organiseren die de jongeren zullen faciliteren. Hiervoor 
gebruikten ze de output van de nationale tijd om te werken tijdens de gefaciliteerde 
sessies van de jongeren. In deze presentaties legde elke landengroep uit waar, hoe en 
wanneer ze de workshops willen organiseren en welke activiteiten de jongeren willen 
gebruiken in hun workshop. 
We hebben de hele training in Letland geëvalueerd met alle deelnemers. We gebruikten 
de tekening van een plant, die we hebben gebruikt als een dagelijkse reflectie tijdens alle 
dagen van de cursus. Vervolgens hadden we een evaluatie op een lijn van 0% tot 100%, 
waarbij de deelnemers zich op basis van hun antwoord op de lijn zouden positioneren. 
We gebruikten 4 verschillende vragen om te evalueren: 
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1. Hoe was de locatie, het eten en de accommodatie tijdens de training? 
2. Hoe beoordeel je je eigen betrokkenheid bij de training? 
3. Wat vond je van het trainingsprogramma? 
4. Heb je je verwachtingen die je aan het begin van de training hebt gesteld, bereikt? 

Tot slot hadden we nog een laatste ronde om te delen wat je maar wilt over de training 
en sloten we de training af met het uitreiken van de certificaten van aanwezigheid in een 
'officiële' ceremonie. 

4.2 - 2e didactische experimentatie (door jongeren 
geleid) 
 
ALGEMEEN 
 
BESCHRIJVINGCOVID-19 SITUATIE 
De eerste en belangrijkste van onze conclusies is het erkennen van de immense gevolgen 
en impact die de COVID-19 situatie heeft gehad op de implementatie van de 2e ronde 
van nationale workshops, geleid door de jongeren. In de oorspronkelijke tijdlijn zouden 
de door jongeren geleide workshops vrijwel onmiddellijk na de internationale training 
met de jongeren in Letland februari 2020 van start gaan, maar de verschillende situaties 
in elk van de landen van de organisatie betekenden zeer grote verschillen in de timing en 
implementatie van de workshops. 

VERSCHILLENDE WORKSHOP REALITEITEN 
De COVID-19 situatie betekende een zeer grote verandering in de manier waarop de 
workshops werden geïmplementeerd. In Italië was er een hybride workshop, deels fysiek 
en deels online, omdat slechts de helft van de klas fysiek aanwezig mocht zijn in de klas 
op hetzelfde moment. In Letland en Hongarije werden de workshops volledig online 
georganiseerd via Zoom. In Nederland werden de workshops fysiek georganiseerd. 

Deze veranderingen in de realiteit van de werkplaatsen betekenden dat de jongeren, 
samen met de jongerenwerkers die hen ondersteunen, creatief moesten zijn, zich 
moesten aanpassen aan de verandering en heel andere dingen moesten doen dan waar 
ze zich in de training op voorbereidden.   
Ook een jaar langer aan een project besteden heeft zeer grote gevolgen voor het leven 
van de jongere. Voor hen is het erg belangrijk om in de flow van het proces te blijven om 
volledig betrokken en geïnteresseerd te kunnen blijven. We kunnen concluderen dat de 
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extra duur van het project niet ten goede kwam aan het proces van de jongere, ook al 
kwam het de uitvoering en coördinatie van het project ten goede. 

De conclusie die we uit dit proces kunnen trekken is dat de jongeren in staat waren om 
met deze veranderingen om te gaan en de workshops tot een succes te maken en dat ze 
op creatieve wijze obstakels kunnen overwinnen, maar dit vergde veel meer tijd en 
ondersteuning dan oorspronkelijk gepland. Een tweede (onvoorziene) conclusie die we 
uit deze situatie kunnen trekken is dat de Fairy Tales Life methode blijkbaar alle ruimte 
geeft om bijna de gehele context te veranderen, en toch leidt tot het gewenste resultaat 
van het bewust maken van de jongeren van een en ander gesprek over Social Inclusion. 

VOORDELEN VAN DOOR JONGEREN GELEIDE WORKSHOPS 
We hebben een zeer grote positieve verandering ervaren in de jongeren die de 
workshops leiden. Ze werden zelfverzekerder, ontwikkelden hun leiderschaps- en 
faciliteringsvaardigheden en we zagen grote veranderingen in hun aanwezigheid en 
houding. Het proces van het leiden van de workshops, maar ook de tijd nemen om vooraf 
na te denken over wat de leiders willen leren en ontwikkelen en daarna om te zien wat ze 
hebben opgedaan, helpt hen echt in hun zelfontplooiing. Bovendien creëren jongeren 
die de workshops leiden, in plaats van volwassenen, een compleet andere sfeer en 
dynamiek, wat gunstig is voor het proces van het creëren van bewustzijn over het 
onderwerp sociale inclusie. 

ONDERSTEUNING VAN DE JONGE LEIDERS 
Hoewel jeugdleiderschap veel extra voordelen en betere resultaten oplevert, vereist het 
een grote hoeveelheid planning, reflectie en ondersteuning. Ook hebben we gemerkt dat 
de ondersteuning die nodig is in het begin meestal intenser is, wanneer de jongeren 
meer aanmoediging nodig hebben en de begeleiding minder intensief wordt naarmate 
het verder in het proces komt.  
Zonder ondersteuning creëer je het risico dat de jonge leiders een slechte ervaring 
hebben, onvoorbereid zijn en zich minder zelfverzekerd voelen aan het einde van het 
proces. Dit betekent dat als je als leerkracht of jongerenwerker niet de volle tijd hebt om 
te investeren in de ondersteuning van de jeugdleiders, het beter is om het proces zelf te 
faciliteren.  

VRIJHEID IN HET GEBRUIK VAN DE METHODE 
Het is een zeer flexibele methode en geeft dus veel ruimte om deze aan te passen aan de 
behoeften van de (jonge) workshopleiders en de deelnemers. 

Voor het volledige proces en de conclusie kunt u Intellectual Output 3 lezen. 

16



4.3 - 3e INTERNATIONALE TRAINING - ONLINE 

 

Door de Covid 19-uitbraak moest de derde training die in Hongarije zou zijn geweest, 
noodgedwongen online plaatsvinden. 

