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A YIPPEE projekt célja egyrészt a Digitális Történetmesélés (DST) módszertanának átadása olyan tanárok és szociális 
munkások számára, akik foglalkoztatási tanácsadás/pályaorientációs konzultáció keretében fiatalok tehetséggondozá-
sában tudják a módszert hasznosítani, másrészt, a fenntarthatóságra, felelősségvállalásra nevelésen keresztül a globális 
egyenlőtlenségek elleni küzdelem. A projekt három egymástól elkülönülő, de egymással szorosan összefüggő területen 
alkalmazza a DST-t: az egyén szerepének növelése a személyes fejlődésében (empowerment), a foglalkoztatási tanács-
adás során, végül a globális kihívásokról és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival (FFC) összefüggő szemléletformá-
lásban.

Az egyén szerepének növelése a saját 
személyes fejlődésben (empowerment)

A DST személyreszabott fejlődést biztosít  a résztvevők számára a tapasztalati tanuláson keresztül. A foglalkozásokon a 
résztvevők biztonságos környezetben tanulják és alkalmazzák a módszert, amelynek során kritikai módon reflektálnak 
életük jelentős múltbeli és jelenlegi eseményeire, személyes kapcsolataikra. A digitális történetek elkészítése segíti a 
fiatalokat annak megértésében is, hogy életük különböző eseményei hogyan formálták őket azzá, akik lettek. Az elkészí-
tett filmek így a tanulási folyamatnak az eszközéül szolgálnak. A módszernek az is lényeges eleme, hogy a résztvevőket 
mindvégig arra ösztönzi, hogy saját életükre egy tágabb társadalmi és történelmi kontextusban reflektáljanak. Minde-
zek a folyamatok mélyebb megértést tesznek lehetővé a történet mesélője számára a saját identitásával kapcsolatban, 
mindemellett még önbizalomnövelő hatása is lehet. Ebben a tekintetben különösen hasznos a DST fiatalok körében 
történő alkalmazása, felnőtté válásuk folyamatának feldolgozásához, hiszen ebben az életszakaszban identitásuk kö-
zösségi és személyes összetevői is sokat változnak.

Továbbá, a DST módszer része, hogy a foglalkozások végén a résztvevők megosztják a történeteiket egymással. Egy má-
sik személy történetének a meghallgatása mindenképpen új kapcsolódási pontokat hoz létre az egyének között. Látják 
például, hogy milyen hatást váltott ki a történetük a többi résztvevőből, és azt is megélik, hogy milyen hatással van saját 
magukra, amikor megosztják a sokszor nagyon személyes hangvételű, mély rétegeket is érintő történeteiket vagy jövő-
beni terveiket. Ugyanakkor a történet elkészítésének a folyamata is legalább annyira fontos, mint maga a produktum, 
azaz a kész történet, mivel a történet elkészítésének minden apró mozzanata  hozzájárul az önismeret és az önkifejezés 
fejlődéséhez.

A DST módszere az önkifejezés és a kreativitás ösztönzése mellett olyan készségeket is fejleszt, amelyek hozzájárulhat-
nak a résztvevők önbizalmának növeléséhez, úgy mint a kommunikáció, történetírás, csapatmunkában való részvétel, 
vagy új infotechnikai tudás elsajátítása. Így ezeknek a készségeknek a gyakorlása, annak ellenére, hogy fejlesztésük nem 
a fő fókusza a folyamatnak, szintén hozzájárul az egyén fejlődéséhez, a személyiség mélyebb kibontakozásához. 

1. Fejezet

Átfogó és alcélok
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Foglalkoztatási tanácsadás/ 
Pályaorientációs konzultáció

A személyiségfejlesztésen kívül a DST módszere kiválóan alkalmazható a pályaorientációs tanácsadás és tehetséggon-
dozás keretein belül is. A foglalkoztatási tanácsadónak alapvetően az a feladata, hogy mindenre kiterjedően feltér-
képezze a hozzá forduló személy képességeit, tapasztalatait, erősségeit, gyengeségeit. Segítsen átgondolni, hogy az 
egyénnek milyen lehetőségei vannak a munkavállalás terén, olyan tényezők figyelembevételével, mint például az elvárt 
fizetés, a személyes érdeklődés, a lakóhely, a munkaerőpiac és az iskolai végzettség. De ennél sokkal szerteágazóbb a 
feladatuk. Sokszor onnan kell kezdeniük, hogy segítsenek a hozzájuk fordulóknak megfogalmazni, hogy mi is az, ami 
igazán érdekli őket, vagy  segíteni abban, hogy önállóan tudják megtervezi karrierjüket, de akár abban is, hogy egy-egy 
válságos időszakot hogyan tudnak átvészelni. Egy tanácsadás adott esetben fontos döntésekhez járulhat hozzá az egyén 
életében. Ez különösen így van a fiatalok esetében, mivel ők rendszerint a karrierjük elején állnak, vagy még csak gon-
dolkodnak arról, hogy milyen szakmai úton induljanak el. A tanácsadásnak kiemelt szerepe van abban is, hogy az egyént 
képessé tegye saját karrierjének menedzselésére, a munkaerőpiaci buktatók elkerülésére, vagy akár egy harmonikus 
munka-magánélet elérésére. 

A DST alkalmazásával tehát hozzájárulhatunk az egyén kreatív és önreflexív módon való önmegvalósításához. Miköz-
ben a fiatal résztvevők átesnek a történetmesélés folyamatán, fejleszthetik képességeiket, felfedezhetik az addig rejtve 
maradt készségeiket, és önkéntelenül is számba veszik életcéljaikat, hosszútávú terveiket. A módszer ahhoz is jó lehető-
séget nyújt a fiataloknak, hogy lássák, életképes-e, nekik való-e az a karrier, amit elképzeltek magunknak, és kialakíthat 
bennük egy olyan érzést, hogy kontrollálni tudják a saját jövőjüket. A tanácsadók a foglalkozás alatt begyűjtött informá-
ciók alapján célzottabban tudnak segíteni a munkakeresés terén. 

A Yippe projekt Romániában megrendezett workshopjának fiatal résztvevői számára többek között ebben segített a 
képzés, miután az ifjúságsegítők feltérképezték, hogy ki milyen háttérrel rendelkezik a meglévő képességek és hátrá-
nyok terén.

Fenntartható Fejlődési Célok

Emellett a projekt céljai között szerepel az is, hogy a fiatalok a DST módszerének alkalmazásán keresztül megismerjék 
a globális témákat, kihívásokat  (ennek keretében az ENSZ által kialakított Fenntartható Fejlődési Célokat). Talán elsőre 
nem tűnik annyira egyértelműnek, hogy a Digitális Történetmesélést hogyan lehet alkalmazni a globális kihívások tuda-
tosításában. A módszer kiválóan alkalmas arra, hogy az embereket, köztük a fiatalokat, elgondolkoztassa a körülöttük 
lévő világról, és közelebb hozza számukra azokat a problémákat, amelyek komoly kihívást jelentenek, de nem feltétlen 
érzékelnek a közvetlen környezetükben. Az ENSZ arra is felhívja a figyelmet, hogy a világ jövője a mai fiatalok kezében 
van, akik 2030-ra bizonyosan megtapasztalják majd, hogy milyen mértékben sikerült megvalósítani a Fenntartható Fej-
lődési Célokat. Ezért kiemelten fontos, hogy a fiatalokat már most bevonjuk a Célok megvalósításába és a döntéshoza-
tali folyamatokba.

Mivel a Digitális Történetmesélés módszere tudja segíteni a különféle témák mélyebb kibontását miközben fejleszti 
az önkifejezést is, alkalmas arra, hogy elinditson társadalmi változással együtt járó folyamatokat. A foglalkozások arra 
adnak lehetőséget, hogy az emberek újfajta módon gondolkodjanak a világról, képzeljék el a jövőt. Egy személyes tör-
ténet létrehozása, majd megosztása pedig, amellett hogy autentikus tanulási tapasztalat, közösségépítő folyamat is. 
Ezért gondoljuk azt, hogy a Digitális Történetmesélés alkalmas módszer a fiatal korosztály szemléletformálására és ok-
tatására a globális kihívásokról. Arra ösztönzi őket, hogy ne csak a közvetlen környezetük iránt érdeklődjenek, és ezzel 
párhuzamosan kifejezzék személyes gondolataikat, érzéseiket. 

1. Fejezet
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A Fenntartható Fejlődési Célok közül ez a projekt az alábbi hat olyan célra fókuszál, amelyek különösen érintik a fiatal 
korosztályt: 

• FFC 1, amelynek célja a szegénység felszámolása, amivel azért fontos kiemelten foglalkozni, mert a szegénység 
aránytalanul nagymértékben érinti a fiatalokat, sérülékenyebbek e tekintetben és nagyobb számmal fordulnak elő 
a dolgozó szegények között. 

• FFC 4, amelynek célja az átfogó, igazságos és minőségi oktatás biztosítása, aminek kiemelt célcsoportja a fiatalok. Az 
oktatáshoz való hozzáférés a fiatalok munkavállaláshoz való egyenlő esélyét is biztosítja, amikor a munkaerőpiacra 
belépnek.

• FFC 8, amelynek célja a hosszantartó, fenntartható gazdasági növekedés és a tisztességes munka biztosítása 
mindenki számára, ami magában foglalja a munkanélküli személyek számának csökkentését, a mindenki számára 
elérhető oktatás és képzés biztosítását, a képzés és munkaerőpiaci igények összeegyeztetését, a pénzügyi és 
hitelszolgátatásokhoz való széleskörű hozzáférést. Ezek mind olyan területek, amelyek érintik a fiatalokat, hiszen ők 
kiemelten sérülékenyek a foglalkoztatottság és a bérbiztonság tekintetében. 

• FFC 10, amelynek célja az országokon belüli és országok közötti gazdasági, társadalmi és környezeti egyenlőtlenségek 
csökkentése. A jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése a ‘fejlett’ és ‘fejletlen’ országok között növeli a társadalmi és 
környezeti egyenlőtlenségeket, amely veszélyezteti a hosszútávú növekedést és fejlődést. 

• FFC 11, amelynek célja biztonságos és fenntartható városok létrehozása. A gyors városiasodás folyamatának 
közepette a fiatalok különösen ki vannak téve a kizsákmányolás, emberkereskedelem és a városi szegénység 
veszélyeinek, amelyek egészségügyi és biztonsági kockázatokat is rejtenek. Éppen ezért fontos olyan lakótelepek 
létrehozása, amelyek nem szennyezettek, biztonságosak és befogadóak. 

• FFC 16, amelynek célja a béke és igazság előmozdítása egy stabil jövő érdekében. Ennek keretében törekszik az 
erőszakos cselekedetek visszaszorítására, a mindenki számára elérhető igazságszolgáltatást biztosító intézmények 
fejlesztésére, és mindezek érdekében a politikai és civil társadalomban  való részvétel bátorítására. Ha nincs béke és 
a társadalom tagjai nem tudnak felelősséget vállalni saját életükért, nem lehet a társadalmat megváltoztatni. Ezek 
kiemelten támogatandó szempontok, mivel meglétük nélkül a fiatalok nem tudják a jövőjüket jobbá tenni. 

Összegezve tehát, a YIPPEE projekt keretében a Digitális Történetmesélés módszere három különálló területen kerül 
alkalmazásra. Először is, egyik célja, hogy a fiatalok önmegvalósítását fejlessze egy saját digitális történet megalkotásá-
nak folyamatán, majd a másokkal való megosztásán keresztül, amiben kreativitásuk és önkifejezésük kibontakozását is 
megélhetik. Továbbá, egy saját történet megalkotása olyan folyamatokat indít el az egyénben,  amely növeli önbizalmát, 
elmélyíti önismeretét. Ezek mind olyan elemek, amely egy foglalkoztatási vagy pályaorientációs konzultáció alkalmával 
jól hasznosíthatóak, mivel éppen azt segítik elő a fiataloknál, hogy jobban megértsék, hogy milyen tudás birtokában van-
nak, mivel szeretnének fog-
lalkozni a jövőben. Végül, 
a Digitális Történetmesélés 
használható a nagyobb, 
globális kontextussal ren-
delkező témák feltárásra, 
így alkalmas arra is, hogy a 
fiatalokat szembesítsük a 
globális kihívásokkal, meg-
ismerjenek olyan kezdemé-
nyezések mint amilyen az 
FFC, megértsék általános 
szerepét illetve jelentőségét 
saját jövőjükre nézve. A Digi-
tális Történetmesélés ebben 
az esetben az inspiráció és 
a cselekvés platformjául is 
szolgál. 

Átfogó és alcélok
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Pedagógiai célok 
és mobilitás

2. Fejezet: 

Fiatalok a globális fejlődés tükrében – 
Oktatás, munkavállalás és civil részvétel

A fiatalok aránya még sosem volt ilyen magas az emberiség történetében. A Global Youth Development Index and Report 
2016-os adatai szerint, a Föld népességéből 1. 8 milliárd a 15 és 29 év közöttiek száma.1 A fiatalok arányának területi 
eloszlása azonban nagy változatosságot mutat, így amíg Afrikában gyorsan növekszik, Európában csökken a fiatal lakos-
ság száma. Az EU28 lakosságának egyharmada volt 30 év alatti 2014-ben. 2004-ben még megegyezett az idősek (65 éves 
és attól idősebbek) és a gyerekek száma Európában, azóta viszont folyamatosan növekszik a különbség, és a fiatalok 
vállán a teher, hogy fenntartsák a társadalombiztosítást és a jóléti szociális ellátórendszert.2 Ezzel ellentétben a fiatal 
populációról Afrikában (még pontosabban Benin esetében) azt prognosztizálják, hogy 42%-kal növekedni fog 2030-ra3, 
ami egyaránt jelent lehetőségeket és újabb kihívásokat. 

A fiatalok aktív részesei lehetnek a globális fejlődésnek, aminek különösen nagy jelentősége van a Fenntartható Fejlődé-
si Célok megvalósításában. Ezért is van globális szinten kiemelt jelentősége a fiatalokkal kapcsolatos kérdéseknek, ami-
nek fontosságát mutatja az is, hogy 2016-ban létrehozták az ENSZ Főtitkárának ifjúsággal foglalkozó megbízotti pozíci-
óját (UN Secretary-General’s Envoy on Youth), és már 2006-ban elfogadták az Afrikai Fiatalság Chartáját (African Youth 
Charter), amely az oktatás és készségfejlesztés jelentőségét hangsúlyozza a fiatalok életkörülményeinek  javításában.4 
Azonban, a fiatal korosztály szerepét, hogy meghatározó erőként tudjon fellépni a globális fejlődés terén, megnehezítik 

1 Commonwealth Secretariat, 2016.Global Youth Development Index and Report 2016. http://cmydiprod.uksouth.cloudapp.
azure.com/sites/default/files/2016-10/2016%20Global%20Youth%20Development%20Index%20and%20Report.pdf.

2 Statistical Office of the European Communities (Eurostat), March 2015. Being Young in Europe Today – Demographic Trends. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends.

3 UN Department of Economic and Social Affairs, May 2015. Youth Populations Trends and Sustainable Development. http://
www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/YouthPOP.pdf.

4 UN Economic Commission for Africa & UN Programme on Youth, 2010. Regional Overview: Youth in Africa. https://social.
un.org/youthyear/docs/Regional%20Overview%20Youth%20in%20Africa.pdf.

2. Fejezet
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az olyan tényezők, mint az egyenlőtlenség és munkanélküliség. A fiatal nőkről, például, még mindig elmondható, hogy a 
fiatal férfiakhoz képest továbbra is nehezebben férnek hozzá az oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz, a pénz-
ügyi szolgáltatásokhoz és a digitális technológiához.5 A fiatalok korosztálya pedig a világon mindenhol kétszer nagyobb 
eséllyel lesz munkanélküli.6 A fiatalok számára nélkülözhetetlen, hogy megszerezzék azt a tudást, készségeket és képes-
ségeket, amelyek ahhoz kellenek, hogy be tudjanak lépni a munkaerőpiacra és aztán részt tudjanak venni  a gazdasági 
termelésben.7

Afrikában az oktatás rendszere nehezen tart lépést ezzel a kihívással. Az oktatásban meglévő problémák súlyozottan 
érintik a marginalizálódott fiatalokat, köztük a lányokat és a fogyatékossággal élőket. A nemek közötti arány az alap-
fokú oktatásban sok afrikai ország esetében kiegyensúlyozott, de a magasabb oktatási szinteken a  nemek egyenlőtlen 
eloszlása továbbra is jelentős. Az egyik nemrég megjelent jelentésében az ENSZ is kiemeli, „hogy abban az esetben, ha 
a fiatalok számára (azokban az országokban, ahol a fiatal korosztály aránya gyorsan növekszik) megfelelő oktatás, kép-
zés és munka biztosított, akkor a számarányuk növekedése rendkívül előnyösen hat a fejlődésre. De ha magas köztük a 
munkanélküliek aránya, vagy foglalkoztatásuk éppen csak a létfenntartásukat fedezi, akkor a fiatalok növekvő száma 
veszélyeztetni fogja a fenntartható fejlődés megvalósítását, és társadalmilag és politikailag destabilizáló erőként lép-
hetnek fel”.8

Mindamellett, hogy a megfelelő oktatáshoz és foglalkoztatáshoz nem teljesen férnek hozzá, a fiatalok hivatalos po-
litikában való részvétele világszerte csökken, ami mutatja a növekvő frusztrációt és meg nem valósult törekvéseket. 
A másik oldalon azonban, a civil részvétel a digitális aktivizmus csatornáin keresztül nő, a tüntetések és önkéntesség 
népszerűsége növekszik, igaz inkább Európában mint Afrika szubszaharai térségében.9 A világ legtöbb országában van 
olyan minisztérium, amely a fiatalok ügyével foglalkozik, és afrikai országokban is születtek olyan kezdeményezések 
az elmúlt időszakban, amelyek a fiatalok ügyét szakpolitikai szintre emelte és ehhez bevonnak különböző fiatalokkal 
foglalkozó szervezeteket,  ifjúsági tanácsokat és ifjúsági parlameneteket, bár ezek általában egyszeri eseményeket és 
nem hosszútávú együttműködéseket jelentenek.10 

5 The Commonwealth, 21 October 2016. State of the World’s Youth Population: New Index Underscores Urgent Need to Invest in 
Young. http://thecommonwealth.org/media/news/state-worlds-youth-population-new-index-underscores-urgent-need-invest-
young.

6 Commonwealth Secretariat, 2016.Global Youth Development Index and Report 2016.

7 UN Department of Economic and Social Affairs, 2015.Youth Population Trends and Sustainable Development.

8  Ibid.

9 The Commonwealth, 2016.

10 UN Economic Commission for Africa & UN Programme on Youth, 2010. Regional Overview: Youth in Africa.
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BENIN

2016-ban, Benint a Global Youth Developmental Index a 173. helyre sorolta 183 or-
szág közül,11 ahová a 2013-as 123. helyéről esett vissza.12 Annak ellenére, hogy az 
oktatás területét jelentősen fejlesztették, aminek következtében emelkedtek is az 
általános iskolai beiratkozások,13 az írni-olvasni tudók aránya még mindig 52,5%.14 
Mindemellett, a 15-29 év közötti fiatalok 28,8%-a sosem járt iskolába, amely leg-
főképpen a szülők ellenállása (36.8%) miatt és gazdasági okok (33.6%) következ-
tében alakul így.15 Kétszer annyi fiatal lányt mint fiút érint az iskolázatlanság,16 és 
a vidéki területeken élő fiatalok még mindig nagyobb eséllyel esnek ki az iskolai 

oktatásból.17 Mindezeknek az is a következménye, hogy a fiatalok nagy része nem rendelkezik azzal a képzettséggel 
és képességekkel, amely a munkaerőpiacra vezetné őket.18 A dolgozó fiatalok nagy része (83.8%) alulképzett arra a 
munkára, amit végez. A felsőoktatás sem garantál gyors változást. A munkanélküliség kiemelkedően magas a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező fiatalok körében (39.3%).19 A fiatalok munkanélküliségben eltöltött ideje ráadásul hosszú Be-
ninben: a munkanélküliek 42,7%-a több mint egy évet is eltölt a munkakereséssel. A hosszú ideig tartó munkanélküliség 
különösen jellemző a fiatalok esetében. A fiatal munkavállalók jelentős részét, 58.8%-át a szolgáltatási szektor, és 28.8%-
át a mezőgazdaság foglalkoztatja. Az ipar mindössze 12,4%-uknak ad munkát, bár ez így is magasabb összehasonlítva a 
régió legtöbb országával. Az emberek többsége Beninben az informális szektorban dolgozik. A fiatalok 89.7%-a ebben a 
szektorban dolgozik, a fiatal nők esetében ez 90.5%, a fiatal férfiaknál pedig 88.7%.20

Az USAID 2011-es beszámolója szerint az iskolai oktatásból kiesett fiataloknak a szakképzési programok a leginkább 
elérhetőek, ahol munkaerőpiacon használható képességeket tudnak elsajátítani.21 Azok a fiatalok, akik általános iskolai 
vagy e fölötti végzettséggel rendelkeznek, számos ilyen képzés közül választhatnak, de a foglalkoztatáshoz vezető kép-
zési lehetőségek egyébként általánosságban szűkösek. Kétféle képzésben is szerezhetnek szakmai képesítést (Vocatio-
nal Skills Certificate, Occupational Skills Certificate), de a magas költségek és a francia nyelvtudás hiányában sokan nem 
tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel. A beszámoló azt a következtetést vonja le, „hogy egyéb szolgáltatások meglétét 
igényelné, hogy az érintett fiatalok el tudják végezni ezeket a képzéseket, úgymint a coaching és mentorálás, továbbá 
az is segítené őket, ha a képzés elvégzéséhez lenne számukra elérhető pénzügyi támogatás ”. 

11 Commonwealth Secretariat, 2016.

12 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Benin | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/benin/

13 USAID, 30 September 2011. Benin Youth Assessment Report. http://www.youthpolicy.org/national/Benin_2011_Youth_
Assessment_Report.pdf

14  Ibid.

15 International Labour Office, 2015.ETVA Rapport deSynthese: Benin. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/
documents/publication/wcms_429068.pdf.

16  Ibid.

17 USAID, 2011.

18  Ibid.

19 International Labour Office, 2015.

20  Ibid.

21 USAID, 2011.
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A Beninben élő fiatalok civil és politikai életben való részvétele magasabb mint az országos átlag.22 A kormány működtet 
egy külön minisztériumot, amely a fiatalok ügyével foglalkozik, a sporttal és a rekreációval együtt (Ministry of Youth, 
Sports and Recreation), és többek között támogatja a fiatalok civil kezdeményezésekben való aktív részvételét és fiata-
lokat segítő központok létrehozását (youth centres). A mikrohitelezést és a fiatal nők foglalkoztatását elősegítő minisz-
tériumot is létrehoztak  (Ministry of Microfinance, Youth and Women Employment).23 Azonban, a különböző, fiatalokkal 
foglalkozó minisztériumi osztályok működését számos kritika érte már, például lassú az osztályok közötti koordináció, 
emellett pedig nem megfelelően finanszírozottak.24 Számos civil és nemzetközi szervezet is jelen van Beninben, ame-
lyek különböző fiataloknak szóló programokat támogatnak, de ezek rendszerint nem konkrét képzésekhez kapcsolódó 
kezdeményezések.25 

MAGYARORSZÁG

A magyar fiatalok a népesség 19%-át teszik ki, amely az európai standardok 
szerint magasnak számít.26 Az oktatás kiemelten fontos terület Magyarországon, a 
fiatalok 98.84%-a írástudó, és 92.17%-uk kezdi meg középiskolai tanulmányait.27 A 
felsőoktatást tekintve, az elmúlt évtizedben folyamatosan növekedett a beiratkozott 
diákok száma, akiknek több mint 28%-a volt olyan 30-34 év közötti személy, aki 2013-
ban be is fejezte az egyetemi képzést.28 A magas iskolázottság ellenére, Magyarország 
számos nehézséggel küzd a fiatalok foglalkoztatása terén, 2012-ben mérték a 
legmagasabb munkanélküliséget körükben (közel 20 %),29 amely közel 500,000 fiatalt 

késztetett arra, hogy elhagyja az országot.30 Azóta a fiatalok munkanélküliségi aránya folyamatosan csökkent, 2017 
novemberében már mindössze 9,1%-uk volt munkanélküli, ami az elmúlt egy évtizedben valaha mért legalacsonyabb 
aránynak számít.31 Az adatoktól függetlenül azonban számos felmérés jelzi, hogy a magyar fiatalok nagy részének áll 
szándékában elhagyni az országot munkavállalás vagy tanulás céljából.32  A Magyar Statisztikai 

Emellett, viszonylag alacsony a fiatalok részvételi aránya a civil és politikai életben. 2011-ben a magyar fiatalok mind-
össze 17%-a vett részt önkéntes tevékenységben, míg az EU átlag ezen a téren 24%.33 Hasonlóan, a politikai aktivitás és 
a politikai intézményekbe vetett bizalom is alacsony a fiatalok körében, többek között azért is, mert nem érzik azt, hogy 

22 Commonwealth Secretariat, 2016.

23 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Benin | Factsheet.

24 USAID, 2011.

25  Ibid.

26 Krzaklewska, Ewa, 2013. Visegrad Youth: Comparative Review of the Situation of Young People in the V4 Countries.

27 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Hungary | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/hungary.pdf.

28 Krzaklewska, p.13.

29 Statistical Office of the European Communities (Eurostat), 2018. EUROSTAT: EU Youth Strategy. http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_090&lang=en.

30  Hungarian Spectrum, 02 July 2015. The Growing Hungarian Emigration. http://hungarianspectrum.org/2015/07/02/the-
growing-hungarian-emigration/.

31 EUROSTAT, 2018.

32 Béni, Alexandra, 20 July 2017. 1/3 of Hungarian youth would leave the country. Daily News Hungary.  https://
dailynewshungary.com/13-hungarian-youth-leave-country/.

33 Krzaklewska, p.22.
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jogaikat maradéktalanul tudják gyakorolni.34 44%-át a megkérdezetteknek egyáltalán nem érdekelte a politika, továb-
bi 20% mondta, hogy „kis mértékben érdekli”.35 Az Eurobarometer is hasonló eredményekre jutott, 2017-ben a fiatalok 
36%-a nem szavazott semmilyen helyi, regionális vagy nemzeti választásokon, ami messze meghaladja az EU28 15%-os 
arányát.36 

A roma fiatalok, veszélyeztetett fiatalok és fogyatékossággal élő emberek számos nehézséggel kell, hogy szembenéz-
zenek a magyar társadalomban. Amíg a hivatalos becslés a romák számát a népességen belül 3%-ra teszi, addig a tudo-
mányos kutatások szerint arányuk megközelíti a 10%-ot.37 Annak ellenére, hogy egy kisebbségről beszélünk, az 5 éves 
kor alatti magyar gyerekek 20-25%-a roma származású, ami azt jelenti, hogy néhány évtizeden belül a magyar fiatalok 
igen nagy aránya roma származású lesz.38 Az iskolaelhagyás komoly problémát jelent a roma fiatalok körében, a 16 éves 
kor alatti roma gyerekek több mint 55%-a kiesik az oktatásból, szemben a nem-roma származású fiatalok 32%-ával.39 A 
2011-es népszámlálás adataiból kiderült, hogy a romák kevesebb mint 11%-a végzi el a középiskolát.40 Ez a szakadék az 
oktatásban a roma és nem-roma fiatalok között a foglalkoztatásba is továbbgyűrűzik. Egy 11 EU országban elvégzett 
felmérésben a 16-24 év közötti roma származású válaszadók 37%-a nem dolgozott és nem is tanult sehol, illetve nem 
vett részt szakképzésben sem. A nem-romák esetében ez az arány 25% volt.41 A fogyatékossággal élő fiatalok is nehézsé-
gekbe ütköznek a munkaerőpiacon: a foglalkoztatottsági arány a fogyatékossággal élők körében 35.5% volt 2016-ban, 
ami jóval alacsonyabb mint a 52.3%-os EU átlag.42 (Az adatok hasonló eltérésről számolnak be a fiatal nők foglalkozta-
tási arányát illetően is.) A 16-24 év közötti, fogyatékossággal élő fiataloknak mindössze 14,2%-a foglalkoztatott, ami a 
legalacsonyabbnak számít az összes életkori csoportot tekintve, összehasonlítva például a 35-44 év közötti fogyatékkal 
élő fiatalokkal, ahol a foglalkoztatottak aránya 54.6% .43

Hivatal (KSH) becslései szerint 370,000 ezer állampolgár tervezi, hogy néhány éven belül emigrál.44 Magyarország ilyen 
arányú kivándorlás következtében lakosságának közel 4%-át is elveszítheti.45

34 Béni, 2017.

35  Ibid.

36 Special Eurobarometer 455, 2017.

37 Adam, Christopher, 09 April 2015. Hungary’s demographic revolution? Roma youth comprise a third of all 
students in eastern Hungarian counties. Hungarian Free Press. http://hungarianfreepress.com/2015/04/09/
hungarys-demographic-revolution-roma-youth-comprise-a-third-of-all-students-in-eastern-hungarian-
counties/.

38  Ibid.

39 Jarvis, Sarah, 11 July 2016. High drop-out rate is a vicious cycle for the Roma. Cronkite News - Arizona PBS. 
https://cronkitenews.azpbs.org/buffett/hungary/roma-education/.

40 Christopher, 2015.

41 European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.Poverty and Employment: the Situation of Roma in 11 
EU Member States. http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-
eu-member-states.

42 Academic Network of European Disability Experts. 2017. European Semester 2016/2017 Country Fiche on 
Disability Hungary. http://www.disability-europe.net/country/hungary.

43  Ibid.

44 Adam, Christopher, 20 May 2017. More than 370,000 Hungarians would leave Hungary to become migrants. Hungarian Free 
Press. http://hungarianfreepress.com/2017/05/20/more-than-370000-hungarians-would-leave-hungary-to-become-migrants/.

45  Ibid.
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OLASZORSZÁG 

Olaszországban az abszolút szegénységben élő gyermekek száma - 1.1. millió feletti 
- majdnem megháromszorozódott 2005 és 2015 között, aminek következtében a ‘ta-
nulási szegénység’ (a kifejezés a Save the Children-től ered) is növekedett, ami meg-
mutatkozik például a kognitív képességek hiányában, ami alapvető eleme a fejlő-
désnek és tudásnak, de ugyanígy lecsökkent a nem-kognitív készségek elsajátítása 
is, mint például a személyes, szociális és érzelmi készségeké.46 Annak ellenére, hogy 
azoknak a fiúknak a száma, akik elhagyták az iskolát, több mint a felére csökkent az 
elmúlt 23 évben (a 1992-es 38%-ról 2015-re 15%-ra), Olaszország jóval elmarad az 
EU országok átlagától és most is hátulról a 4. helyen áll az országok rangsorában az 
iskolaelhagyást tekintve. 

A családok 20%-a hátrányos helyzetű, és a felmérések szerint az ilyen családokban élő 15 éves fiatalok több mint harma-
da nem rendelkezik az alapvető matematikai és szövegértési képességekkel. Összehasonlítva, a magasabb szocio-gaz-
dasági és kulturális javakkal rendelkező családokban, a fiatalok kevesebb mint 10%-ának van ezzel problémája. Olasz-
ország a 23. helyen áll a 35 OECD ország között a matematikai és szövegértési képességek osztályozásában.47

Olaszországban is jelentős probléma a fiatalok munkanélkülisége. Az ISTAT 2017-es júliusi beszámolója szerint a fia-
talok körében növekszik a munkanélküliség, annak ellenére, hogy egyébként a foglalkoztatás is növekszik: 2017 júliu-
sában 35.5%-on állt, ami 0.3%-os növekedés júniushoz képest.48 Ez a harmadik legmagasabb arány Európában és az EU 
átlagának  több mint kétszerese.49

A kulturális és szabadidős tevékenységekben való részvétel szintén egy fontos indikátora a deprivációnak. A szűkös 
pénzügyi forrásokkal rendelkező családokban jóval magasabb (15%) azoknak a 6 és 17 év közötti gyerekeknek és fiata-
loknak az aránya, akik nem sportolnak rendszeresen, nem használják az internetet napi rendszerességgel, nem mennek 
színházba vagy koncertre, nem látogatnak semmilyen múzeumot vagy műemléket és nem olvasnak szépirodalmat.50

46 Save the Children, 2017. Defeating Educational Poverty in Europe.

47 Ibid.

48 Istituto nazionale di statistica (Istat), 2017. https://www.istat.it.

49 Statista, 2018.Youth Unemployment Rate in EU Member States as of January 2018 (Seasonally Adjusted). 
https://www.statista.com/statistics/266228/youth-unemployment-rate-in-eu-countries/.

50  Save the Children, 2017.
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ROMÁNIA

A romániai fiatalok számos nehézséggel küzdenek az oktatás és a foglalkoztatás 
terén is. Egy 2011-es tanulmány szerint Romániában a gyerekek 49.1%-át fenyegeti 
tartós szegénység és társadalmi kirekesztettség (ez nagyobb arány mint ami az egész 
népességre vonatkozik, ami 40.3%).51 A fiatal munkanélküliek aránya jelenleg 16.8%-
on áll Romániában, ami kicsivel a 16.1%-os EU átlag felett van.52 A munkanélküliség 
és az iskolából való kimaradás vidéken magasabb: a vidéken élő 16-19 év közötti 
fiatalok majdnem 20%-a esik ki a középfokú oktatásból.53

A marginalizált csoportok Romániában speciális nehézségekkel is szembesülnek az oktatásban és a foglalkoztatás-
ban. A Human Rights Report 2016-os jelentése Romániáról azt állapította meg, hogy „a romák elleni szisztematikus 
társadalmi diszkrimináció” országos szinten jelen van, amely megakadályozza a romákat a megfelelő oktatás, lakhatás, 
egészségügyi ellátás és munkavállalás elérésében.54 A tanárok és a többi tanuló felől érkező diszkrimináció abban is 
megakadályozza őket, hogy tanulmányaikat befejezzék, amivel a roma tanulók szegregációja csak tovább erősödik, an-
nak ellenére, hogy az Oktatási Minisztérium ezt rendeletben tiltja. A nők is rendszeresen tapasztalnak diszkriminációt az 
oktatásban és foglalkoztatásban, így nem véletlen, hogy felülreprezentáltak az alacsonyan fizetett állásokban. A férfiak 
és nők fizetése közötti szakadék is jelentős, 10% volt 2014-ben. 