DE UITDAGING OM EEN LEIDER TE ZIJN 
We zijn de training begonnen met het introduceren van onze situatie in onze thuislanden 
en de jongeren hebben hun ervaringen gedeeld op de nationale workshop die ze hebben 
gedaan. Met behulp van de interviewmethode tijdens de activiteit waren de jonge leiders 
in staat om de ervaringen van anderen te verkennen door middel van vragen en 
antwoorden. 
De activiteit vond plaats in twee verschillende rondes met de verdeling van twee 
subgroepen die werd gemengd naar nationaliteit om een platform te bieden om naar 
elke ervaring te luisteren. In de eerste ronde in Groep 1 was de vraag hoe uitdagend het 
is om een leider te zijn. We spraken over het ervaren van onhandigheid en hoe je het kunt 
overwinnen, wat voor iedereen het moeilijkste deel was tijdens de workshop. Daarna zijn 
we verder gegaan met het delen van ideeën over hoe om te gaan met een situatie waarin 
iemand niet geïnteresseerd is en hoe het mogelijk is om hen te betrekken. Inmiddels 
hebben we in Groep 2 eerst de positie van leiders behandeld. Om te antwoorden hoe je 
meer vertrouwen in jezelf als leider kunt zien, hebben we goede praktijken verzameld, 
zoals aandacht besteden aan lichaamstaal en rustig spreken. Na de pauze deelden we 
ideeën over waarom improvisatie belangrijk is als leider, wat een van de belangrijkste 
punten van de workshop was, omdat tijdens de tijd van het project de covid-situatie ons 
vaak op plaatsen bracht waar veranderingen moesten worden gedaan en improvisatie 
was en is nog steeds de sleutel om dergelijke uitdagingen aan te gaan. 
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DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4

De uitdaging om een leider 
te zijn

De groep deelnemers De supporter en de leraar Conclusies

OCHTEND 

Situa.e in elk land. 
Verslag van de 2e 

Na.onale Workshop. 
VRAGEN&ANTWOORDEN 

ACTIVITEIT 
• Onhandigheid 

• Moeilijkheden voor de 
leider

OCHTEND 

Eerste groeten en 
introduc.e digitaal balspel 
VRAGEN&ANTWOORDEN 

ACTIVITEIT 
• Dynamiek van de 

groepen 
• Aandacht en structuur 

van het proces

OCHTEND 

Eerste groeten en gra.s 
praatje tussen jongeren 

VRAGEN&ANTWOORDEN 
ACTIVITEIT 

• Voordelen en obstakels 
• Online ondersteuning: 
mensen, apparaten en 

digitale tools

OCHTEND 

Eerste groeten en 
"woorden keOng" spel 

VRAGEN&ANTWOORDEN 
ACTIVITEIT 

Laatste overwegingen over 
de methode

BREKEN BREKEN BREKEN

MIDDAG 

GROEPSACTIVITEIT 
• Improvisa.e leidend 
• Vertrouwen van de 

leider

MIDDAG 

PRESENTATIE ACTIVITEIT 
• Wijzigingen als gevolg 

van Covid-19 
• Succes en verbeteringen

MIDDAG 

QUIZ ACTIVITEIT 
• De beste supporter 

• Onderwijs

MIDDAG 

Evalua.e



DE GROEP DEELNEMERS 
Na een klein spel ter introductie begonnen we met een eerste ronde waarin we dieper in 
gingen op: wanneer je het gevoel had dat de deelnemers zich met elkaar groepeerden of 
stonden ze ervoor open om door jou gegroepeerd te worden? We konden het pro- en 
contra-argument zien van het betrekken van mensen die eigenlijk vrienden zijn en hoe we 
de verlegenheid van deelnemers kunnen overwinnen. Daarna bespreken we om de 
aandacht vast te houden, wat nog uitdagender zou kunnen zijn in de online ruimte. Het 
beperken van de tijd van activiteiten was een van de belangrijkste elementen om geen 
tijd te hebben om je te vervelen, en het stellen van vragen die de deelnemers doen 
denken was een andere belangrijke stap. In de 2e ronde zijn we begonnen met de vraag 
hoe het voor deelnemers was om dynamiek te creëren wanneer de helft van de groep 
online was, wat het meest relevant was voor het Italiaanse team en ze betoogden dat het 
in het begin echt moeilijk was omdat participant elkaar niet zo goed kende, maar met de 
volgende gelegenheid is het minder moeilijker geworden. Tot slot met een algemene 
vraag of ze ervoor hebben gekozen om deel te nemen aan een workshop, was de 
dynamiek goed of slecht waarbij we erachter kwamen dat jongere mensen minder 
gemakkelijk betrokken waren dan wat oudere mensen vanwege de online deelname, 
omdat oudere mensen meer in staat waren om gedurende langere tijd op te letten 
zonder moe te worden. 

DE SUPPORTER EN DE LERAAR 
In de finale, de derde ronde, hebben we besloten om de twee groepen samen te 
brengen om de ervaringen van de rol van de supporter en de leraar te bespreken, omdat 
deze zeer divers was. In Nederland was er alleen Dani als supporter, In Hongarije was 
Flóra supporter maar Ernő als leerkracht hielp out veel, in Letland: het was online, juf 
moest zoomen, Valentina deed het in de tijd van Engelse Les. Dus ze maakte er deel van 
uit, ze ondersteunde en hielp met timemanagement en pauzes, Ieva hielp met uitleg en 
deelde haar scherm met zoombediening en wit bord.  
In Italië waren er twee leraren, de eerste was dezelfde van de eerste nationale workshop 
en ze was zo gevoelig en betrokken, maar de tweede leraar was niet zo geïnteresseerd in 
het project en ze nam enkele deelnemers mee om een test te doen; Martina was 
behoorlijk overstuur, het was negatieve invloed maar ze waren tenslotte heel rustig in het 
bijzijn van de juf. 
In het volgende deel van de ronde hebben we ervaringen gedeeld over hoe we de 
deelnemer voor de workshop kunnen krijgen, hoe we de beslissing hebben genomen en 
hoe moeilijk het was om de jongeren online te ondersteunen. Over het algemeen konden 
we zien dat er in het begin steun en een grote duw nodig was van beide kanten in de 
meeste landen en toen was het belangrijk om een stap terug te doen en er gewoon 
stilzwijgend te zijn voor het geval er in de toekomst hulp werd gevraagd. 
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5. FASE C 

BRUIKBAARHEID VOOR ANDEREN 

5.1 - Handboek IO2 + Website 

Voor het volledige proces en de conclusie kunt u Intellectual Output 2 lezen. 