Komoly probléma a fogyatékossággal élők diszkriminációja is mind az oktatásban, a foglalkoztatásban és a szolgálta-
tásokhoz való hozzáférésben. A fogyatékossággal élő gyerekek sokszor azért nem részesülnek megfelelő oktatásban, 
mert az iskolákban nincs megfelelő képzettséggel rendelkező tanár, illetve nem tudják megoldani az épületek akadály-
mentesítését az erre fordítható forrás hiányában. A 70,000 fogyatékkal élő gyermek közül körülbelül mintegy 40% nem 
jár iskolába. Hasonlóan, az LGBTI emberek is számos diszkriminációval küzdenek az oktatásban és a foglalkoztatásban. 
Az ACCEPT civil szervezet például azt nyilatkozta, hogy a tanácsadásért hozzájuk forduló 106 megkeresésből 28-nak az 
oka a szexuális orientáción vagy az LGBTI emberek ellen irányuló gyűlöletbeszéden alapuló diszkrimináció volt a foglal-
koztatásban és oktatásban. A szervezet 8 olyan esetről is tudott, amelyben LGBTI emberek szenvedtek el diszkriminációt 
a munkahelyükön. 

Számos olyan kezdeményezés született azonban Romániában, amely a fiatalok civil életben való részvételét ösztönzi: a 
kormány 2013-ban létrehozta a fiatalokért és sportért felelős minisztériumot (Ministry for Youth and Sports), és egy ön-
álló igazgatóságot, amely fiataloknak szóló programokkal és projekttel foglalkozik (Directorate for Youth Programmes 
and Projects) és amely fiatalokkal dolgozik együtt a kormány elképzeléseinek a megszervezésében, implementálásában 
és a megvalósulás monitorozásában is. Itt működik egy olyan osztály (Department for Camps and Recreation), amely a 
fiatalok szabadidős tevékenységének és üdülésének megszervezését koordinálja, és a fiatalok szórakoztatásért felelős 
osztály is, amely a diákok kulturális programokban és civil tevékenységekben való részvételét segíti elő, és egyben a 
tanulók kirekesztettségének a megszüntetését is támogatja.55 

51 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/romania.pdf

52 Statista, 2018.

53 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet.

54 United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights and Law, 2016.Romania 2016 Human Rights Report. 
https://www.state.gov/documents/organization/265676.pdf. All data in this paragraph comes from this report.

55 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet.
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az elmúlt évtizedekben jelentős növekedés volt megfigyelhető a felsőfokú oktatás-
ba bekerülő fiatalok számában. Jelenleg a fiatalok 49%-a részesül felsőoktatásban 
az Egyesült Királyságban.56 A hátrányos helyzetű fiatalok is nagyobb számban ke-
rülnek be egyetemekre mint korábban,57 de azért ennek ellenére továbbra is gyen-
gébb a tanulmányi eredményük a szegény családokból és az etnikai kisebbségből 
származó diákoknak.58 A pakisztáni, a karibi-térségből származó és roma fiatalok 
azok, akik rendszerint gyengébb tanulmányi eredményeket érnek el mint az orszá-
gos átlag.59 Ugyancsak nőtt az elmúlt években azoknak a fiataloknak (NEET: not in 
education, employment, or training) a száma, akik nem vesznek részt semmilyen 

oktatásban, képzésben, és foglalkoztatásban sem állnak. Ezért is emelte fel a kormány a tankötelezettséget 2013-ban 
először 17 éves korra, majd 2015-ben 18 éves korra. 

A tankötelezett NEET fiatalok számos formális és informális nehézséggel küzdenek, többek között szükségük lehet gyer-
mekgondozási vagy egyéb pénzügyi támogatásra, hogy tanulmányaikat elvégezhessék. Sokuknak nincs megfelelő elő-
zetes tapasztalata sem az oktatásról, és ennek hiányában a tanulás adta előnyöket sem látják.60 A folyamatosan magas 
munkanélküliség a fiatalok körében a gazdaság részéről is egy hosszú távú strukturális hozzáállást kíván.61 jelenleg a 
fiatalok 12.4%-a munkanélküli,62 és az összes munkanélküli személy 40%-a 25 éves kor alatti. A fiatalokat rendszerint ala-
csony fizetéssel járó és alacsony képzettséget igénylő állásokban foglalkoztatják, aminek a következményei egyenlőre 
nehezen mérhetőek fel.63 A vidéken élő fiataloknak speciális akadályokkal kell megküzdeniük, mint amilyen az utazás-
hoz, foglalkoztatási tanácsadáshoz és képzés támogatásokhoz való hozzáférés. Emellett nagyobb eséllyel foglalkoz-
tatják őket alacsony jövedelemmel járó és bizonytalan állásokban vagy olyan kisebb cégeknél, ahol csekély a fejlődés 
lehetősége.64 A fogyatékossággal élő emberek kétszer nagyobb eséllyel lesznek munkanélküliek mint a nem fogyatékos 
társaik, és a munkakorú fogyatékossággal élő emberek nagyobb aránya él (28%) szegénységben mint a nem-fogyatékos 
embereké (18%).65   A BAME (Black, Asian and Minority Ethics) közösségek tagjai (amelyek magában foglalják a feke-
te, ázsiai és egyéb kisebbségeket) is nagyobb eséllyel lesznek munkanélküliek és élnek szegénységben. 2015 márciusi 
adatok azt mutatják, hogy amíg több mint 50%-kal növekedett azoknak a BAME közösségbe tartozó 16-24 év közötti 

56 Department for Education, 2017.Participation Rates in Higher Education: Academic Years 2006/2007-2015/16 (Provisional). 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/648165/HEIPR_PUBLICATION_2015-16.pdf

57 Universities UK, 2018.Higher Education in Numbers.http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/Pages/higher-education-
data.aspx

58 Russell Group, 2015. Opening Doors: Understanding and Overcoming the Barriers to University Access. http://russellgroup.
ac.uk/media/5034/opening-doors-understanding-and-overcoming-the-barriers-to-university-access.pdf. 

59 Runnymede Trust, June 2012. Briefing on Ethnicity and Educational Attainment. https://www.
runnymedetrust.org/uploads/Parliamentary%20briefings/EducationWHdebateJune2012.pdf

60 Department for Business, Innovation and Skills, February 2013. BIS Research Paper 87: Motivation and Barriers to Learning 
for Young People not in Education, Employment or Training. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/70141/bis-13-548-motivation-and-barriers-to-learning-for-young-people-not-in-education-employment-
or-training.pdf

61 UK Commission for Employment and Skills, 2015.Catch 16-24: Youth Employment Challenge. https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/404997/15.02.18._Youth_report_V17.pdf

62 Statista, 2018.

63 UK Commission for Employment and Skills, 2015.

64 Commission for Rural Communities, July 2012. Barriers to Education, Employment and Training for Young People in Rural 
Areas. http://dera.ioe.ac.uk/15199/1/Barriers-to-education-employment-and-training-for-young-people-in-rural-areas.pdf.

65 Scope, 2018.Disability Facts and Figures. https://www.scope.org.uk/media/disability-facts-figures. 
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fiataloknak az aránya, akik már több mint egy éve munkanélküliek voltak, addig 2%-kal csökkent a munkanélküliség a 
fehér fiatalok körében.66

A fiatal korosztály civil életben és politikában való részvétele vegyes képet mutat. Vitathatatlan, hogy a civil részvétel 
ugyan nem csökkent, de a részvétel jellege átalakult az elmúlt években. Megfigyelhető, hogy az emberek újfajta társa-
dalmi mozgalmakhoz, civil szervezetekhez és érdekvédelmi csoportokhoz csatlakoznak.67 A fiatal korosztály választá-
sokban való részvétele jelentősen megcsappant az ezredforduló környékén, ami jól mutatja az oktatás terén tevékeny-
kedő David Kerr által leírt jelenséget, azaz az egész britt társadalmat érintő „társadalmi deficitet”. A 18-24 év közötti 
szavazóképes fiatalok mindössze 39%-a szavazott a 2001-es választásokon,  2005-ben pedig már csak 37%-uk.68 Majd 
az arányuk 2010-ben elérte a 44%-ot, ami ugyan növekedésnek számít, de még mindig a nemzeti átlag (65%) alatt volt 
(Henn and Foard, 2011: 2). Ezután azonban, a fiatal szavazók aránya a 2017-es országos parlamenti választásokra ugrás-
szerűen megnövekedett egészen 66,4%-ig, amivel ahhoz is hozzájárultak, hogy a kormány többségi helyzete gyengüljön 
a 2016-os uniós népszavazást követően,69 ekkor ugyanis a 18-24 év közöttiek 75%-a a Brexit ellen szavazott.70 

A Digitális Történetmesélés alkalmazása 
a fiatalok fejlesztésében – A lehetőségek 
növelése az oktatásban, munkavállalásban  
és a civil részvétel területén

A projekt célja, hogy olyan hátrányosabb helyzetű fiatalokat szólítson meg, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy nem-
zetközi környezetben megvalósuló képzésben vegyenek részt. A YIPPEE projekt ritka és értékes lehetőséget biztosít arra, 
hogy fiatalok a világ különböző részeiről találkozhassanak és együtt dolgozhassanak. Az ilyen jellegű interkulturális 
tevékenység új készségek fejlesztését, a különböző tapasztalatok megosztását és nem utolsó sorban a sztereotípiák 
lebontását segítheti elő. Mindez pedig hozzájárul a fiatalok életének javulásához azáltal, hogy növekszik a foglalkoz-
tathatóságuk, hogy jobban bevonódnak a társadalmi és kulturális életbe, illetve a társadalmi és politikai ügyekről való 
ismereteik is bővülnek. A nemzetközi együttműködés a fiatalokat arra ösztönzi, hogy nyitottabbá váljanak, az ismeret-
lenről alkotott elképzeléseik formálódjanak, egyúttal feltérképezzék mit tudnak, és új képességeket sajátítsanak el. 

A Digitális Történetmesélés alkalmazásánál elengedhetetlen volt, hogy a résztvevő fiatalok együttműködjenek a 
közös munka során, mert csak így tudtak megvalósulni a projektben kitűzött általános célok. A módszer elsajátítása köz-
ben a résztvevők számos készséget tudtak fejleszteni (technikai, kommunikációs, szociális kompetencia, előadó készsé-
gek), amelyek hozzájárulnak a foglalkoztathatóságukhoz, későbbi oktatásban vagy képzésben való részvételükhöz és a 
civil életben való részvételhez. Egyetértünk Chikamso Apehhel, hogy hangsúlyozza a digitális média szerepének fontos-
ságát a fiatalok megszólításban, támogatásában és önállóságuk előmozdításában: „az a nagyarányú fejlődés a digitális 

66 Institute of Race Relations, 2018.Inequality, Housing and Employment Statistics. http://www.irr.org.uk/research/statistics/
poverty/.

67 Hilton, Matthew et al, 08 June 2010. ‘The Big Society’: civic participation and the state in modern Britain. History & Policy. 
http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-big-society-civic-participation-and-the-state-in-modern-britain.

68 Kerr, David, 2003. Citizenship education in England: the making of a new subject. Journal for Social Science Education 2.

69 Pasha-Robinson, Lucy, 09 June 2017. Election results: huge youth vote ‘swings election for Labour.’ The Independent. http://
www.independent.co.uk/news/uk/politics/election-results-latest-youth-vote-swings-for-labour-jeremey-corbyn-hung-
parliament-a7780966.html

70 Speed, Barbara, 24 June 2016. How did different demographic groups vote in the EU referendum? New Statesman. https://
www.newstatesman.com/politics/staggers/2016/06/how-did-different-demographic-groups-vote-eu-referendum

2. Fejezet



19

térben, aminek az elmúlt évtizedben tanúi lehettünk, kétségkívül hozzájárult a civil hangok demokratizálódásához, töb-
bek között azáltal, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő csoportok is, mégha csak minimálisan is, de aktívan hozzá 
tudnak szólni azokhoz az ügyekhez, amelyek érintik őket. A digitalizmus azt is elősegítette, hogy a polgárok aktívabban 
vegyenek részt a közügyek irányításában. A fiatal korosztály gyakran használja a közösségi médiát arra is, hogy ezen 
keresztül érjék el a politikai vezetőket és nyomást gyakoroljanak rájuk olyan ügyekben, mint például az emberi jogok 
betartása vagy fenntartható fejlődés elősegítése.”71

Apeh annak fontosságát is kiemeli, hogy a fiatalok részesüljenek olyan képzésben, amely a digitális média használatára 
tanítja meg őket, „ezzel is növelve annak a lehetőségét, hogy részt vegyenek a közügyek irányításában, hogy hozzájárul-
hassanak  a fejlődéshez a digitális térben való jelenléten keresztül”.72 

A YIPPEE  projekt célja is az volt, hogy ilyen jellegű képzést biztosítson: A Digitális Történetmesélés módszere egy olyan 
digitális teret nyújt a fiataloknak, amelyben szabadon kifejezhetik magukat, hallathatják hangjukat, miközben interkul-
turális közegben tanulnak és beszélnek arról is, hogy a fiataloknak mint „világpolgároknak” milyen globális kihívásokkal 
kell szembenézniük. 

71 Chikamso, Apeh, 31 October 2017. Empowering Youth Participation in Governance Through Digital Space.

72  Ibid.
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A résztvevő szervezetek és a tréning 
programok áttekintése 

A projekt alatt két mobilitási tréning valósult meg, ezek közül az egyik egy 7 napos tréning volt, amelyet ifjúságsegítők-
nek tartottunk Budapesten, (2018 áprilisában), a másik egy 7 napos workshop volt, amelyet 18-30 év közötti fiataloknak 
tartottunk Romániában (2018 júliusában).  

A budapesti tréning hét modulból állt, amelynek mindegyikét az öt partnerszervezet tartotta, egymás között felosztva a 
témákat. A modulok a következők voltak: Csapatépítés, Bevezetés a Digitális Történetmesélés módszertanába, Digitális 
Történetmesélés, Foglalkoztatási tanácsadás, Együttműködés és partnerség, Kommunikáció és cselekvés, és végül 
Youthpass és a program értékelése. 

A romániai workshopnak is 7 eleme volt: Csapatépítés, Ismerkedés a Digitális Történetmesélés módszertanával, Tanul-
mányút, Digitális Történetmesélés, Foglalkoztatási tanácsadás, Jövőtervezés és helyi akciók, és végül a Youthpass elké-
szítése és a program értékelése.

Partnerek

Az Anthropolis Egyesület (Magyarország), közhasznú civil szervezet, kiemelt céljai közé tartozik a globális perspektíva 
megismertetése és elfogadtatása a formális  és nem formális oktatási-nevelési színtereken és a társadalmi diskurzusban,  
média kampányokon, szemléletformáló eseményeken és oktatási tevékenységeken, kiadványokon keresztül. Az Egyesü-
let a Digitális Történetmesélés módszerét rendszeresen használja workshopjain és tréningjein különböző csoportokkal 
való együttműködésben, úgymint tanárok, speciális szükségletekkel rendelkező emberek és szakemberek. 

3. Fejezet: 

3. Fejezet

Képzési tartalmak, 
struktúrák és 
oktatási feladatok
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A Melting Pro szervezetet (Olaszország) 2011-ben alapították. Hitvallásuk, hogy a kultúra fontos szerepet játszik egy 
összetartóbb társadalom létrehozásában és a jóléti társadalom megteremtésében. A szervezetnek már jelentős múltja 
van a Digitális Történetmesélésnek képzéseken, workshopokon való alkalmazásában. Számos csoporttal ismertették 
már meg a módszert, például fiatal felnőttek, hátrányos helyzetű emberek, migráns közösségek, a kultúra területén 
tevékenykedő szakemberek, stb.

Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület (Youth Association from Transylvania, ATA) egy Romániában működő szervezet, amely leg-
főbb feladatának tartja, hogy segítse az erdélyi fiatalok részvételét a tradicionális, népi és etnikai értékek megőrzésében, 
és megismertesse ezekkel az értékekkel a szélesebb közönséget is Romániában és külföldön egyaránt. Tevékenységeik 
közé tartozik az is, hogy a fiatalok részvételét segítsék a különböző hazai, európai és egyéb nemzetközi eseményekben. 
Ehhez szerveznek a fiatalok számára különböző szakmai és személyiségfejlesztő tréningeket, nyári táborokat.

A Global Link (Egyesült Királyság) egy szakképzés-fejlesztési központ. Központi tevékenységeik közé tartozik a globális 
nevelés, a közösség értékeinek megőrzése, és a menekültek és menedékkérők támogatása. A globális kihívások 8 legfon-
tosabb dimenziójáról (sokszínűség, konfliktuskezelés, globális polgárság, egymásrautaltság, emberi jogok, társadalmi 
igazságosság, fenntartható fejlődés, értékek és megközelítések) és az ezeket feldolgozni segítő módszerekről tartanak 
workshopokat, képzéseket fiataloknak és a felnőtt korosztálynak is, elsősorban tanároknak.

A CREDI-ONG (Benin) legfőbb tevékenysége, hogy olyan eredeti és adaptálható kezdeményezéseket támogasson, ame-
lyek hozzájárulnak a helyi fenntartható fejlődéshez. Kiemelt céljuk, hogy a társadalmi és gazdasági fejlődésben érvénye-
süljenek a környezetvédelmi szempontok is, ezért a szervezet az integrált mezőgazdaság és gazdaságok fontosságára 
hívja fel a figyelmet. Mindezek mellett, különböző együttműködések keretében támogatják a kultúrák közötti értékek 
cseréjét a globális Észak és Dél között. 

Képzési tartalmak, struktúrák és oktatási feladatok
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A MAGYARORSZÁGI TRÉNING VÁZLATA
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A ROMÁNIAI TRÉNING VÁZLATA
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A Digitális Történetmesélés egy viszonylag új keletű kifejezés. Azt a tevékenységet írja le, amikor emberek digitális esz-
közöket felhasználva elbeszélik személyes történetüket (digitális elbeszélés). A digitális történetek általában 2-3 perc 
hosszúságúak, de rövidségük ellenére legtöbbször magával ragadóak, érzelmileg túlfűtöttek. A Digitális Történetme-
sélés lehetőséget ad olyan folyamatok megvalósulására is, amelyekben különböző hátterű emberek közösen alkotnak 
meg történeteket, majd megosztják más csoportokkal. A DST alatt a résztvevők megtanulhatják, hogyan hozzanak létre 
személyes hangvételű történeteket, és azt is hogyan adják elő, osszák meg a többiekkel. A személyes indíttatású, leg-
inkább önismereti jellegű felhasználás mellett, a módszert kiválóan lehet alkalmazni a képességfejlesztésben reflektív 
gyakorlatként, vagy pedagógiai stratégiaként az oktatásban, közösségfejlesztésben, pályaorientáció területén. 

A személyes történetek sokszor a nézőket is mélyen megérintik, ami arra késztetheti őket, hogy ők is megosszák sa-
ját tapasztalataikat, megváltoztassák viselkedésüket, nagyobb együttérzéssel forduljanak másokhoz, felszólaljanak az 
igazságtalanság ellen, és aktívabban vegyenek részt a civil és politikai életben. Bármilyen formában legyenek is meg-
osztva a történetek, online, a helyi médiában, helyi közösségben vagy valamilyen intézményben, a történeteknek erejük 
van, képesek megváltoztatni emberek gondolkodásmódját azáltal, hogy a történeteket befogadják, megértik, tanulnak 
belőle és egymástól is. A történetek által képessé válunk a változásra és változtatásra. 

A DST alkalmazásának változatossága többek között annak is köszönhető, hogy az elbeszélői képességeket jól kom-
binálja a modern technológia használatával. Emiatt adekvát, a 21. század „ritmusához” jól alkalmazkodó oktatási esz-
köznek bizonyul. A történetmesélés mindig is fontos szerepet játszott az emberiség történetében; strukturálja a nyelvet, 
szerepe van abban, hogy az emberek jelentéssel töltsék meg a körülöttük lévő dolgokat, és lehetővé teszi a kommuni-
kációt, a gondolatok megosztását. A történetmesélés egy olyan gyakorlat, amely minden kultúra és hagyomány sajátja. 
Az önéletrajzi jellegű történetmesélés fejleszti az önismeretet, az élet fontosabb eseményeinek mélyebb megértését, 
amely egy kétirányú folyamat az egyén és a „többiek” között. 

A digitális történetek általában olyan csoportfoglalkozáson születnek meg, amelyeknek célja valamilyen képesség fej-
lesztése vagy új tudás megtanulása. A DST eredetileg nagy hangsúlyt fektetett a történetek művészeti értékére, sőt 
kezdetben a cél inkább az egyén művészi értelemben vett kibontakozása volt. Az évek során a módszert egyre többféle 
közösségben és kontextusban használták (oktatás, közösségépítés, egészségügyi és szociális fejlesztés, emberi jogok, 
környezettudatos és alulról jövő aktivizmus), és a történetek megalkotása  inkább annak eszközévé vált, hogy az elbe-
szélő személyek megosszák véleményüket, történetüket a saját közösségükben. 

Mostanra bebizonyosodott, hogy széleskörű lehetőségei vannak a módszer alkalmazásának mind a formális, mind a 
nem-formális oktatásban. A résztvevők egy-egy ilyen foglalkozáson például csoportos keretek között reflektálnak arra 
amit tanulnak, és osztják meg egymással tapasztalataikat, legyen szó csak arról, hogy mi az, amit éppen közösen elvé-
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geztek, vagy arról, hogy milyen nagyobb felismerésre jutottak valamilyen igazságtalansággal, társadalmi problémával 
összefüggésben.

A technológia (filmes szoftver) használata biztosítja, hogy a szóbeli elbeszélés és az elbeszéléshez használt képsor egy 
kisfilm érzetét adja; a kifejezés és kommunikáció gazdagságát növelve ezzel. A módszertan a YIPPEE projekt „motorja”, 
mert egyszerre több szinten is képes fejlődést elérni: támogatja új ismeretek és képességek megszerzését, fejleszti a 
kreativitást, a kifejezés képességét és lehetőséget teremt önmagunk és mások mélyebb megismerésére is. 

A projekt egyik fő célja tehát egyértelműen az volt, hogy fiatalok körében bátorítsa a módszer használatát, azzal a céllal, 
hogy a résztvevők történeteik elmesélésén keresztül fejlesszék a készségeiket, önkifejezésüket, egymás közötti kom-
munikációjukat, és nem utolsó sorban, hogy jobban megismerjék egymást, ami által megszűnhetnek azok a kulturális 
akadályok, amelyek egy gazdagabb kulturális és társadalmi élet útjában állnak. 

A Digitális Történetmesélés folyamata

Számos módja lehet annak, ahogy egy Digitális Történetmesélés a gyakorlatban megvalósul. Az alábbiakban bemutatjuk 
a megvalósulási folyamat általunk alkalmazott lépéseit:73 

BEVEZETÉS
Olyan összejövetel, amikor a potenciális csoporttagok megismerkednek a módszerrel, ízelítőt kapnak 
belőle a gyakorlatban és a már elkészült kisfilmekből is megismerkednek néhánnyal. Ez egy kiváló alka-
lom arra, hogy a leendő történetmesélők találkozzanak egymással és a trénerekkel is. Fontos, hogy ezen 
a találkozón eloszlassuk az összes tévhitet, például hangsúlyozzuk, hogy nincs olyan, hogy valakinek a 
története nem elég jó, ugyancsak lényeges, hogy megszüntessük a résztvevők félelmét a nem elégséges 
készségekre vonatkozóan is.

A témák, amiket mindenképpen ajánlott érinteni ezen a találkozón:

• A digitális elbeszélés lépéseinek bemutatása;

• Az egész képzési folyamat bemutatása, érintve hogy milyen időkeret áll majd rendelkezésre;

• Részletes bemutatása a következő alkalomra elvégzendő feladatoknak: mikorra kell vázlatot írni, 
mikor kell fotót hozni, stb.; 

• Az elkészülő filmek nyilvános megosztásáról való rövid, de pontos jogi ismertetés;

• A programra való jelentkezés ismertetése.

73 DIGITAL CURRICULAR STORIES FOR ALL Tools and Guidelines for Adult Educators Report and Comparative Studies, 
Kvalues Validating Adult Learners’ educational Experiences, European project funded by the European Commission under the 
Lifelong Learning Programme GRUNDTVIG.
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A TÖRTÉNET MEGÍRÁSA
A történet megírása általában az ún. történetmesélő körrel kezdődik, aminek kettős célja van: egyrészt az, 
hogy a csoport megteremtsen egy bizalmi, befogadó légkört, másrészt pedig az, hogy a mesélők ráhango-
lódjanak a történetmesélés magával ragadó, belső világára. A történetmesélő kör az adott csoport igénye-
ihez igazítva kettő és négy óra közötti időt vesz igénybe. A kör akkor zárul le, ha a résztvevők elkészítették 
az elmesélendő történetük vázlatát és lehetőség szerint hangfelvételre kész formában véglegesítették. 

A történetmesélő kör három alapelve: 

• mindenkinek részt kell vennie a folyamatban (a trénereknek, technikusoknak, megfigyelőknek is);

• biztosítani kell, hogy senki ne érezze azt, hogy nem értett meg valamit, nem fogja tudni megcsinálni 
a történetét, vagy nem érzi magát biztonságban, stb. 

• minden, ami elhangzik a körben, a körön belül marad, legfőképp a bizalmas dolgok.

Sokfajta, játékos aktivitás közül lehet választani egy-egy ilyen alkalommal. Ezek közül vannak időigényes feladatok is, 
ezért a trénerek általában a rendelkezésre álló idő függvényében szelektálnak.74 

Bármilyen képzésről is legyen szó, mindig fontos, hogy olyan légkört alakítsunk ki, amiben a résztvevők szívesen osztják 
meg egymással történeteiket. A történetmesélő körben használhatunk olyan feladatokat, amelyek jégtörő jellegűek, 
segítenek egy bizalmasabb légkör megteremtésében. Arra is kell számítani, hogy néhányan úgy érkeznek a képzésre, 
hogy még nem tudják, milyen történetet fognak elmesélni, vagy az az érzésük, hogy az ő történetük nem érdekes. A 
történetmesélő kör és a játékok tehát nem egyszerűen arra szolgálnak, hogy jó hangulatot teremtsünk, hanem hogy 
megteremtsük a bizalmat a résztvevők körében, és hogy eljuttassuk őket odáig, hogy mindenkinek meglegyen a saját 
története. Lesznek olyan résztvevők is, akik már kész történettel érkeznek, de számukra is tud újat nyújtani a történetme-
sélő kör, mert azon túl, hogy megosztják a történetüket a csoportban, új kommunikációs készségeket is elsajátíthatnak 
és új történetszerkesztési ötletekkel gazdagodhatnak, ami akár tovább is alakíthatja az eredeti történetüket. 

A történetmesélő kör végére, minden résztvevőnek tudnia kell legalább azt, hogy mi lesz a témája a történetének, ami-
ről beszélni fog, és lehetőleg a történet első olvasható változatának is el kell készülnie. Előfordulhat, hogy valakinek 
nehézségei vannak az olvasás terén. Ilyenkor van arra lehetőség, hogy a történetét ne felolvassa a többieknek, hanem 
például, „kérdezz-felelek” formában mutassa be azt a csoportnak. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a résztvevőknek a 
folyamatnak ebben a fázisában már tisztában kell lenniük azzal, hogy a módszert hogyan tudják használni a történetük 
elmondásához. 

Az utolsó feladat, hogy a résztvevők elkészítik a kisfilm forgatókönyvéül szolgáló úgynevezett storyboardot. Tapasztala-
taink szerint, az működik a legjobban, amikor egy kép alatt egy mondat hangzik el. Ha a történetmesélő ezt a szabályt 
követi, akkor például könnyeben rájöhet, ha hiányzik egy kép, amiről viszont a szövegben szó van és érdemes megjele-
níteni, vagy éppen kiderül, hogy egy mondathoz több képet is hozzárendelt feleslegesen.

74 There are some important tips by Gilly Adams (from BBC online– December 2009) on how to get the most out of the story.
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HANG- ÉS FÉNYKÉPRÖGZÍTÉS
Ennél a pontnál kezdődik el a képzés technikai része. Ahhoz, hogy a történetmesélő úgy érezze, hogy jó 
filmet készített, fontos, hogy technikailag is minőségi munkát tudjon létrehozni, például a hangfelvétel 
megfelelő legyen. Ebben a részben kerülnek digitalizálásra, feldolgozásra a képek, illetve ekkor történik 
a zene és egyéb hangeffektek kiválasztása és rögzítése. A képek egy része hagyományos papíralapú 
fénykép, ezeket be kell szkennelni, vagy újra le kell fotózni. Érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy 
ugyan rengeteg kép elérhető és letölthető az internetes felületeken, a digitális elbeszélés módszere, akkor 
lesz autentikus, ha saját fotókat, képeket használunk hozzá, Ha mégis külső forrásokhoz nyúlunk, akkor 
meg kell bizonyosodni a szerzői jogokról és csak szerzői beleegyezéssel lehet a képeket felhasználni.

SZERKESZTÉS/VÁGÁS -

 Többféle szerkesztést kell elvégezni, hogy létrejöjjön a végső formája a digitális elbeszélésnek:

• a hang vágása, szünetek beillesztése, a rögzítés során felvett hibák törlése;

• a képek szerkesztése, főleg ha azok szkennelt képek;

• a hang és a képek összeillesztése, a történet véglegesítése.

A résztvevők általában alábecsülik, hogy mennyi munkát igényel a szerkesztés. Alapvetően egy technikai 
folyamat, de ahhoz, hogy a végtermék igazán átütő legyen, sok  kreativitást is igényel. Számtalanszor 
voltunk már szemtanúi azoknak a felemelő pillanatoknak, amikor egy történet a szerkesztés alatt egyszer 
csak kezdett összeállni. Amikor a szerkesztés kész, akkor a fájlt exportálni kell és kész a kisfilm.

BEMUTATÁS - 

A történetmesélés egy többirányú folyamat. A történet pedig akkor kell igazán életre, ha megosztjuk. 
Néhány történet esetében előfordul, hogy a téma túlságosan intim ahhoz, hogy készítője szélesebb 
közönség előtt is bemutassa. 

A filmek megosztásának három  módja lehetséges: 

• Készíthetünk filmet személyes használatra, amikor csak a történetmesélő kör többi tagjának, a 
családnak, barátoknak mutatjuk meg;

• Feltehetjük a kisfilmet egy videómegosztó webhelyre ( pl.:  Vimeo, YouTube), vagy valamilyen 
közösségi oldalra;

• Nyilvános filmvetítést is tarthatunk meghívott közönségnek.

Módszertan és stratégia
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A tréning során elsajátítható készségek, 
képességek és kompetenciák

A DST módszer elsajátítása alatt a résztvevők számos területen fejlődhetnek75, például kommunikációs képesség (értő 
figyelem, időkezelés, kitartás, csoportmunka), íráskészség (a kifejezés és értelmezés fejlesztése, kreatív írás, szépírás 
anyanyelven), kreatív készségek, digitális kompetenciák, a tanulás elsajátítása, szociális és állampolgári  kompetenciák, 
kezdeményezőkészség, vállalkozói kompetencia, kulturális érzékenység és kifejezőkészség. 

A YIPPEE projekt keretében magyar, angol, olasz, romániai és benini fiatalok készítettek közösen digitális történeteket. 
A módszer használatával az volt az egyik célunk, hogy hátrányos helyzetű fiataloknak segítsünk felismerni és értékelni 
azokat a képességeket és kulcskompetenciákat, amelyeket az olyan informális tanulási helyzetekben, mint amilyen a 
munkavégzés, önkéntes tevékenység, családi és közösségi élet tevékenységei, szerezhetnek meg.

A Digitális Történetmesélés egy igen demokratikus eszköz, egyszerű technológiát alkalmaz, és sokak számára könnyen 
hozzáférhető. Amiatt, hogy nagyban épít a kommunikációra (lásd pl. a digitális elbeszélések könnyen megoszthatóak a 
közösségi oldalakon keresztül), a fiatalok körében is népszerű. 

75 Eight Key Competences. see Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament. More information can be found at 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong _learning/c11090_en.htm
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A PROJEKTRŐL
A „Towards Peace” projektben (Grundtvig Program által finanszírozott projekt, 2013-2015) összesen nyolc 
partner fogott össze azzal a céllal, hogy az európai országokban az elmúlt száz évben átélt háborús 
konfliktusokra reflektáljanak. A folyamat a résztvevőknek arra is alkalmat adott arra, hogy a közös gon-
dolkodás során rátaláljanak egy egységesebb európai identitásra. 

A projekt nagyban épített a kultúrák közötti és nemzetközi párbeszéd alapvető módszereire, annak érde-
kében, hogy olyan nehéz témák is elemzésre kerüljenek, mint amilyen a nemzetek közötti, nemzeti vagy 
akár regionális szintű háborúk, konfliktusok , vagy olyan jelenségek romboló hatása, mint a rasszizmus, 
extrémizmus és diszkrimináció. A párbeszédet a múltból előhívott háborús emlékek és a békéről mint 
értékről való gondolkodás alapozta meg.