De toolkit die is gemaakt, is de beschrijving van de tools en het kaartspel dat in elk land 
is gemaakt, grafisch mooi en klaar om door anderen te worden gebruikt met lege kaarten 
om zelf de workshop te kunnen uitvoeren, allemaal gratis te downloaden van de 
projectwebsite. 
De toolkit met het kaartspel is gemaakt tijdens de eerste experimenten met de 
evaluatietools (vragenlijst voor de leerlingen; enquêterooster van de trainers, vragenlijst 
voor zelfbeoordeling en vragenlijst aan het einde van de ervaring voor docenten die 
betrokken zijn bij het experimenteren). 
Deze innovatieve tool voor het vertellen en creëren van verhalen is aangepast aan de 
schoolomgeving van de partnerlanden dankzij de lokale experimentaties. Deze hebben 
het mogelijk gemaakt om het te verrijken met bijdragen uit verschillende landen en 
culturen en het verder te ontwikkelen met betrekking tot verschillende thema's voor 
sociale inclusie die de overdraagbaarheid en het nut ervan met betrekking tot het 
onderwijs door diversiteit van middelbare scholieren, valideren. 
De Toolkit is gedeeld tijdens het tweede gezamenlijke trainingsevenement in Letland, 
waarbij de deelnemers samen de eerste experimenten hebben geëvalueerd en samen de 
didactische modules voor de tweede experimentatie en de lokale training voor 
jongerenwerkers hebben gedefinieerd. Op deze manier hebben we de toolkit verder 
verspreid onder lokale jongerenwerkers en leerkrachten en de daarbij opgedane 
feedback in de projectconclusies opgenomen. 

Taakverdeling: 
Stranaidea heeft de kaarten verzameld die de partners tijdens de eerste experimenten 
hebben gemaakt, de beschrijving van de gebruikte hulpmiddelen en de verkregen 
resultaten; het werk, de uitwisseling van documenten en de vergelijking vonden plaats via 
web sharing tools en videoconferenties zoals e-mails, Google Drive en Zoom. 
De uitwerking van een gedeelde Tool Kit volgde op de evaluatie van de eerste 
experimentele leerprocessen door de betrokken actoren. Elke partnerorganisatie schreef 
een verslag om de geteste tools te valideren en de gebruikte methode te evalueren, met 
suggesties voor hun verbetering. Stranaidea verwerkte de gegevens die naar voren 
kwamen en schreef een eerste versie van het Tool Kit-tekstbestand om te delen met de 
partners. 
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Het tekstbestand geschreven door de opleiders van elke deelnemende organisatie is in 
het Engels vertaald om te worden geproduceerd in samenwerking met de 
partnerorganisaties die het elk uit hun eigen taal vertaalden. 
De grafische lay-out en het delen vond plaats dankzij het werk van de technici van elke 
organisatie, gecoördineerd door de technicus van Stranaidea. 
YES!  is verantwoordelijk geweest voor de creatie van de projectwebsite, van de grafische 
lay-out, het logo, de structuur, het schrijven en het formaat van de artikelen tot de online 
implementatie: www.fairytaleslife.eu  
Afgezien van de beschrijving van het project en het proces, is de website het middel om 
de resultaten gedurende de duur van de activiteiten te verspreiden, aangezien alle 
gecreëerde intellectuele outputs kunnen worden gedownload in 5 verschillende talen die 
moeten worden gerepliceerd. 

5.2 - Lokale training voor jongerenwerkers/opvoeders 

In de Nationale training voor Leraren en Jongerenwerkers lag de focus op het 
verspreiden van de methode naar andere docenten, opvoeders en jongerenwerkers 
binnen de netwerken van de partnerorganisaties, en om samen te ontdekken hoe zij de 
methode kunnen implementeren in hun eigen lokale context.  
Deze workshops werden georganiseerd en gefaciliteerd door de jongerenwerkers die 
betrokken waren bij alle projectactiviteiten en intellectuele outputs. 
In Nederland vond de "Lokale training over Fairy Tales Life methode" online plaats voor 
13 deelnemers, allen jongerenwerkers. Sommigen van hen deden vrijwilligerswerk op 
scholen, maar zijn officieel geen leraar. De deelnemers waren afkomstig van 6 
verschillende jongerenwerkorganisaties.   
In Italië vond de training plaats in aanwezigheid van 8 deelnemers aan de CDSR in 
Stranaidea, Turijn. De cursus was verdeeld in vier sessies van elk 3 uur. De groep bestond 
uit opvoeders, psychologen, psychotherapeuten en socio-gezondheidswerkers die 
rechtstreeks samenwerken met Stranaidea.   
In Letland vond de "Lokale training over de methode" plaats in aanwezigheid van 8 
deelnemers aan de online bijeenkomst. De cursus was verdeeld in vier sessies van 1,5 uur. 
De groep bestond uit opvoeders, een student "sociaal werk" en vrijwilligers in niet-
formeel onderwijs die rechtstreeks samenwerkten met de administratie van Jaunpils.  

In Hongarije was in 2021 juni tussen 26 en 27 juni een tweedaagse training over de 
werkwijze van het project Fairy Tales Life. De 8 deelnemers waren een mix van Hongaren 
en internationale mensen.  
De groep bestond uit 4 mannen en 4 vrouwen met verschillende achtergronden, zoals 
maatschappelijk werkers, architecten en mensen die openbare beleidsvorming 
bestudeerden.   
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De training was verdeeld over twee dagen, beide dagen waren we buiten in een park op 
Margaret Island en op elke dag waren er 3 sessies van twee uur en 30 minuten pauzes 
tussendoor. De eerste dag was vooral gericht op het bespreken van verschillende soorten 
schoolervaringen die niet-formeel onderwijs en hun voordelen met elkaar verbinden en 
de tweede dag voltooide de groep het kaartspel, creëerde enkele verhalen en besprak 
de ervaringen van het project en de methoden en mogelijke verbeteringen.  