A partner szervezetek értékes tapasztalatra tettek szert és olyan innovatív és kreatív módszereket ta-
nultak meg, amelyek  elősegítik a generációk közötti és interkulturális párbeszédet. A módszerek közül 
a résztvevők a következőket használták: történetmesélés, személyes fényképek felhasználásával, hely-
történeti kutatások, művészeti programok. A közös munka eredményeként a résztvevők megosztották a 
személyes perspektívákat, saját tapasztalatokat, emlékeket a társadalmi és háborús konfliktusokról, és 
hogy azok milyen hatással voltak az egyéni életünkre.

A MAGYARORSZÁGI PARTNEREK
Magyarországról az Anthropolis Egyesület és a Monogram Alapítvány csatlakozott a Towards Peace 
projekthez. Céljuk az volt, hogy olyan módszereket tanuljanak meg, amelyek társadalmi és területi 
alapú konfliktusok elrendezéséhez használhatóak. A projekt kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy a 
békére nevelés területén a szervezetek új tapasztalatokat szerezzenek a találkozókon, workshopokon és 
tréningeken bemutatott  művészeti alapú, pedagógiai és digitális tevékenységek révén.

Digitális Történetmesélés a gyakorlatban 

Az alábbiakban három esettanulmányt mutatunk be, amiben a partnerek ismertetik hogyan használták a DST módszerét 
fiatalok körében. 

ESETTANULMÁNY 1 
TOWARDS PEACE 
(Anthropolis)
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A MAGYARORSZÁGI HELYSZÍN
A magyar partnerszervezetek elsődlegesen a Digitális Történetmesélés módszerét alkalmazták. Két al-
kalommal tartottak DST workshopot Besence településen (Baranya megye). A település az ország déli 
részén, közel a horvát határhoz található. Pécs, a megyeszékhely az ország 5. legnagyobb városa, de a 
megye településeinek több mint kétharmada kisméretű falu, jellemzően 500-nál kevesebb lakossal. A 
megye lakosságának a fele a megyeszékhelyen és a vonzáskörzetében lakik, míg 22%-a olyan kisebb tele-
pülésen, amelynek lakossága nem éri el az 1000 főt. A falvakban hagyományosan nagy a roma származású 
lakosság aránya, akiket kiemelten érint, hogy idő előtt kiesnek a piacképes oktatásból és nem elérhető 
számukra a biztos megélhetést jelentő munka.

HELYI AKTIVITÁSOK
Az első programban, amely az Anthropolis szervezésében és vezetésével valósult meg 2014 nyarán, he-
lyi roma fiatalok a partnerországokból érkező litván és észak-írországi felnőtt részvevőkkel és a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Karán tanuló diákokkal közösen hoztak létre kisfilmeket. A projekt kon-
cepciójához illeszkedően, a workshop témája az volt, hogy „Én, mint kisebbség”. 2015 nyarán tartotta az 
Anthropolis és a Monogram együtt a második workshopot a helyi 7-12 év közötti gyerekeknek, amelynek 
a témája ezúttal a „Béke” volt. 

Azért esett Besencére a választásunk, mert ez egy olyan település volt, ahol a helyi roma közösséggel 
dolgozhattunk együtt a „konfliktusok” és a „béke” témáján. A digitális történetmesélés jó módszernek 
bizonyult arra, hogy olyan tanulási tapasztalatot nyújtson, amelyben a résztvevők egyrészt felfedezhet-
ték saját képességeiket, másrészt arra is bátoríthattuk őket, hogy nyitottsággal forduljanak a társaikhoz, 
hallgassák meg és fogadják be egymás történeteit. A tanulási folyamat sokszor nehéz érzelmi munkával 
párosult, de ez jó alkalom volt arra, hogy segítsük kezelni a feltörő érzelmeket, illetve azt is, hogy odafi-
gyeljenek arra, ha egy helyzet érzékenyen érint másokat. Az első workshopnak harminc résztvevője volt.

A workshop első három napján a Digitális Történetmesélés módszerét osztottuk meg, adaptálva a helyi 
körülményekhez, az alábbi lépésekben: 

1: Bemutatkozás

A bemutatkozás alatt - ami általában egy összejövetel – ismerhetik meg a résztvevők a módszer 
lényegét, a film létrehozásának egyes lépéseit, illetve már ezen az alkalmon elkezdődik a 
csoporttagok közötti bizalom kiépítése. 

Ebben a projektben a Bemutatkozás rész már azelőtt lezajlott magyarul a helyi résztvevőknek, 
mielőtt a többi projekt résztvevő megérkezett volna. Az Anthropolis Egyesület trénerei 
ismertették a módszert és mutattak néhány példát a már meglévő kisfilmekből. A leendő 
történet mesélőknek arra is nyílt alkalmuk, hogy kérdezzenek, megosszák kételyeiket, és ezen 
a ponton még akár ki is léphettek a projektből. A többi résztvevő számára egy külön alkalmat 
szervezetünk angol nyelven a módszer bemutatására. 
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2: Írás

A képzés során ez a rész rendszerint a történetmesélő körel kezdődik. A cél az, hogy a 
résztvevők csoporttá alakuljanak, és megtapasztalják azt is, milyen érzés és egyáltalán hogyan 
lehet elmondani egy történetet. Sokminden történik a történetmesélő körben, amely azt 
segíti, hogy a résztvevőnek kialakuljon a története, hogy rátaláljon a témára, amiről beszélni 
szeretne. A végső cél, hogy a résztvevők véglegesítsék forgatókönyvüket (benne a szöveggel 
és a szöveghez tartozó képekkel), amely alapján a kisfilmhez tartozó hangot is rögzíteni lehet. 

Mivel a csoport összetétele rendkívül színes volt esetünkben, az elvárás is sokrétű volt, mint 
például a résztvevők közötti társadalmi szakadék kezelése, vagy a nyelvi akadályok leküzdése. 
Éppen ezért a trénerek először nem-verbális jégtörő játékokat hoztak, hogy megteremtsék 
azt a bizalmas, nyugodt légkört, amiben aztán a csoport tagjai bátrabban tudnak megszólalni, 
dolgozni a szavakkal, szövegekkel. Amikor szükséges volt, a trénerek fordítottak is a 
csoporttagok között. 

A DST-t eredetileg a személyes hangvételű, egyéni történetek elmesélésére alkalmazták. 
Ennél a képzésnél azonban fontos tényező volt, hogy az emberek csoportban dolgoztak. Ezért, 
a történetmesélő kör második részében, mindenki (tehát a helyi roma fiatalok és a külföldi 
résztvevők) megosztott egy személyes történetet, olyat ami ténylegesen megtörtént vele, és 
ami a projekt témájához (Én, mint kisebbség) kapcsolódott valamilyen szálon. 

A trénerek arra kérték a résztvevőket, hogy lépjenek egy lépést előre, ha szeretnének 
dolgozni az elmondott történetükkel. Néhányan előreléptek, jelezve ezzel, hogy tovább 
dolgoznának a saját történetükön, a többieket pedig, akik nem léptek előre, arra kértük, 
hogy álljanak be azok mögé, akiknek a történetével a leginkább tudtak azonosulni. Az így 
kialakult csoportok mindegyikében volt legalább egy külföldi résztvevő, egy besencei roma 
fiatal és egy művészeti képzésben résztvevő egyetemista, akinek az volt a feladata, hogy a 
film illusztrációinak elkészítését segítse. Az egyes csoportok ezután eldönthették, hogy az 
eredeti történettel vagy közösen továbbgondolt változatával akarnak dolgozni, például 
egy másik csoporttag történetével ötvözik. Ez a lépés lehetőséget adott számukra, hogy 
elindulhassanak egy fikciós film létrehozásának az irányába, amely mégis valós eseményeken 
alapszik és hatékonyabban segíti az érzékeny témák csoportszintű kibontását. Rendszerint, 
egy-egy ilyen képzésen a résztvevőket arra kérjük, hogy saját fotókat használjanak a személyes 
történeteik illusztrálásához, de ennél a projektnél fontosabbnak tartottuk a közös hangulat és 
témák megragadását, és együttes kivitelezését (a fiatal művészek segítő közreműködésével). 
Így biztosítottuk, hogy a sokszor ellentmondásos és érzékeny történeteket a résztvevők 
biztonságosan, ha kellett, az anoninimitásukat megtartva tudják elmondani. 

A képzés során a legnagyobb kihívás a nyelvi akadályok leküzdése volt a különböző hátterű 
csoportok között. A kommunikáció nagyon időigényes volt, ez sokszor azt okozta, hogy a 
programban megcsúsztunk, emiatt pedig a résztvevőknek gyakran várniuk kellett egymásra. 
A projekt közös nyelve az angol volt. Sokat segített, hogy az Anthropolis Egyesület trénerei 
folyamatosan fordítottak a csoportoknak, és ahogy az idő telt, a csoporttagok is felbátorodtak, 
és elkezdték egymás nyelvét is használni az angol mellett.
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3: Rögzítés

Ez az a rész, amikor a DST során a technikai munka elkezdődik. Egy minőségileg is jó film lét-
rehozásához megfelelő technikai hátteret és a hangfelvételhez szükséges atmoszférát is meg 
kell teremteni. A tréner feladata, hogy biztosítsa ezeket a feltételeket, például, hogy kiválassza 
a megfelelő helyszínt a hangfelvételhez és felkészítse a történetét elmesélő személyt a felvé-
telre. 

A legtöbb esetben a történetmesélők saját hangjukat adják a történethez, bár előfordul, hogy 
mást kérnek meg a hangfelvételre. Ezt a tréner is javasolhatja, ha úgy látja jónak biztonsági 
vagy egyéb okokból. Abban az esetben, ha egy csoport készít kisfilmet, akkor természetesen 
többen is lehetnek mesélők a csoport döntésétől függően.

4: Szerkesztés/Vágás

Számos vágó szoftver létezik már filmek szerkesztéséhez, amelyet  a trénerek meg tudnak ta-
nítani a résztvevőknek. A Towards Peace projektben a trénerek végezték el a szerkesztést, több 
időt hagyva így a résztvevőknek a közös munkára a csoportban, felvállalva ezzel azt, hogy egy 
sokszínű csoportban folyó közös munka, gondolkodási folyamat esetenként nagyobb értéket 
képvisel, mint egy szoftver használatának elsajátítása. 

A képzésnek egyébként része, hogy a trénerek megtanítják a vágó szoftverek használatát, de 
azt is el kell fogadniuk, ha valakit nem érdekel a digitális rész. Amint a szerkesztés befejeződik, 
a kész munkát kisfilm formájában meg lehet nézni, meg lehet mutatni közönségnek is. 

5: Bemutatás 

A történetmesélés egy többirányú folyamat, ezért minden történetet el kell mesélni. A DST 
workshop utolsó része, hogy a résztvevők egy közös vetítésen bemutatják az elkészült kisfilm-
jeiket. Néhány kisfilm túlságosan is személyes ahhoz, hogy szélesebb közönségnek is megmu-
tassa a készítője, de a legtöbb kisfilm olyan, amit érdemes a szélesebb közönség számára is 
elérhetővé tenni.

A résztvevők nyilatkozhatnak arról, hogy kisfilmjeiket meg lehet-e osztani az engedélyükkel a 
közösségi média felületein. Abban az esetben, ha a résztvevő kiskorú, a szülőktől kell engedélyt 
kérni, és természetesen a történetmesélők bármikor visszavonhatják engedélyüket. 

A módszer fejleszti az egyéni készségeket és a csoportmunkát is az alábbi folyamatokon ke-
resztül: különböző digitális technológiák elsajátítása, kommunikáció fejlesztése, együttműkö-
dés csoportban és kreatív készségek fejlesztése. A DST folyamatában a résztvevők csoportmun-
kában vesznek részt, elsajátítják az értő figyelem módszerét, amikor a történetmesélő körben 
megosztják történeteiket, tanulnak képeket digitalizálni, fényképezni, történetet írni, forgató-
könyvet írni, és végül be is mutatják a közös munka eredményét. 

A Towards Peace projektben a közös munka kreatív formában való megvalósulása különösen 
segítette a csoportok közötti együttműködést. A csoporttagok számára inspiráló volt a közös 
munka, azóta is kapcsolatban vannak egymással, és aktívan kommunikálnak online.
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A Story Abroad (Külföldi történet) című projekt 
az Erasmus+ program támogatásával 2015 áp-
rilisától 2016 márciusáig valósult meg, és a kül-
földi munkavállalás és tanulás tapasztalatainak 
megosztását segítette elő a DST módszerének 
felhasználásával, az alábbi partnerek együttmű-
ködésével: Melting Pro Laboratorio per la cultura 
(IT), StoryCenter (USA), Media Shots CRL (PT), Uni-
versity of Brighton (UK), Verein Digital Story Vien-
na (AT), Perspectives (BE), Museo da Pessoa (BR), 
Stockholm School of Arts / Kulturskolan Stock-
holm (SE), Cape Peninsula University of Techno-
logy (South Africa).

A projekt minden résztvevő számára új tanulási 
tapasztalatot nyújtott. A projektben a különböző háttérrel és nemzetiséggel rendelkező résztvevőket arra kértük, hogy 
a digitális történetmesélés alkalmazásával beszéljenek arról, hogy milyen kompetenciákat kívánt tőlük  a külföldi tar-
tózkodásuk. Érdekes volt megtapasztalni, hogy milyen sokszínű lett az eredmény. 

Európában viszonylag könnyű utazni, ezért az utazásra alapvetően nem nehézségként gondolunk. Más kontinenseken 
azonban korlátozottak a fiatalok lehetőségei az utazás terén. A külföldre való utazás mindig tapasztalatszerzésre ad 
lehetőséget, legyen az tanulás vagy munka miatt, rövid vagy hosszú távú. Ezekre a tapasztalatokra azonban fontos re-
flektálni is. Így válhat a tapasztalatszerzés tanulási folyamattá.

A StoryA projekt során a digitális történetek segítették a reflexiót, hogy a fiatalok tudatosítsák azokat a képességeket és  
kulcskompetenciákat, amelyeket a külföldi tartózkodásuk alatt szereztek. Ez közetve hozzájárult az ifjúsági munka és a 
nem-formális tanulás értékének felismeréséhez is. 

Egy korábbi projekt során (Kvalues), szervezetünk már szerzett jó tapasztalatokat a DST fiatalok körében történő al-
kalmazásáról. Akkor arra ösztönöztük a fiatalokat, hogy a külföldi tapasztalataikat feldolgozva, a külföldön szerzett 
képességeiket digitálisan jelenítsék meg az önéletrajzukban, aminek a segítségével a jövőben még kompetensebb mun-
kavállalóként tudják majd bemutatni magukat. hogyan tüntessék fel képességeiket mások számára is jól érthető és 
figyelemkeltő módon.

Azt valljuk, hogy az utazás egyfajta informális tanulási tapasztalatszerzés, amely fejleszti a transzverzális (azaz máshol 
is hasznosítható) képességeket, úgymint a szociális kompetenciák, kapcsolatépítés és hosszú távon pedig önállóság, nem 
utolsósorban pedig a nyelvi kompetenciák. Éppen ezért minden fiatal számára lehetővé kellene tenni a külföldi utazást. 

A fiatalok az említett projektek során arról számoltak be, hogy növekedett az önismeretük. A résztvevők nagy része az 
első munkavállalásuk előtt állt, néhányan már dolgoztak, de mindegyik azt élte meg, hogy a folyamat segített nekik a 
pozitív tulajdonságaikra fókuszálni, egyáltalán megérteni, hogy miben jók. Egyetértettek abban, hogy a kreatív folyamat 
hozzásegítette őket ahhoz, hogy jobban be tudják mutatni a kompetenciáikat. 

A StoryA projektben a workshop 5 napos volt, amely a DST jól bevált formáját követte: bemutatkozás, történetmesélő 
kör, a történet megírása, hang- és képrögzítés, szerkesztés, és végül a kész filmek bemutatása. A résztvevők 30 év alat-
ti fiatalok voltak. Külsős szakembereket is hívtunk, hogy ezzel is színesítsük a workshop programját, akik a külföldön 
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szerzett tapasztalatok értékéről beszéltek, 
és nem utolsó sorban a fiatalok kapcsolat-
hálóját erősítették. Előadóként csatlakozott 
hozzánk foglalkoztatási tanácsadó, aki a jó 
önéletrajzról beszélt, olyan résztvevő, aki 
korábban a Kvalues projektben készített 
filmet és az európai mobilitás projektekben 
dolgozó kulturális menedzserek is. 