AANPASSINGSVERMOGEN EN CONCLUSIES 
De verschillende sociale en culturele contexten in elk land leidden tot verschillende maar 
ook gemeenschappelijke standpunten en meningen van mensen die betrokken waren bij 
de lokale training van de Fairy Tales Life-methode. 
Vanuit het perspectief van het jeugdwerk en het niet-formele onderwijs is er een sterke 
focus op het aanpassen van uw activiteiten en methoden aan de specifieke behoeften van 
uw doelgroep. Dit betekent dat het voor een bruikbare methode essentieel is om deze te 
kunnen transformeren in relatie tot de doelgroep van gebruikers.  
 
Kortom, het proces van het maken van de Fairy Tales Life storytelling-kaarten kan nuttig 
zijn voor elke gebruiker die rechtstreeks met jongeren van alle leeftijden werkt. 
De methode creëert de mogelijkheid om te werken aan vraagstukken waarbij deelnemers 
direct betrokken zijn en hen de mogelijkheid te geven zich te uiten, elkaar te confronteren 
en misschien mogelijke oplossingen voor de problemen waar ze voor staan te visualiseren 
of uit te wisselen.  
Een andere zeer sterke conclusie is dat de Fairy Tales Life methode veel vrijheid biedt om 
de ondersteunende activiteiten, duur van het proces en algemene implementatie aan te 
passen en te veranderen. Je kunt volledig op basis van de behoeften van je doelgroep 
beslissen of het een lang systematisch proces moet zijn of een kort intensief proces. U 
kunt alle soorten activiteiten toevoegen die u denkt dat de groepsdynamiek en het 
groepsproces ten goede komen. 
Peer leading is een functie die alleen onder bepaalde voorwaarden kan worden bereikt: 
wanneer er de mogelijkheid is om het hele proces met de juiste timing uit te voeren, met 
de aanwezigheid van leraren of jongerenwerkers die in staat zijn om adequate 
ondersteuning te bieden.  
Om deze reden lijkt de context van formeel onderwijs de ideale omgeving om de hele 
activiteit uit te voeren: op scholen is het mogelijk om wekelijkse of langdurige processen 
op een gemakkelijkere manier te plannen dan in jongerenwerkorganisaties. In het 
jongerenwerk zou het interessanter kunnen zijn om te kijken naar de mogelijkheid om de 
workshop in een korter en intensiever tijdsbestek te organiseren, bijvoorbeeld in één heel 
weekend. Dit creëert een beter kanaal voor de jongeren om zich volledig in te zetten en 
betrokken te zijn bij het proces van het begin tot het einde. 
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De kracht van het sprookje, al in zijn voorouderlijke educatieve vorm, produceert een 
effect van emotionele betrokkenheid en onderwijs zonder noodzakelijkerwijs de tolk het 
middelpunt van de aandacht te laten voelen. Evenzo voelen jonge mensen die het 
kaartspel gebruiken in het creatieproces zich vrijer en comfortabeler bij het uiten van hun 
meningen, gedachten en zelfs directe ervaringen via de personages van het spel.  
Voor het volledige proces en de conclusie kunt u Intellectual Output 4 lezen. 

5.3 - Mulitplier Evenementen 

ITALIË 

De doelstellingen van het mulitplier event was: 
- Om aan de lokale gemeenschap de resultaten en de intellectuele outputs te 
presenteren die met het project zijn ontwikkeld 
 - Mensen aanmoedigen die worden uitgenodigd om verspreiders van de resultaten te 
zijn. 
- Gebruik maken van de gelegenheid om op lokaal niveau contacten te leggen met 
verschillende actoren, zowel publieke als private, om methodologische benaderingen, 
resultaten en producten van het project in de praktijken van verschillende sectoren te 
delen. 

Het multiplier event vond plaats in Turijn, in het Comala Youth Center, vrijdag 15 
november 2021 van 9u30 tot 13u00. Het werd georganiseerd door Stranaidea met de 
steun van partnerorganisaties. 

Het gebruik van de dynamiek van het niet-formele onderwijs, de ervaringen van de 
betrokken jonge leiders uit Nederland, de opleiders en de leraar uit Hongarije en de 
jonge leider, de opleiders en de leraar uit Italië vergemakkelijkten de deelname en 
zorgden voor een rijk debat onder de deelnemers na afloop. 

Veel collega's van Stranaidea woonden het evenement bij, zoals opvoeders en 
psychologen, omdat na de lokale training over de Fairy Tales Life-methode, een van hen 
besloot om het te gebruiken in het educatieve centrum voor tieners met mentale 
problemen waar ze werkt. Na deze ervaring wilden ze de resultaten delen en bereidden 
ze een presentatie voor om ze tijdens het evenement te laten zien, die de impact op de 
groep beschreef en hun reflecties vanuit het psychologische oogpunt deelde. 
We hebben de taken zo verdeeld dat elk partnerland vertegenwoordigd is, behalve 
Letland dat niet kon deelnemen vanwege covid-beperkingen, maar een presentatie van 
hun ervaring in Jaunpils is getoond aan de deelnemers van het evenement. 
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Via sociale netwerken en via mailing of direct contact zijn jongeren, publieke en private 
actoren (sociale entiteiten, coöperaties of sociale ondernemingen), jongerenorganisaties 
die opleidings- en empowermenttrajecten voor jongeren bevorderen en facilitators, 
trainers, jeugd- en gemeenschapswerkers uitgenodigd. 
Het multiplier event werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de gemeente 
Turijn, andere lokale middelbare scholen, een freelance opvoeder die voor het ministerie 
werkte en een persoon van een vereniging van Rome. 

Het evenement stelde de partners in staat om de resultaten van de evaluatie over de 
impact van de toegepaste methodologie te rapporteren. 
De opleiders en jeugdleiders van Galileo Progetti en Yes presenteerden het uitgevoerde 
werk en de resultaten van het project in hun referentiecontext door middel van het 
gecreëerde documentatiemateriaal, foto's en dia's. 
De leerkrachten van de betrokken partnerscholen in Hongarije en Italië, de opleiders en 
de betrokken jongeren als leiders vertelden hun ervaring met het maken van de 
evenementen multiplicator voor deelnemers en het tonen van de methodologie die 
tijdens het project werd toegepast. 

Er waren 60 lokale deelnemers en 8 internationale deelnemers, waaronder leerkrachten 
van scholen die niet deelnamen aan de experimenten met de methodologie en 
vertegenwoordigers van instellingen en organen die zich toeleggen op het formele en 
niet-formele onderwijs aan jongeren die op lokaal, regionaal of nationaal niveau 
werkzaam zijn op het grondgebied van de   partner.  Organisaties.   Lokale scholen 
konden andere scholen ontmoeten en realiteiten ontdekken, zoals de Nederlandse 
democratische school, evenals partnerorganisaties die de mogelijkheid hadden om te 
werken aan de follow-up van het project voor de duurzaamheid ervan.    

HONGARIJE 

Twee sessies van het Multiplier Event werden georganiseerd in Hongarije. 

Voor een tweedeling van het Multiplier Event Sessions werd besloten om alle 
geïnteresseerde partijen in staat te stellen deel te nemen aan het multiplicatorevenement 
van het FTL-project in Hongarije, ondanks de plotselinge invoering van nieuwe 
beperkingen die door de overheid zijn ingesteld om de nieuwe golf van COVID tegen te 
gaan, met name het verbod voor mensen die geen banden hebben met 
onderwijsinstellingen om toegang te krijgen tot scholen. 
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- Professionele dag: het Erasmus + Fairy Tales Life-programma in Hongarije (30 
november 2021): een conferentie in een onderwijsinstelling, een meer formeel 
evenement, om de methodologie en resultaten van het project voornamelijk te 
presenteren aan docenten en personeel van de school, waarbij leerlingen als 
begunstigden betrokken waren bij de uitvoering van het FTL-project. De onderwerpen 
van de conferentie waren de presentatie van de methodologie, de resultaten van de 
implementatie en de duurzaamheid, hoe de FTL-projecttools en -methodologie in de 
schoolactiviteiten te introduceren. 

Het Multiplier Event werd gerealiseerd tijdens de "Professional Day" die jaarlijks door de 
school werd georganiseerd, als een niet-formele leermogelijkheid voor de leraren en het 
personeel. 
Om te voldoen aan de COVID-veiligheidsvoorschriften is het evenement in het leven 
geroepen samen met een tentoonstelling in de ingang van de school (die tot de 
kerstsluiting, op 22 december 2021, zichtbaar blijft voor leerlingen, docenten en 
personeel). 
De tentoonstelling zal op deze manier door zo'n 450 mensen te zien zijn. 
Elke deelnemer aan de conferentie ontving een projectpromotiekit, bestaande uit een tas 
met logo's; een map met een voorbeeld van de kaarten, de projectbeschrijving en het 
activiteitenrapport; de projectgereedschappen die op een pen drive zijn geladen. 

- een "Youth Workshop" (28 november 2021): dit evenement werd georganiseerd door 
een jongerenwerker en een jonge vrijwilliger van Galileo Progetti, samen met een jonge 
Italiaanse who nam deel aan de FTL-activiteiten in Italië. 
Het evenement was een niet-formele workshop, voor een kleine groep Hongaarse 
jongeren: leerlingen psychologie en kunsttherapie. Het werd gehouden in het Engels. Het 
evenement werd gehouden op een niet-institutionele locatie, geïdentificeerd door de 
jonge organisator. 
  

LETLAND 

Er werden 3 dagen sessies georganiseerd in Letland.  

Het multiplicatorevenement was gepland om aantrekkelijk te zijn voor deelnemers en ook 
aangepast aan de Covid-19-situatie. Daarom gebeurde het in drie dagen en werd het 
georganiseerd voor huishoudens binnen 10 personen in jaunpils jeugdcentrum. De 
belangrijkste doelgroep voor dit evenement waren opvoeders, jongerenwerkers, mensen 
die geïnteresseerd zijn in formeel of niet-formeel onderwijs en gezinnen. 
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Het werd georganiseerd als een escape room-spel dat werd gebaasd op het verhaal 
gemaakt door jongeren ten tijde van het "Fairy tales life project." Het werd gehouden in 
Jaunpils jeugdcentrum gedeeltelijk online (De teams waren aanwezig in het 
jeugdcentrum, maar trainers namen contact met hen op via telefoon en webcamera) 
Huishoudelijke teams werden uitgenodigd om deel te nemen aan het spel waar ze 
verschillende spelkaarten konden vinden die door jongeren in het project waren gemaakt 
en de situatie konden oplossen die was gebaseerd op de situatiekaart- "Gebrek aan tijd". 
Het verhaal ging over een gezin dat worstelde met het vinden van de tijd en daarom 
ontstonden er problemen uit deze situatie. Uiteindelijk was de oplossing om ontbrekende 
vrede in hun leven te vinden die zou kunnen helpen om het allemaal weer geweldig te 
maken.  
Dit evenement is gebouwd om echt door middel van spelervaring één echt verhaal te 
ervaren dat in het project is gemaakt en om zelfgestuurd leren te vertegenwoordigen, wat 
ook een van de projectdoelen was.   
 
Na het spel werden de deelnemers uitgenodigd om rond de tafel te zitten en de situatie 
te bespreken aan de hand van kaarten en hun versie van het verhaal te bedenken. Na een 
huishoudelijke discussie werd het videogesprek opgezet en konden de organisatoren van 
het evenement hun ervaring bespreken, een origineel verhaal lezen dat was gemaakt van 
een kaartspel en het project "Sprookjesleven" presenteren, onze ervaring ermee en de 
resultaten. Deelnemers werden uitgenodigd om de tentoonstelling te observeren waar 
het mogelijk was om alle kaarten te zien die door jongeren via project werden gemaakt. 
Ook konden ze QR-codes scannen en alle informatie over het project "Sprookjesleven" 
op de projectpagina vinden. 
Het verspreiden van projectresultaten met behulp van een escape room game was een 
succesvol idee omdat het een flink aantal mensen aantrok en ze tevreden waren met de 
ervaring. We slaagden erin om projectresultaten te verspreiden voor meer dan 50 mensen 
en na die drie dagen waren gezinnen nog steeds geïnteresseerd om deel te nemen aan 
het spel en besloten we het spel nog een maand te openen. 
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NEDERLAND 

In Nederland waren er veel problemen rondom het organiseren van ons Multiplier Event. 
Wekenlang hadden we gepland om op zaterdag 11 december 2021 een fysiek 
evenement te organiseren in de Democratische School. Het belangrijkste idee was om 
het Multiplier Event te combineren met het organiseren van een presentatie voor andere 
democratische middelbare scholen in Nederland en hen kennis te laten maken met 
Erasmus+ en al haar mogelijkheden. Er was aanvankelijk een grote interesse van 
docenten van andere scholen om ons evenement bij te wonen. 
  