A workshop elején adtunk egy áttekintést a 
történetmesélés szerepéről a közösségi mé-
diában és a filmművészetben. Ezt követően, 
történetmesélő körben megvalósult felada-
tok, nemcsak abban segítették a résztve-
vőket, hogy könnyebben elmondhassák a 
személyes történetüket, hanem hogy vissza-
gondolhassanak a külföldi tapasztalatokra, 
azok hatására és a bennük lezajló változásokra. Néhányuknak a kezdő pont, ami elindította őket az önreflexió útján egy 
olyan játék volt, amiben arról kellett beszélniük, hogy ki milyen tapasztalatokat hozott haza magával „bőröndjében”. 
Itt megfogalmazhatták, hogy milyen új képességekre tettek szert, amelyek aztán közrejátszottak abban, hogy tudato-
sabban pozícionálják magukat a munkaerőpiacon. Mindemelett, kifejezetten élvezték a játékokban rejlő kreativitást és 
azt, hogy megoszthatták a tapasztalataikat másokkal. A résztvevő fiatalok a workshop végén, az értékeléskor megfogal-
mazták, hogy szerintük is fejlődtek a digitális és a szociális képességeik a képzésen szerzett élmények következtében. A 
legtöbb fiatal azt is elmondta, hogy a szakmai profiljukat is bővítették azáltal, hogy megtanulták, hogy miért fontos, hogy 
jól bemutassák magukat, tudásukat és hogy ezt hogyan kommunikálják mások felé. A PortaFuturo és a Your First EURES 
Job szervezetek közreműködésével a résztvevők megismerhették azokat a lehetőségeket is, amelyek keretében az EU 
28 országaiba utazhatnak és munkát vállalhatnak.

A projekt központi céljainak meghatározását az indokolta, hogy a fiatalokban nagy igény mutatkozik arra, hogy legyen 
elég idejük megosztani a tapasztalataikat és építeni az önbizalmukat. A jelenlegi gazdasági válság különösen nehézzé 
teszi számukra, hogy pozitívan tudjanak gondolkodni a életükről, jövőjükről, munkalehetőségeikről. Ehhez szükségük 
van külső motivációra és egy olyan környezetre is, ahol közösen tudják a tapasztalataikat feldolgozni. 

A projekt során szervezetünk is bővítette gyakorlatát a fiatalokkal való együttműködés terén. Sokat tanultunk arról, 
hogyan hallgassuk meg őket. 
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A Global Link szerencsésnek mondhatja magát, hogy részt tudott venni a 2012-2014 között megvalósult INTEGRART 
projektben, amelynek keretében menekülteknek tartottunk Digitális Történetmesélést. Két kollégánk részt vett az 
Anthropolis képzésén Budapesten, amely nemcsak azért nyerte el nagyon a tetszésünket, mert mint művészek (fotográ-
fus, író) jól tudjuk azt használni, hanem mert arról is meggyőzödtünk, hogy ez egy olyan módszert ad a kezünkbe, ame-
lyet a Global Link célcsoportjainál jól tudunk hasznosítani, hiszen éppen azt tudja elősegíteni, hogy a marginalizált 
csoportok tudják hallatni a hangjukat, hozzájárulva ezzel a róluk kialakult sztereotípiák lebontásához is. 

Az első alkalommal menekülteknek és menedékkérő státusszal rendelkezőknek tartottuk meg a DST workshopunkat 
Blackburn városában. Követtük azt a rendszert, amit az Anthropolis-nál tanultunk. A workshop két hétvégén zajlott le 
és félprofesszionális vágóprogramot használtunk. Összesen 10 kisfilm készült el, nagy részük meg is tekinthető a honla-
punkon.

A következő történetmesélő workshopunkat fiatal roma lányoknak tartottuk a helyi könyvtárban iskola utáni foglalko-
zásként. Ezt a workshopot annyiban módosítottuk, hogy 10 hetes blokkban tartottuk és a kisfilmek vágáshoz egy köny-
nyen használható online szoftvert használtunk, amivel a résztvevő lányok is könnyen megbírkóztak.

A következő alkalommal a módszert egy történelmi örökséget feldolgozó projekten használtuk, amely az LGBT jogok 
történetét dolgozta fel. A helyszín Lancaster volt, 5 felnőtt résztvevővel, és a hossza ezúttal a szokásos 2 és 5 nap volt. 
Ugyancsak Lancasterben  tartottunk egy szintén 2 és 5 napos workshopot menedékkérő státusszal rendelkező felnőt-
teknek és menekülteknek. Terveink szerint minden nyáron tartunk ilyen workshopot egy nagyobb projekt részeként, 
amelynek a célja a kulturális oktatás és tréning, benne az informatikai készségek fejlesztésével.

2017-ben kaptunk egy felkérést, hogy készítsünk el három digitális történetet olyan emberekkel, akik Chester városának 
egy bizonyos utcájában, a Brock utcában, hosszú ideig laktak. Mivel a három résztvevő egymástól távol lakott, időpontot 
is nehezen tudtunk egyeztetni velük és az informatikai tapasztalatuk is csekély volt, ezért a módszer gyakorlati kivite-
lezését jelentősen módosítottuk. Először a Chesterben működő partnerünk interjút készített a három résztvevővel, amit 
aztán szó szerint leírt, ebből készített aztán egyik kollégánk egy történetet. Majd elutaztunk Chesterbe, ahol a részt-
vevőkkel hangfelvételt készítettünk, 
felolvasták az általunk megírt törté-
netet, közösen válogattunk képeket a 
fotóalbumaikból és róluk is készítet-
tünk újabb képeket. Végül, a digitális 
történeteket, amihez az ő történetüket 
és hangjukat használtuk,  mi csináltuk 
meg. 

A legutóbbi alkalommal, amikor hasz-
náltuk a módszert, fiatalokkal dolgoz-
tunk együtt. Azt a témát jártuk körül 
velük, hogyan képzelik el a jövőjüket. 
A projekt témájából adódóan azt gon-
doltuk, hogy az elkészült filmek nem 
feltétlen személyes eseményeken ala-
puló történetek lesznek (aminek van 
eleje, közepe, vége, vannak benne ka-
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rakterek és események, stb.), de azt is szerettük volna elkerülni, hogy személytelen, dokumentarista-stílusú polémiák 
szülessenek. Ezért minden kisfilm azzal kezdődött, hogy a készítője először bemutatta saját magát: elmondta a nevét és 
megosztott magáról valami személyes információt, és ezután esett szó arról, hogy mit gondol a téma helyi és globális 
kihívásairól. 

A DST több adaptációja során megbizonyosodtunk arról, hogy ez egy egyszerűen használható, de mégis sokoldalú mód-
szer, amit különböző hátterű csoportoknál mindig az adott helyzethez igazodva, kiválóan lehet alkalmazni. 

BEVEZETÉS A DST MÓDSZERÉBE – A KÉPZÉS SORÁN 
HASZNÁLT GYAKORLATOK BEMUTATÁSA

Ebben a részben a YIPPEE projekt romániai találkozója  során használt feladatokból következik néhány olyan példa, 
amelyet ifjúságsegítők próbáltak ki fiatalok körében, interkulturális környezetben. A téma az ENSZ Fenntartható Fejlő-
dési Célok ismertetése volt, de természetesen más témákhoz is használhatóak és az igényeknek megfelelően adaptálha-
tóak. Ezek olyan feladatok, amelyek egyben arra is alkalmasak, hogy a DST módszerét is megismertessük azokkal, akik 
még nem találkoztak vele.

WORKSHOP A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI 
CÉLOKRÓL

1. Bemelegítés 

Az alábbi linken lehet találni feladatokat olyan csoportok számára, akiknek már van egy kis tudásuk a fenntarthatóság 
témájáról:  Globingo - https://www.oxfam.org.uk/education/resources/globingo) 

2. World Café a Fenntartható Fejlődési Célokról

i) A fiatalok  származási országuk szerint alkossanak csoportot. (Azonos nemzetiségű ifjúságsegítő vezesse a csoportot.) 

ii) Helyezzünk el 6 nagyméretű papírlapot a teremben, mindegyikre legyen felírva egy-egy téma a Fenntartható Fejlődési 
Célok közül. 

Iii) A csoportok válasszanak ki egy papírt a rajta lévő témával. A feladatuk: gondolkodjanak el a témáról a következő 
kérdések mentén: Miért kell foglalkozni az adott témával/céllal? Hogyan határozza meg az adott téma/kihívás a min-
dennapjainkat, a helyi közösség életét? A válaszokat írják rá a papírlapra. 

iii) Mindegyik témán adott ideig dolgoznak a csoportok, aztán időközönként (amit egy facilitátor jelez) váltanak egy 
másik témára. Ez addig tart, amíg végig nem járták mind a hat témát.

SZÜNET – A szünet alatt a facilitátor kirakja a falra a papírokat egy jól látható helyre.

4. Fejezet
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3. A World Café eredményeinek megbeszélése

A résztvevők először közösen nézzék meg, milyen válaszok születtek, majd együtt beszélgessenek róla. A cél, hogy a 
leírtakat feldolgozzák, például olyan kérdések alapján, hogy mely célokat/kihívásokat és miért éreznek a legreleván-
sabbnak magukra nézve. Végül megkérhetjük őket, hogy állítsanak fel sorrendet a célok között, például, jelöljék meg 
melyik kettő a legfontosabb számukra. 

4. Feladat a kihívások szintjeinek feldolgozásához

i) Alkossunk vegyes csoportokat. (Mindegyik csoportban minden országból legyen fiatal résztvevő.) Az egyes csoportokat 
az ifjúsági vezetők facilitálják. 

ii) Mindegyik csoport kap egy nagyméretű papírlapot, rajta egy kördiagrammal a 6 kihívásról és a kihívások 3 szintjéről, 
a helyi, nemzeti és globális szintről.

iii) A fiatalok beszéljék meg és írják le gondolataikat, ötleteiket a következő kérdésről: Mit kellene tennünk helyi, nem-
zeti és globális szinten a célok megvalósításáért?

iv) Mindegyik csoport megosztja, hogy mire jutott: elmondja a főbb ötleteit.

Módszertan és stratégia
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Az EU és a Benin közti együttműködés az Afrika és EU közti stratégiai megegyezés égisze alatt valósul meg, amelyről a 
2. EU és Afrika államok közötti államfői csúcstalálkozón, valamint az EU és Afrika államai közötti ifjúsági csúcstalálko-
zón állapodtak meg, felismerve a fiatalság kulcsszerepét a fejlődésben. Mind Európában, mind Afrikában nő a ifjúsági 
szervezetek és ifjúsági mozgalmak támogatása a fejlődés érdekében, de különösen azoknak a fiatalokkal foglalkozó 
szakpolitikai stratégiák előremozdításában, amelyek a fenntartható együttműködést teszik lehetővé az afrikai és euró-
pai fiatalok között. 

Az Afrikai és az Európai Unió közötti 
együttműködés háttere és az ifjúságpolitika

Az Afrika-Európa Ifjúsági Csúcstalálkozónak (Africa-Europe Youth Summit) és a kapcsolódó konzultációsorozatnak, 
amelyet 2007-ben az Európa Tanács Észak-Dél Központja facilitált fontos szerepe volt a két kontinens fiataljai közötti 
kapcsolat szorosabbra fűzésében, az Afrikai és Európai Unió kölcsönös megismertetésében, és abban is, hogy olyan szak-
politikák jöttek létre mindkét kontinensen, amelyek a fiatalok életkörülményeit is figyelembe veszik. 

A 2007-es ifjúsági csúcstalálkozó után, az Európai Bizottság Észak-Dél Központja az érintett afrikai és európai országok 
kulcspozíciót betöltő kormányzati és nem-kormányzati szereplőkkel partnerségben dolgozott ki programokat. A prog-
ramokban többek között az alábbi szervezetek vettek tevékenyen részt: European Youth Forum, African Youth Platforms, 
Pan African Youth Union, Afrikai Unió és az Európai Unió.

5. Fejezet: 
Európa-Afrika 
együttműködése 
az ifjúságpolitika 
területén
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2008-ban az Európai Bizottság és az Európa Tanács (kiemelten az Észak-Dél Központ) komoly erőket fordított az eu-
rópai és afrikai fiatalok együttműködését elősegítő prioritások meghatározására. Ennek eredményeként bővítették ki 
az Észak-Dél Központ irányításával 2009-ben a már meglévő Európa Tanács/EU ifjúsági partnerséget az Euro-Afrikai 
dimenzióval. 

2008 novemberében írta alá az Észak-Dél Központ és az Európai Bizottság (EuropeAid - DG AIDCO) azt a közös irányítás-
ról szóló megállapodást (Joint Management Agreement), - egy három éves periódusra terjedően (2009-2011), - amelynek 
elsődleges célja a globális nevelés elterjesztése az újonnan csatlakozott EU tagállamok között, és az afrikai és európai 
fiatalok közötti együttműködés erősítése.

A közös megállapodás, lényegében az Afrika-Európa Ifjúsági Csúcstalálkozó (Africa-Europe Youth Summit) és az  Afri-
ka-EU Stratégiai Partnerség utámkövetéseként a következő célokat határozta meg:

• az európai és afrikai fiatalok önállóságának és szerepvállalásának előmozdítása;

• a fiatalok képességeinek erősítése, hogy előmozdítsuk részvételüket a Közös Stratégiával (Joint Strategy) 
kapcsolatos információk terjesztésében, valamint a Stratégia megvalósításában, monitorozásában és értékelésében;

• tapasztalatcsere elősegítése az afrikai és európai fiatalok között;

• az afrikai fiatalok körében működő network feltérképezése.

Az Európai Bizottság (Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture) és az Európa Tanács a megállapo-
dást kiegészítve, 2009-től közös Euro-Afrikai képzéseket és támogatási intézkedéseket hoztak létre a Ifjúsági Partnerség 
(Partnership on Youth) együttműködési program keretében. 

Tevékenységek az Ifjúsági Partnerség 
program keretében

Az ‘Africa-Europe Long Term Training Course for Youth Trainers’ című alprogram, ifjúságsegítők számára létrehozott 
képzés, amelyeknek célja, hogy az ifjúságsegítőknek egy olyan csoportját hozza létre (30 fő összesen), akik képesek lesz-
nek magas színvonalú tréningeket fejleszteni és megszervezni az afrikai és európai országok együttműködését elősegítő 
programokhoz, és olyan tréning programokat tudjanak megszervezeni, amelyek előmozdítják az afrikai és európai ifjú-
ságsegítők közti együttműködést. A képzés három szakaszban, tíz hónapos időtartam alatt valósult meg, és egy 4-5 fős 
afrikai és európai pedagógusokból álló nemzetközi szakértői csoport tartotta (első szakasz: tréning szeminárium, Abid-
jan, Cote d’Ivoire, 2009 július; második szakasz: a projekt megvalósítása, 2009. július-december; és harmadik szakasz: 
értékelő szeminárium, Cape Verde, 2010).

‘Africa-Europe Training Course for Youth Organisations’ című alprogram, ifjúsági szervezeteknek szól. Célja az ifjúsági 
szervezetekben tevékenykedő fiatal vezetők, multiplikátorok képességfejlesztése (összesen 30 fő), és az európai és af-
rikai fiatalok közötti párbeszéd és megértés elősegítése. A kurzus kiemelten foglalkozik azzal, hogy támogassa a fiata-
lok önálló részvételét az Afrika-EU Stratégiai Partnerség implementálásában. A kurzus évente kerül megszervezésre a 
European Youth Forum, a Pan African Youth Union és egyéb helyi szervezetek együttműködésében.

‘Training Course for Youth Organisations of the African Diaspora Living in Europe’ című alprogram tréning az Európában 
élő afrikai diaszpórában tevékenykedő ifjúsági szervezetek számára, amelynek célja hogy megerősítse a fiatalok szerep-
vállalását, különösen a fiatal, afrikai diaszpórába tartozó vezetőknek és ifjúsági munkásoknak a szerepvállalását, akik a 
befogadó ország egy ifjúsági szervezetében vagy a diaszpórában működő ifjúsági szervezetben/mozgalomban aktívan 
tevékenykednek. A képzés célja fejleszteni a fiatalok és ifjúsági segítők szervező és cselekvőkészségét, előmozdítani a 
politikai részvételüket az európai-afrikai együttműködések és a globális terepen zajló ifjúsági munka területein. 

Európa-Afrika együttműködése az ifjúságpolitika területén
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Az Európában élő, afrikai diaszpórában működő ifjúsági szervezeteknek és csoportoknak fontos szerepük van az euro-af-
rikai ifjúsági együttműködések megvalósításában, ahogy kulcsszerepük volt az Afrika-Európa Ifjúsági Csúcstalálkozó 
(Africa-Europe Youth Summit) létrehozásában és vezetésében is. A diaszpórára az Afrikai Unió egyébként is a 6. afrikai 
régióként tekint, és mint ilyet az Unió 6. építőköveként tartják számon. Ezek a csoportok fontos tevékenységet folytatnak 
a fiatalok közti együttműködés előmozdításában, és emellett a befogadó társadalmak számára is hatalmas potenciált 
képeznek a humán erőforrás, interkulturális lehetőségek és a származó országokkal való kapcsolatteremtés terén. 

Az alprogramban összesen két tréning kurzust tartottak fiatal vezetők számára.  Az elsőt 2010 decemberében, amely 
az ADYNE (African Diaspora Youth Network Europe) létrehozását is eredményezte, a másodikat pedig 2010 júliusában. 
Mindkét képzés a 2nd African University on Youth and Development nevű kurzuson belül került megrendezésre Cape 
Verde-ben.