In de 2 weken voor het evenement is er echter veel gebeurd in Nederland met betrekking 
tot COVID. Onze regering debatteerde over het eerder sluiten van de scholen voor de 
kerstvakantie vanwege het stijgende aantal gevallen. Ongeveer 2 weken lang was het 
onduidelijk of de scholen zouden sluiten of niet. Dit leidde ertoe dat bijna elke school in 
Nederland erg druk was met het snel opstellen van een noodplan voor wanneer de 
scholen zouden sluiten. Dit zorgde ervoor dat we veel berichten kregen van docenten die 
hun deelname aan het evenement annuleerden. 
  
Daarnaast ging Nederland in de week voor het evenement weer in semi-lockdown. Er 
waren geen mogelijkheden om grotere fysieke bijeenkomsten te organiseren en alle 
winkels etc. moesten om 17.00 uur sluiten. Dit betekende dat we op het laatste moment 
moesten overschakelen naar een online event. Helaas zorgden deze twee dingen samen 
ervoor dat het merendeel van onze deelnemers hun deelname aan het evenement 
annuleerde. 
  
Uiteindelijk hebben we een heel leuk online event georganiseerd, waar we alle 
uitkomsten en materialen van het project hebben gepresenteerd en we ook de twee 
jonge leiders van de workshops hebben laten komen vertellen over hun ervaring. Daarna 
organiseerden we de sessie over Erasmus+. Het probleem was alleen dat we door de 
grote hoeveelheden annuleringen uiteindelijk slechts 6 deelnemers aan het event 
hadden, en geen mogelijkheid om ons evenement uit te stellen vanwege de 
kerstvakantie. 
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6. IMPACT 

6.1 - ITALIË 

In Italië is het effect van het project op degenen die actief hebben deelgenomen 
duidelijk: 

JONGE LEIDERS 
Voor Martina Pintilie en Sara Delduca heeft de ervaring van het Fairy Tales Life project 
hun bewustzijn in relaties met andere mensen vergroot, van classmates tot het beheer van 
de workshop in de rol van leider, zoals gerapporteerd in het evaluatieformulier en in de 
rapporten activiteiten. Vanuit hun oogpunt hebben de opleidingsdagen in Letland en de 
uitwisseling van goede praktijken tussen collega's uit andere Europese landen ook 
bijgedragen tot een breder gevoel van verbondenheid. De ervaring van het project heeft 
hun tools gegeven om hun vaardigheden te verbeteren in het creëren en beheren van 
inclusieve relaties, gebaseerd op het luisteren en begrijpen van andere mensen. Bijzonder 
belangrijk is het feit dat Sara Delduca er onafhankelijk voor koos om deel te nemen aan 
het multiplicatorevenement in Hongarije in november 2021, haar getuigenis bracht en 
grote interesse toonde in het project tot de laatste fasen. 

LERAAR  
Professor Michelina Facciotto verwelkomde het project vanaf het allereerste begin van de 
implementatie met grote professionaliteit en gevoeligheid. Als leraar aan de middelbare 
school vertegenwoordigde Giulio de link tussen de formele school en niet-formele 
onderwijsmethoden van de Stranaidea-ringen en leiders, en slaagde erin om in elke fase 
balans en duurzaamheid te geven aan de acties van het project. 
Tijdens het Italiaanse multiplier-evenement vertelde professor Facciotto haar ervaring 
rechtstreeks. Ze gaf aan hoe moeilijk het is om in de schoolomgeving innovatieve 
projecten voor te stellen, gericht op de groei van leerlingen als actieve mensen en 
actoren van hun eigen gemeenschap. Heel vaak heeft het schoolsysteem moeite om 
ruimte en tijd te vinden voor projecten of activiteiten van deze aard, waarbij het zich moet 
onderwerpen aan het snelle tempo dat door het ministerieel studieprogramma wordt 
bepaald. De professor merkte op dat projecten zoals Fairy Tales Life ook mogelijkheden 
bieden om de scholastieke prestaties van leerlingen in de betrokken onderwerpen te 
verbeteren, zoals het was voor Martina en Sara in Facciotto-onderwerp, waarbij Engels 
werd onderwezen. 

OPVOEDERS EN PSYCHOLOGEN 
Dr. Giulia Aguì en Dr. Dario Fieni experimenteerden met de educatieve methode binnen 
de activiteiten van In & Out, de sociale rehabilitatiedienst van Stranaidea, en deelden hun 
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ervaring tijdens de Italiaanse multiplier event op 15 november 2021. Dr. Giulia Aguì, die 
deelnam aan de training tussen mei en juni 2021, nam het Fairy Tales Life-project op in 
haar masterscriptie aan de Universiteit van Turijn en stelde haar collega Fieni de 
implementatie van de methode in haar eigen werkomgeving voor. De verkregen 
resultaten werden positief beoordeeld door zowel professionals als door de betrokken 
adolescenten, wat het grote aanpassingsvermogen van de tool benadrukte. Dr. Giulia 
Aguì heeft toegestaan dat de introductie van haar afstudeerscriptie hieronder wordt 
ingevoegd, die een samenvatting geeft van haar experimenten met de educatieve tool 
Fairy Tales Life. De reikwijdte van de actie waarin de experimenten plaatsvonden, betreft 
adolescenten die situaties van kwetsbaarheid en moeilijkheden in de ontwikkelingsleeftijd 
presenteren. 