Az Európai Bizottság (DG-AIDCO) és az Észak-Dél Központ közötti megegyezés (Joint Agreement) fiatalokkal foglalkozó 
szakpolitikai fejlesztést és támogatását célzó kapcsolódó tevékenységeket is támogat:

• Intézményközi utánkövetése az Afrika-Európa Ifjúsági Csúcstalálkozónak és az Afrika-Európa Ifjúsági 
Munka Monitoring Csoportjának fenntartása;

• Szubregionális szemináriumok (Afrika 5 szubrégiójában) az ifjúságot érintő és az African Youth Charter 
témáiban;

• Az afrikai és európai fiatalok közötti együttműködés/munka feltérképezése.

Seed, azaz ún. Magvető finanszírozás kísérleti ifjúsági csereprogramok létrehozásáért.

Afrikai-Német Ifjúsági Kezdeményezés

A gazdasági együttműködést és fejlődést előmozdító minisztérium (Federal Ministry for Economic Cooperation) és az 
Afrikai Unió politikai kezdeményezésként jött létre 2016 ban az Afrikai-Német Ifjúsági Kezdeményezés (African-German 
Youth Initiative), amelynek célja az afrikai és német fiatalok közötti csereprogramok megvalósulása. A kezdeményezés 
egyik fő missziója, hogy információt adjon a fiatal résztvevőknek és a szervezeteknek is azokról a lehetőségekről és 
szolgáltatásokról, amelyek csereprogramok, önkéntes programok keretében érhetőek el. 

Európai és benini ifjúságsegítők 
együttműködése

Számos ifjúságsegítő szervezet működtet különféle programokat Beninben, de kevés információ található róluk. A tel-
jesség igénye nélkül felsorolunk néhány példát:

• „Bridging Europe and Africa – a Social Initiative” és a „Be as I” projektek, amelyben négy partnerszervezet 
dolgozik együtt, hogy az afrikai és európai fiatalok körében előmozdítsák az együttműködést;

• Az Európai Önkéntes Szolgálat (European Voluntary Service, EVS) szervezésében európai fiatalok 
vesznek részt önkéntes tevékenységekben - leginkább az EU-Afrika közti egyöttműködés elősegítése és a 
készségfejlesztés területén.

• Az „EAEY - Empower African and European Youth!” elnevezésű projekt, amelyet a Wereld Esperanto - 
Jongeren Organisatie (TEJO) szervezet koordinál, négy európai   (Hollandia, Lengyelország, Olaszország, 
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Szlovákia) és négy afrikai (Kongói Demokratikus Köztársaság, Togo, Benin, Burundi) ifjúsági szervezet 
együttműködésében valósul meg. A projekt célja a tudáscsere elősegítése az afrikai és európai országok 
fiataljai között, és egyben a két kontinens közötti együttműködés elősegítése az ifjúságot érintő ügyek 
terén. Átfogó témájuk, amiben együttműködnek: fiatalok az Észak-Dél felosztás megszüntetéséért („Youth 
working together to overcome the North-South-Divide”). 

• Az eLearning Benin Project a benini fiatalok fejlődésében meglévő akadályok leküzdésére  létrehozott 
e-learning projekt.  

Európa és a CREDI-ONG közötti 
együttműködés

Hosszú együttműködés után a Global Learning Network for Young Europeans (GLEN) partnereként, a CREDI-ONG 2017-ben 
elnyerte a GLEN-tagságot. A CREDI-ONG így most tud résztvevőket küldeni a GLEN globális nevelés képzésére (Multipliers 
Training Cycle). A CREDI-ONG számos az Európai Bizottság által támogatott projektben vett részt partnerként, többek 
között az ERASMUS+ programme által is társfinanszírozott Global Education and Learning Platform (GELP) projektjeiben, 
jelenleg pedig a YIPPEE projektben. Európában, a CREDI-ONG főleg Franciaországgal működik együtt, ahol sok benini 
fiatal tevékenykedik önkéntesként vagy vesz részt csereprogramokban. Beninben pedig, a CREDI-ONG európai fiatalokat 
fogad szakmai gyakorlatra például Franciaországból, Németországból, Belgiumból, Lengyelországból, Szlovéniából. 

Európa-Afrika együttműködése az ifjúságpolitika területén
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A magyar ifjúságsegítőknek szóló képzés 
értékelése

A magyar képzést két fontos szempontból elemeztük. Egyrészt a tréning tartalmának, módszertanának és a kivitelezésé-
nek a résztvevők általi értékelése, másrészt a résztvevők számára nyújtott tudás, eszköz és idő értékelése, amelynek se-
gítségével maguktól is fel tudják mérni, hogy mennyit fejlődtek azokban a képességekben, tudásban, amelyet az életen 
át tartó tanulás esetén az ún. nyolc kulcskompetenciában határozott meg az Európai Bizottság, és hogy azokat hogyan  
tudják érvényesíteni a Youthpass tanúsítványukon keresztül.

Az első elem azért fontos, mert visszajelzést ad a képzés tartalmának, módszertanának és kivitelezésének minőségéről, 
ez az információ pedig a későbbiekben abban segít, hogy még inkább az ifjúságsegítők igényeihez tudjuk igazítani a 
képzés tevékenységeit. A második elem pedig azért fontos, mert egy egyén tanulási folyamatára két szempont miatt is 
fontos reflektálni: (1.) a mindennapokban ritkán fordul elő, hogy amikor tanulunk valamit, akkor arra is van lehetőség, 
hogy az egyén megfogalmazza a személyes véleményét, tapasztalatát a saját fejlődésére vonatkozóan, (éppen ezért 
sokszor nem is tudatosul egyes tudás, képesség, készség elsajátítása), (2.) a részvétel validálásához járulunk hozzá, elis-
merjük az elért eredményeket.

ÉRTÉKELÉSI TERV
Az értékelésnél a következő gyakorlatot követtük: a tréning első négy napján mindegyik szekció végén volt egy 10-20 
perces rész, amikor a napot értékelhették a résztvevők, ez mindig a tanulásra való reflektálás után történt, még a vacso-
ra előtt. Az utolsó napon pedig beépítettünk a programba egy egyórás értékelő részt. 

A napi értékelést mindig egy plenáris üléssel kezdtük, amin az ifjúságsegítők és a trénerek vettek részt, ilyenkor szóban 
mindenki megosztotta az aznapi élményeit, érzéseit. Ezután négy kisebb csoportban az ifjúságsegítők a „kéz értékelés 
módszer” (hand evaluation technique)  segítségével részletesebben is értékelték a napot. Ez a feladat úgy néz ki, hogy a 
csoportok mindegyike rajzol egy nagy kezet, és az öt ujjba az alábbiak szerint írnak szavakat: 

• hüvelykujj: Mi volt jó?

• mutatóujj: Mit emelsz ki a mai napból, ami fontos?

• középső ujj: Mi az, ami nem volt jó?

Capitolo 6: 
Értékelés
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• gyűrűsujj: Mit tanultatok ma?

• kisujj: Bármi egyéb.

• tenyér: Javaslatok a trénerek számára.

A válaszokat a trénerek ezután összegyűjtötték, kielemezték, és ha szükséges volt, akkor az ezekre való reflektálással 
kezdték a következő napot. 

A végleges értékelésnek, - amit az utolsó napon tartottunk meg, miután az összes program véget ért, - több szakasza 
volt. Először a facilitátor értékelte a tréning kivitelezését, logisztikáját), ehhez egy mozgásos értékelő módszert használt 
(four corner moving evaluation), amiben a résztvevőknek értékelniük kellett a szállást, ellátást, a helyszínt, a trénere-
ket, a tartalmat stb. Ezt követően a résztvevők egy nagyobb lélegzetű kérdőívet kaptak, amire három órájuk volt, hogy 
kitöltsék.

REFLEKTÁLÁS A TANULÁSI FOLYAMATRA  
ÉS A YOUTHPASS
A tréning utolsó napján mindenki megkapta a részletes Youthpass tanúsítványát. Ez tartalmazta azt is, hogy a résztvevők 
mit írtak arról, hogy mit tanultak, milyen új képességeket sajátítottak el a tréning alatt, ami egyben azt is igazolja, hogy 
a tréningen részt vettek és teljesítették a programokat, elvárásokat. A Youthpass kiállításához vezető folyamat során a 
következő módszert alkalmaztuk:

• Az első napon volt egy külön foglalkozás, amelyen a résztvevőknek elmagyaráztuk, hogy mi is az a 
Youthpass (részletesen ismertettük a 8 kulcskompetenciát), bemutattuk az online tanulási naplót, amelyet 
a megfigyeléseik feljegyzésére használhattak. A napló ezen a linken elérhető: http://ata-ro.eu/files/
Diary.pdf. Ezt közösen megnéztük, megtanítottuk a fiatal résztvevőknek, hogyan használják, és mindenki 
meghatározott benne saját elérendő célokat is.

• Szintén az első napon, miután már tisztáztuk a tréning célját, és a résztvevők a tanulási naplójukba 
beírták, hogy milyen céljaik vannak, miben szeretnének fejlődni, még szántunk arra is időt, hogy egy-
egy ifjúságsegítővel a fiatal résztvevők részletesen megbeszélhessék, hogy mit tanultak aznap. Feladatuk 
volt, hogy mindezt rögzítsék az online naplóban is, amely referenciapontként szolgált az utolsó napon a 
fejlődés követésére. 

• Mindezt megismételték a második, harmadik, negyedik és végül az utolsó napon is. Figyeltünk arra, 
hogy mindig hagyjunk elég időt a résztvevőknek, hogy össze tudják szedni a gondolataikat, meg tudják 
fogalmazni, hogy mit tanultak aznap, miben fejlődtek a 8 kulcskompetenciát tekintve. 

• A trénerek online kérdőívet is készítettek a résztvevők reflexiói alapján, amit aztán felhasználtak a 
Youthpass végleges kitöltéséhez is. A tanúsítványt a résztvevők ünnepélyes keretek között kapták meg 
az utolsó este.

A Youthpass Tanúsítvány kitöltéséhez az alábbi iránymutatást követtük (e kézikönyv használóinak is hasznos lehet a to-
vábbiakban), amit a résztvevőkkel is megosztottunk a képzés során, hogy ők is jobban értsék a tanúsítvány kitöltésének 
szempontjait: 

„Figyelembe véve az ifjúsági csere során elvégzett tevékenységeket és megélt tapasztalatokat, nézd meg az alábbi 8 
kulcskompetenciát és értékeld milyen tudást és kompetenciát igényelt részedről. Írj róla néhány mondatot! Próbáld meg 
mondataidat az alábbi formában kezdeni: Most már komfortosabban érzem magam ... / Rájöttem, hogy ... / Megtanultam 
... / Magabiztos vagyok ... / Fejlődtem ... / Képes vagyok ... / Tudom hogyan … / Fejlődtem ... /Tiszta rálátásom van… Próbálj 
meg alapos és reális maradni az általad elért tanulási eredmények tekintetében.”

Értékelés
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Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 8 kulcskompetenciák az alábbiak:

Anyanyelvi kommunikáció

Az anyanyelven való kommunikáció lehetővé teszi, hogy gondolatainkat és érzéseinket elmondhassuk, hogy tudásunkat 
megoszthassuk másokkal is szóban és írásban (mások meghallgatása, beszéd, olvasás, írás), hogy a megfelelő módon ke-
rülhessünk kapcsolatba más emberekkel az élet számos területén, azaz a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén.

Idegen nyelvi kommunikáció

Az idegen nyelveken való kommunikáció szorosan kapcsolódik az anyanyelvünkhöz: azon alapszik ugyanis, hogy meg 
tudjuk érteni a másikat, ki tudjuk fejezni a gondolatainkat, érzéseinket, tudásunkat szóban és írásban is az élet számos 
területén úgy mint az oktatás, a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén — az akaratunknak és az igényeinknek 
megfelelően. Az idegen nyelven való kommunikációhoz olyan készségek elsajátítása is szükséges mint a közvetítés és 
az interkulturális megértés. 

Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák

Matematikai kompetenciák közé tartoznak az alapvető számolási műveletek fejben és írásban történő ismerete a min-
dennapi problémák megoldására való alkalmazásához: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, százalékok kiszámítása. 
Maga a műveletek folyamatainak ismerete ugyanolyan fontos, mint az alkalmazásuk. 

A tanulás tanulása

A „tanulás tanulása” annak a képessége, hogy a saját tanulásunkat meg tudjuk szervezni. Ez magába foglalja a hatékony 
idő és feladatmenedzsmentet, saját magunk vagy egy csoport számára is. Tisztában kell lennünk a tanulás folyamatával, 
a tanuláshoz szükséges feltételekkel és lehetőségekkel. Ez azt is jelenti, hogy képesek vagyunk új tudás és képességek 
felismerésére, megismerésére és a meglévőkhöz illeszkedően az adaptálásukra. A tanulás elsajátítása arra vezet rá ben-
nünket, hogy tudjunk építeni az előzetesen tanultakra és a már megszerzett élettapasztalatunkra. 

Digitális kompetencia

A digitális kompetencia magában foglalja az információs és kommunikációs technológiák magabiztos és kritikus hasz-
nálatát a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. Ez alapvető készségeken alapul: számítógéphasználat, infor-
máció visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje céljából, valamint a kommunikáció és az 
együttműködő hálózatokban való részvétel céljából az interneten keresztül. 

Személyközi és állampolgári kompetenciák

Ezeknek a képességeknek a megléte, fejlesztése talán a legfontosabbak a fiatalokkal való munkában. Nagy részük fej-
leszthető a kifejezetten fiataloknak szervezett vagy önkéntes tevékenységeken keresztül. Ezek a kompetenciák lefedik 
a viselkedés minden olyan formáját, amely arra teszi képessé az egyént, hogy hatékony és építő módon vegyen részt a 
társadalmi és szakmai életben, különösen az egyre sokfélébb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat tud-
jon megoldani. Az állampolgári kompetencia felvértezi az egyént, hogy teljes körben részt tudjon venni a közügyekben, 
alapozva a társadalmi és politikai koncepciókról és struktúrákról meglévő tudására, és arra az elkötelezettségre, hogy 
aktívan és demokratikus módon vegyen mindezekben részt. 

Kulturális kompetencia

Ide tartozik az egyén elképzeléseinek, élményeinek és érzéseinek kreatív kifejezése olyan csatornákon keresztül mint a 
zene, az előadóművészet, az irodalom és a képzőművészet. 

Vállalkozói kompetencia

Ez a kompetencia arra a képességre utal, hogy az egyén meg tudja valósítani az elképzeléseit, amelynek fejlesztése ki-
emelten fontos feladat a fiatalokkal foglalkozó kezdeményezések esetében. Ide tartozik a kreativitás, az innováció és a 
kockázatvállalás,  valamint annak a képessége, hogy az egyén az eltervezett célok érdekében menedzseli a projektjét.”

Az alábbi linken további információ található a Youtpass tanúsítványról: https://www.youthpass.eu/en/, és egy még rész-
letesebb leírás a tanúsítvány céljairól, működéséről, stb.: 

https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-64/Youthpass%20Guide%2018-10-2011.pdf

6. Fejezet
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A romániai tréning értékelése

A YIPPEE projekt részeként fiatal résztvevőknek tartottunk workshopot Romániában és egyéb helyi disszeminációs ese-
ményeket szerveztünk. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy biztosítani tudjuk a fiatalok számára a tanulás és fej-
lődés lehetőségét, illetve azt is, hogy monitorozzuk, mennyire tudják megismerni és megvalósítani azokat a célokat, 
amelyeket a képességfejlesztés (felelősségvállalás), a foglalkoztatási tanácsadás és a Fenntartható Fejlődési Célokkal 
kapcsolatban kitűztünk. 

A képzés alatt elsajátított tudás és a kitűzött célok megértésének a felméréséhez egy háromlépcsős kérdőívet 
töltöttek ki a résztvevők, amelynek az alábbi szakaszai voltak:

• első lépésben felmértük azt a tudást, amivel a résztvevők a képzésre érkeztek, hogy lássuk mi az, amiből 
kiindulunk a projektben meghatározott három céllal kapcsolatban; 

• másodszor a romániai workshop értékelő részében töltettünk ki a résztvevő fiatalokkal egy kérdőívet, 
amelyben most már arra kérdeztünk rá, hogy a workshopon való részvétel hogyan segítette őket  fejlődni 
a kitűzött három cél vonatkozásában;

• végül, egy harmadik kérdőívet is kellett tölteniük, miután a helyi közösségben megcsinálták a 
disszeminációs eseményüket. Ebben azt mértük fel, hogy a helyi esemény kivitelezése során mit fejlődtek 
és hogyan tudták a workshopon elsajátított tudásukat alkalmazni.