6.2 - HONGARIJE 

Het project was een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Galileo Progetti-
jongerenwijk. Dankzij het project zijn er nieuwe netwerken gecreëerd met lokale scholen: 
dit zijn openbare scholen die inclusieve programma's hebben, om het onderwijs van 
kwetsbare jongeren, met speciale behoeften of leerbehoeften te ondersteunen. 
Dankzij de samenwerking in het FTL-project zijn gesprekken gestart voor de voortzetting 
van de samenwerking in nieuwe projecten. Met name het Multiplier Event was een mooie 
gelegenheid om een grote groep docenten te betrekken, die persoonlijk de impact van 
het project op de leerlingen en de ontwikkelingsmogelijkheden konden zien. 
Naast de formele samenwerking met de onderwijsinstellingen is er een informele groep 
jongeren gevormd die hebben deelgenomen aan de verschillende activiteiten van het 
project en die met GALILEO blijven samenwerken aan nieuwe initiatieven. 
Helaas had COVID een impact op de uitvoering van het project, waardoor de activiteiten 
niet persoonlijk konden worden uitgevoerd. De trainers hebben hard gewerkt om het 
proces te voltooien door online en face-to-face activiteiten te combineren. De goede 
samenwerking met de schoolpartner was fundamenteel voor het succes, omdat het voor 
buitenstaanders onmogelijk was om de school binnen te komen, maar dankzij een goed 
beheerde samenwerking werd het project ook binnen de school geïmplementeerd.  
De grootste impact was op de jongeren zelf. Het zijn leerlingen met een spraakstoornis 
en/of speciale leerbehoeften, rond de leeftijd van 13-15 jaar. Deelname aan de 
activiteiten van het project, ook in het doorgeven van de verworven vaardigheden aan 
anderen, gaf deze jongeren een grote boost en een groot zelfbeeld. Dit besef van hun 
eigen competentie en mogelijkheden heeft hen ondersteund bij het voortzetten van hun 
schoolloopbaan in kwaliteitsscholen, met ambitiedoelen: de basis voor hun succes. 

28



6.3 - LETLAND 

De gevolgen voor de gemeente Jaunpils waren groot. Ten eerste, met de hulp van het 
project, was er een samenwerking tot stand gebracht tussen jaunpils jeugdcentrum, 
gemeente en schoolleraren en -leiders. 
De impact op jongeren was zichtbaar. Het was duidelijk dat jongeren na 
leiderschapstraining en later in het proces, tijdens het leiden van workshops, meer 
vertrouwen krijgen in hun rol en zelfstandiger worden in hun werk.  
Zelfs de "Covid"-situatie was moeilijk, maar de methode die in het project werd gebruikt, 
bewees zijn aanpassingsvermogen en bleek een grote ondersteuning in de dagelijkse 
activiteiten voor de jongerenwerkers en de lokale gemeente. Het drukte ook een stempel 
op de lokale gemeenschap, omdat er een mogelijkheid was om het multiplayer-
evenement "Escape Room" -spelformaat in het jeugdcentrum te ervaren, wat grote 
interesse in de samenleving creëerde 
De leerkracht gaf aan dat ze meer tijd nodig zal hebben om de impact van methoden als 
hulpmiddel voor sociale inclusie te kunnen monitoren, maar het is een goed begin om 
met dit onderwerp te werken, en het project zelf toonde het belang aan van hoe 
belangrijk het is om te werken in een sociaal inclusieve omgeving en om aandacht te 
besteden aan de leiderschapsrol van een jongere omdat het op lange termijn gunstig kan 
zijn voor het onderwijsproces. 

6.3 - NEDERLAND 

Het project heeft een enorme impact gehad op alle betrokken Nederlandse organisaties 
en deelnemers. 
Voor jongerenuitwisselingsdienst was het de eerste keer dat er een strategisch 
partnerschap voor de lange termijn was waarbij ook scholen betrokken waren. De 
ervaring van YES! bestaat voornamelijk uit het werken in de jeugd en niet zozeer in het 
formele onderwijsveld. 
  
Voor dit project YES! is een nieuwe lokale samenwerking gestart met Democratische 
middelbare school "De Vallei". De school was zeer geïnteresseerd in het starten van deze 
samenwerking om een eerste ervaring op te doen in internationale mobiliteit voor hun 
leraren en leerlingen. Door dit project raakte de school erg geïnteresseerd in het geven 
van meer van hun personeel en leerlingen kansen op internationale mobiliteit. Bij dit 
project was "De Vallei" alleen als geassocieerde partner betrokken. 
Direct als gevolg van dit project heeft "De Vallei" besloten om een Erasmus+ ID aan te 
vragen en is nu betrokken bij een ander KA2-partnerschap met YES!, maar ze zijn nu als 
volwaardige partner betrokken. 
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Er was ook een zeer grote impact op de leerlingen die deelnamen aan dit project, vooral 
de twee leerlingen die deelnamen aan de internationale training en 15 uur workshops 
voor peer-leerlingen faciliteerden. Voor Taco Ritsema en Manuel Buitenhuis (de twee 
leerlingen) was het een geweldige ervaring om betrokken te zijn bij een internationaal 
project en youngsters uit verschillende landen te ontmoeten. Voor Taco was het zijn 
tweede keer dat hij in een vliegtuig vloog naar Letland voor de internationale training en 
voor Manuel was het de eerste kans in zijn leven. 
Naast de internationale ervaring van Erasmus+, was het voor hen zeer nuttig om de 2e 
ronde van workshops te faciliteren. In de 3 jaar van het project was het heel duidelijk om 
zowel hun ontwikkeling in faciliterende vaardigheden en leiderschap te zien, maar ook in 
vertrouwen en aanwezigheid. Ze worden veel zelfverzekerder, niet alleen staan ze voor 
groepen, maar ook in hun dagelijkse interactie met anderen. 
Voor Taco was het zo'n belangrijke ervaring, dat hij besloot dat hij nog meer betrokken 
wilde zijn bij internationale projecten. Hij werd junior projectcoördinator in het nieuwe 
KA2-project (met steun van de leraren van de school en denkt al na over andere 
toekomstige projecten die hij kan ontwerpen en organiseren, zoals een 
jongerenuitwisseling voor Europese leerlingen van democratische scholen in heel Europa. 
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7. CONCLUSIES 

Allereerst heeft dit project een jaar langer geduurd dan oorspronkelijk de bedoeling was, 
vanwege de hele situatie rondom COVID. Want hierop is de hele planning, structuur en 
uitvoering van werkzaamheden volledig veranderd, ten opzichte van het oorspronkelijke 
plan. Gelukkig zijn we allemaal flexibele mensen, die gewend zijn om zich aan te passen 
aan veranderende situaties. De situatie van COVID was echter zeer uitdagend en bracht 
onze flexibiliteit echt tot het uiterste. 

AANPASSINGSVERMOGEN VAN DE METHODE (ONLINE/FYSIEK, JONGEREN/KINDEREN) 
Na het uitproberen van de methode hebben we ontdekt dat het een zeer eenvoudige 
methode is om aan te passen, te veranderen of aan te passen en bijna elk aspect ervan 
kan waar nodig worden gewijzigd. (Timing, de gebruikte ruimte, de ondersteunende 
activiteiten, aantal deelnemers, schoolomgeving of outs ide van schooltijd).  
Vanwege COVID waren we genoodzaakt om een aantal van onze nationale en 
internationale activiteiten te veranderen naar een online setting.  De methode geeft 
voldoende ruimte en vrijheid om het aan te passen aan deze online realiteit. We hebben 
geconcludeerd dat de methode online kan worken, als je de juiste manier vindt om de 
jongeren te ondersteunen en te betrekken. 

VERBETERING 
Een aspect van de Fairy Tales Life-methode dat voor verbetering vatbaar is, is het feit dat 
de methode op de manier waarop we deze in de scholen in dit project hebben 
geïmplementeerd, een heel groot en intens proces is. Het bestaat uit een heleboel 
dingen die geregeld en gepland moeten worden, het bestaat uit heel wat uren aan 
activiteiten en de jongeren die de workshop leiden hebben veel ondersteuning nodig.  
Vooral wanneer de school of leerkrachten niet worden ondersteund door extra 
jongerenwerkers, nieuw zijn in het gebruik van creatieve methoden in de klaslokalen of 
niet veel extra tijd hebben naast hun werk, kan de methode erg intensief en moeilijk te 
gebruiken zijn. Misschien kunnen de scholen en leraren profiteren van een eenvoudige en 
gemakkelijkere "introductie" -versie van de methode. Dit zou hen de ruimte kunnen 
geven om het eerst gewoon uit te proberen en vervolgens gemotiveerd te raken om het 
hele proces te organiseren, door de resultaten die ze zien van de kleinere activiteit. 

EINDCONCLUSIES 
Een van onze conclusies is dat de Fairy Tales Life-methode een heel goede aanvulling is 
op de formele setting op scholen. Sommige van de betrokken scholen en leraren zagen 
de workshops in de klassen en gaven creatieve en nieuwe manieren van interactie in de 
klaslokalen. Not alleen tussen de leerlingen, die nu nieuwe soorten activiteiten hadden en 
samenwerkten in de klas. Ook voor de docenten was het een kans om hun leerlingen op 

31



een andere manier te zien en capaciteiten, aspecten en interesses van hen te ontdekken 
waar ze geen idee van hadden. Het gebruik van de methode in de klas geeft een kans om 
de normale en formele structuren die daar aanwezig zijn te doorbreken, waarbij de leraar 
altijd degene is die alles daar presenteert en organiseert. 

Je kunt eenvoudig een focus of thema kiezen voor de methode. Dit geeft de jongeren 
ook de ruimte om een focus of thema te kiezen dat voor hen relevant is en hen een 
gevoel van eigenaarschap over het proces te geven. Het kan nodig zijn om een aantal 
ondersteunende activiteiten te gebruiken om de groep eerst in de juiste sfeer te krijgen 
om over het onderwerp te praten, vooral als het een zeer intens of persoonlijk onderwerp 
is. Ook is het mogelijk om externe partners of organisaties die veel ervaring hebben met 
het onderwerp en uit eigen ervaring de jongeren hierover kunnen informeren. 
Het project had een focus op het beïnvloeden van jongeren met minder kansen 
(leermoeilijkheden, sociale obstakels). We hebben gezien dat de methode en vooral het 
aspect van de jongeren zelf die de workshops faciliteren, een zeer grote impact op hen 
heeft en hen echt kansen geeft om zichzelf te ontwikkelen en belangrijke en nuttige 
levensvaardigheden te verwerven. Dit is echter alleen mogelijk als er voldoende 
ondersteuning is voor de jongeren bij het leiden van leeftijdsgenoten. Dit betekent dat 
de jongerenwerker/docent en ondersteuner van de workshops voldoende tijd moet 
uittrekken om voor en na de workshops te oefenen en te reflecteren met de jongeren. 

Er zijn momenten waarop peer leading van de workshops in mindere mate werkt. Dit 
gebeurt meestal wanneer er niet genoeg 'afstand' is tussen de jongeren die de workshop 
leiden en de deelnemende jongeren. Wanneer de jongeren de deelnemers bijvoorbeeld 
al heel goed kennen en een sterke informele band met hen hebben, is het voor de 
leidende jongeren moeilijk om de leiding over de groep te nemen. Ook wanneer de 
deelnemende jongeren ouder zijn dan de leidende jongeren is het moeilijk voor hen om 
de leiding te nemen in de workshop en de groep naar hen te laten luisteren. Het beste is 
om de peer-leiders een groep youngsters te laten faciliteren die een paar jaar jonger is 
dan zij. Dit geeft een natuurlijke vorm van 'anciënniteit' aan de leiders. Het is ook 
mogelijk om de peer leaders een groep jongeren te laten faciliteren die ze nog helemaal 
niet kennen. Dit kan een andere klas van hun eigen of zelfs een andere school zijn. 

En tot slot, als de belangrijkste conclusie van het project voor ons, hebben we gezien hoe 
nuttig het is voor de jongeren om deel te kunnen nemen en workshops te organiseren en 
hoe het hen kansen geeft om als individu te groeien. We hebben gezien dat sommige 
jongeren zich echt ontwikkelen tot sterkere individuen met verbeterde 
levensvaardigheden.  Hiervoor willen we je sterk aanraden om deze methode gewoon te 
nemen, te verbeteren en aan te passen zoals je wilt en hoe het past bij de behoeften van 
jou en je kinderen en to gewoon beginnen met het gebruik ervan en plezier hebben!
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