A kérdőívet a résztvevők a saját  anyanyelvükön tölthették ki, hogy a kitöltés során a nyelvi nehézségek ne okozzanak 
gondot. Arról is fontosnak tartottuk biztosítani a  résztvevőket, hogy a kérdőívek alapvető célja a képzők munkájának, a 
képzés tartalmának és a disszeminációs események megvalósításának a felmérése. A nemzeti koordinátorok ezért min-
den egyes alkalommal elmondták a résztvevőknek, hogy nem lehet rossz választ adni a kérdésekre, ezzel is biztosítva, 
hogy a kérdőívet kitöltő fiatalokra ne helyezzünk semmilyen nyomást miközben saját tudásukat értékelik. 

Azzal is próbáltuk megkönnyíteni a kérdőívek kitöltését, hogy azok kitöltési módját a résztvevők lehetőségeihez és 
igényeihez igazodva biztosítottuk, ezért a kérdőíveket elérhetővé tettük Google Form-ban, online formában, amit meg 
lehetett nyitni laptopon, tableten és okostelefonon is, és MS Word dokumentumban is, hogy olyan digitális formában 
is ki lehessen tölteni, amihez nem szükséges internet kapcsolat a kitöltéskor, illetve papírformában is biztosítottuk 
a kérdőívet azoknak, akiknek ez volt az igénye. Így a résztvevők a nekik legmegfelelőbb formában tudták kitölteni a 
kérdőíveket. 

A kérdőíveket a projekt koordinátorok és ifjúságse-
gítők előzetesen ellenőrizték, lefordították a saját 
nyelvükre, majd összegyűjtötték a különböző formá-
ban kitöltött kérdőíveket, kiértékelték az eredmé-
nyeket, amiből minden partner szervezet egy angol 
nyelvű összefoglalót készített. Az összefoglalókat 
ezután mindenki továbbította a romániai partner 
szervezetnek, akik összesítették az egyes beszámo-
lók eredményeit, és egy végleges angol nyelvű be-
számolót készítettek, amelyben már az összes adat 
együtt szerepelt, és amelyet megosztottak a többi 
partnerrel. 

Ez a folyamat minden egyes kérdőív esetében így 
zajlott le, amellyel az is  célunk volt, hogy a projekt 
partnerek a tevékenységeiket a három projekcélra 
vonatkozóan a felmért eredmények alapján tudták 
tervezeni és az ifjúságsegítők számára is olyan in-
formációval szolgáltunk, amely felhasználásával fel-
készültebben tudták segíteni a képzésben résztvevő 
fiatalokat. 

Értékelés
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ÉRTÉKELŐ KÉRDÉSEK
Az itt bemutatott kérdéseket mind a három kérdőív tartalmazta. Amit itt újra bemutatunk az az első kérdőív másolata, 
ennek mindössze azért van jelentősége, mert értelemszerűen a második és a harmadik kérdőívben a kérdések más-más 
módon kezdődtek, a másodikban például úgy, hogy „A workshopot követően, mi a véleményed, mit gondolsz…”, a har-
madikban pedig már úgy, hogy  „A helyi közösségben megszervezett esemény után, mi a véleményed, mit gondolsz…”. 

A kérdőív

Bevezetés: Kérjük töltse ki az alábbi kérdőívet, amilyen pontosan csak lehetséges! A kérdőív arra szolgál, hogy megis-
merjük az ön tudását a projektben kitűzött célokra vonatkozóan, aminek ismeretében a kitűzött célokat pontosabban 
tudjuk majd az ön szükségleteihez igazítani. Köszönjük!

1. Kérjük, adja meg a nevét!

2. Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti, hogy ‘Egyáltalán nem értek egyet’, a 10 pedig azt, hogy 
‘Teljesen egyetértek’,  kérjük adja meg, hogy mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy ‘Magabiztos 
személyiség vagyok’.

3. Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti, hogy ‘Egyáltalán nem értek egyet’, a 10 pedig azt, hogy 
‘Teljesen egyetértek’,  kérjük adja meg, hogy mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy ‘Bátorítva vagyok 
képességeim kibontakoztatásában’. 

4. Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti, hogy ‘Egyáltalán nem értek egyet’, a 10 pedig azt, hogy 
‘Teljesen egyetértek’,  kérjük adja meg, hogy mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy ‘Tisztában vagyok 
azzal, hogy milyen képességekkel és kompetenciákkal rendelkezem szakmai szempontból’. 

5. Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti, hogy ‘Egyáltalán nem értek egyet’, a 10 pedig azt, hogy 
‘Teljesen egyetértek’,  kérjük adja meg, hogy mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy ‘Világos terveim 
vannak a jövőmről vagy jó úton haladok a szakmai karrierem kialakításában’. 

6. Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti, hogy ‘Egyáltalán nem értek egyet’, a 10 pedig azt, hogy 
‘Teljesen egyetértek’,  kérjük adja meg, hogy mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy ‘Ismerem és értem az 
ENSZ által meghatározott Fenntartható Fejlődési Célokat (FFC)’. 

7. Fogalmazd meg a saját szavaiddal, hogy szerinted miről szól az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokról szóló 
nyilatkozata!

8. Az 1. FFC célja a ‘Szegénység felszámolása’. Magyarázza meg a saját szavaival, hogy ez mit jelent, és külön 
térjen ki arra, hogy miért fontos ez a cél az emberiség számára? 

9. A 4. FFC célja a ‘Minőségi tanulás biztosítása’. Magyarázza meg a saját szavaival, hogy ez mit jelent, és külön 
térjen ki arra, hogy miért fontos ez a cél az emberiség számára? 

10. A 8. FFC célja a hosszantartó, fenntartható gazdasági növekedés és a tisztességes munka biztosítása. 
Magyarázza meg a saját szavaival, hogy ez mit jelent, és külön térjen ki arra, hogy miért fontos ez a cél az 
emberiség számára? 

11. A 10. FFC célja az ‘Egyenlőtlenségek csökkentése’. Magyarázza meg a saját szavaival, hogy ez mit jelent, és 
külön térjen ki arra, hogy miért fontos ez a cél az emberiség számára? 

12. A 11. FFC célja a ‘Fenntartható városok és közösségek létrehozása’. Magyarázza meg a saját szavaival, hogy 
ez mit jelent, és külön térjen ki arra, hogy miért fontos ez a cél az emberiség számára? 

6. Fejezet
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13. A 16. FFC célja a ‘Béke, igazság és erős intézmények  előmozdítása’. Magyarázza meg a saját szavaival, hogy 
ez mit jelent, és külön térjen ki arra, hogy miért fontos ez a cél az emberiség számára? 

14. Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti, hogy ‘Egyáltalán nem értek egyet’, a 10 pedig azt, hogy 
‘Teljesen egyetértek’,  kérjük adja meg, hogy mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy ‘Tudom, hogy mi az 
a Digitális Történetmesélés’. 

15. Fogalmazza meg a saját szavaival, hogy mit gondol arról, hogyan tud segíteni a Digitális Történetmesélés a 
képességei kibontakoztatásában, a foglalkoztatási tanácsadásban, illetve hogyan tudja a módszert támogatni 
a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítását? 

YIPPEE projekt résztvevők visszajelzése a romániai képzésről „szófelhő” formájában

Értékelés



48

7. Fejezet: 

Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egye-
sület, Magyarország

„A DST segítségével a fiatalok meg tudták fogalmazni a gondolataikat. Használható eszköz volt arra, 

hogy el tudják mondani a történetüket, és amikor elmondták a személyes történeteiket, 

azt is felismerhették, hogy másoknak is az övéikhez hasonló tapasztalataik vannak. 

Gyakorolhatták a csoportmunkát, és rájöhettek, hogy a történeteknek nagyobb ereje van, 

mintha valamit csak számokkal, statisztikákkal mutatunk be.” (magyar ifjúságsegítő)

A partner-
szervezetek 
tapasztalatai 
a projektről

7. Fejezet
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A Budapesten megrendezett kapacitásépítő rendezvény célja az volt, hogy a Digitális Történetmesélés módszertanát 
olyan ifjúságsegítőkkel illetve egyéb szakértőkkel osszuk meg, akik azt alkalmazni tudják a munkájuk során, elsősorban 
sérülékeny fiatalok körében. A résztvevők kiválasztásának folyamata a partnerek közös megegyezése alapján egy nyílt 
pályázat során történt. A kiválasztás kritériumai minden országban azonosak voltak. Ezek közé tartozott a megfelelő 
motiváció, a fiatalok körében folytatott mindennapi munka formális vagy nem-formális oktatásban, az angol nyelv ma-
gabiztos használata, alapfokú számítógép és internethasználat és a transzverzális képességek magas szintje, amelyek 
közül kiemelten számított az interperszonális képességek megléte, a csoportmunkára való alkalmasság, a képesség az 
önálló munkavégzésre, a munkafolyamatok adaptálása, részvételi hajlandóság nemzetközi mobilitási programokban és 
nem utolsósorban annak a szándéknak a megléte, hogy a képzés során elsajátított módszertant alkalmazza egy általa 
szervezett helyi közösségi eseményen.

A nyílt pályázatot az egyik legismertebb közösségi oldalon és a szervezeti honlapunkon keresztül osztottuk meg, illetve 
a szociális szakmában dolgozók azon részével, akik olvasói a nemzeti szakmai hírlevélnek. A pályázatra öt fő jelent-
kezett Magyarországról. A jelentkezők közül azt a két főt választottuk ki, akik a legtöbb tapasztalattal rendelkeztek 
a fiatalok körében folytatott munka terén, és akik hosszabb távon szerettek volna a projekt aktivitásaiban részt venni. 
Utóbbi azért volt szükséges, mert a két résztvevő közül egynek lehetősége volt csatlakozni a Romániában megvalósult 
ifjúsági csere programhoz, amely sérülékeny fiatalok bevonását igényelte, és amiben egyébként a partnerek számítot-
tak az ifjúságsegítők munkájára. Ezenfelül, Romániában arra is lehetőség nyílt, hogy a DST módszerének alkalmazását 
trénerként is segítsék. 

Az kiválasztott magyar résztvevők közül az egyikük állami gyermekotthonokban valósít meg oktatási programokat, a 
másik résztvevő pedig a színházi nevelés keretein belül alkalmazza a szociodráma módszerét hátrányos helyzetű gyer-
mekek körében. A jelentkezéskor a budapesti tréninget azért tartották fontos lehetőségnek, mert abban bíztak, hogy 
módszertani készletük bővül, továbbá hogy a történetmesélés révén a fiatalok, akikkel együtt dolgoznak, nagyobb ön-
ismeretre és önbecsülésre tehetnek szert, amely hozzájárul a magabiztosabb jövő tervezéshez és a pályaválasztáshoz.

Az ifjúságsegítők egy hét napos, saját élményre épülő tréningen sajátították el a DST módszertanát, aminek keretein 
belül egy saját, valóságban is megtörtént eseményt dolgoztak fel az életükből. Ezen felül megismerkedtek az ENSZ 
Fenntartható Fejlődési Céljaival is, annak érdekében, hogy a fenntarthatóság szemléletét a továbbiakban ők is tudják 
népszerűsíteni azon fiatalok körében, akikkel munkájuk kapcsán találkoznak. 

Már a tréning során is látszott, hogy a magyar résztvevők élvezték a tanulási folyamatot és személyes filmjeik elkészíté-
sére nagy energiákat fordítottak. A tréninget követő szóbeli és írásbeli értékelés azt mutatta, hogy mindkét magyaror-
szági résztvevő elsajátította a módszertant. Ez abból is látszott, hogy már a tréning során is gondolkoztak azon, hogyan 
tudnák beépíteni mindennapi munkájába, illetve elég magabiztosak voltak a tekintetben is, hogy miként és kinek fogják 
megtartani  a helyi disszeminációs programokat. Ezeknek a helyi eseményeknek az volt az elsődleges célja, hogy a mód-
szertan koncepcióját egy néhány órás bevezető során megosszák vagy olyan felnőttek körében, akik maguk is fiatalok-
kal dolgoznak és megvan a lehetőség arra, hogy a módszertan komolyabban érdekelje őket, vagy olyan fiatalok körében, 
ahol a későbbiekben alkalmazni lehet a digitális történetmesélést.

Lelkészeknek tartott helyi  disszeminációs rendezvény, Budapest

A partner-szervezetek tapasztalatai a projektről
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Az első helyi disszeminációs rendezvény egy nyugat-magyarországi gyermekotthonban került megrendezésre, ahol az 
egyik magyarországi résztvevő a budapesti tréninget tartó szakértők együttműködésével tartott foglalkozást sérülékeny 
fiatalok számára. A foglalkozás betekintést nyújtott a fiataloknak a történetmesélés világába, felkeltette az érdeklődé-
süket a csoportos, illetve személyes élmények megosztása iránt. A fiatalok nevelői is jelen voltak a foglalkozáson, amely-
lyel a hosszú távú együttműködés lehetőségét szerettük volna biztosítani. A fiatalok nagy lelkesedéssel vettek részt a 
félnapos foglalkozáson. Három csoportban dolgoztak, három különböző tematikán, amit maguk választottak: barátság, 
nyári élmények és félreértés. 

A fiatalok között számos magatartászavarral és figyelemzavarral élő fiatal volt, ezért a foglalkozás felépítése nagyban 
alkalmazkodott az egyének szükségleteihez (pl. hosszabb ráhangolódó folyamat, gyakoribb szünetek stb.) A kiscsopor-
tos szövegalkotást követően a történet illusztrációit is közösen készítették el vegyes technikával (rajz, gyurma, lego). A 
legvégén a hangfelvételre és a képek digitalizálására került sort. Az ifjúságsegítők és a trénerek a fiatalokkal és nevelők-
kel abban egyeztek meg, hogy a hang és képek összevágását követően (amelyet a trénerek készítettek el a rákövetkező 
napokban), néhány héten belül újabb találkozóra kerül sor, ahol levetítettük a kész filmeket és beszélgettünk a filmké-
szítés folyamatáról.

A második helyi disszeminációs rendezvény a másik ifjúságsegítő szervezésében valósult meg fiatal, főként a fővárosban 
és környékén szolgálatot folytató lelkészek körében, illetve olyan fiatalok körében, akik azon gondolkoznak, hogy a 
lelkészi pályára lépnek. A résztvevők nyitottak voltak további együttműködésre és a módszertan mélyebb megismerésé-
re. Mind a két ifjúságsegítő pozitív visszajelzéseket kapott a disszeminációs rendezvények után, amely mindkettőjüket 
megerősítette abban, hogy a módszert a jövőben is használják. 

A módszertan gyakorlására kiváló lehetőséget nyújtott a romániai youth exchange esemény, amihez minden partner- 
országból egy ifjúságsegítő és öt fiatal résztvevő csatlakozott. A youth exchange koncepciója az ENSZ Fenntartható 
Fejlesztési Célok megismerésére és hat (a partnerek által kiválasztott, az oktatás, pályaorientáció, munkavállalás össze-
függésében kiemelten fontos) cél feldolgozására és egy későbbi disszeminációs esemény megtervezésére épült.

„Nagyon kíváncsi voltam, hogyan lehet csoportban egy tematikus filmet elkészíteni. Meglepődtem, 

hogy a különböző országokból érkező fiatalok, akik nagyon eltérő kulturális háttérrel rendelkeztek, 

mennyire könnyen és jól tudtak együtt dolgozni és a kreatív feladatoknál együttműködni.” 

(magyar ifjúságsegítő)

A DST módszerének 
megosztása egy állami 
gyermekotthonban a 

romániai ifjúsági cserét 
követően, Nyugat-

Magyarország 
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A fiatalok kiválasztása a romániai eseményhez is nyílt pályázat segítségével történt. A partnerek közös megegyezése 
alapján az alábbiak voltak az elvárásaink: alapfokú angol nyelv és számítógépes ismeretek, nyitottság a kommunikáci-
óra és együttműködésre interkulturális közegben, a Fenntartható Fejlődési Célok iránti érdeklődés, elköteleződés helyi 
disszeminációs tevékenységek megvalósítására, 18 év feletti kor. A pályázatban szereplő további szelekciós szempont 
volt még az is, hogy a partnerországok által kiválasztott öt fiatal résztvevő közül legalább kettő hátrányos helyzetű 
legyen.

Mivel Magyarországon az Anthropolis Egyesület évek óta szorosabban együtt dolgozik gyermekotthonokkal, ezért a 
nyílt pályázat a hátrányos helyzetű fiatalok számára a szakellátás bevonásával jutott el a célcsoporthoz. A másik három 
résztvevőt pedig a közösségi média felületeken keresztül toboroztuk. A kiválasztott fiatalok közül ketten utógondozás-
ban élnek, és még középiskolai tanulmányokat folytatnak, két fiatal frissen végzett ifjúságsegítő, egy résztvevő pedig 
egy roma családi háttérrel rendelkező, a filmes technikák és a slow fashion iránt érdeklődő divattervező volt. A romániai 
esemény előtt egyikük sem vett még részt sok európai projektben, utazni pedig még kevesebb lehetőségük adódott. Emi-
att az ifjúsági csere első napjaiban többüknek gondot okozott a külföldiekkel való kapcsolatteremtés, amelyet az eltérő 
nyelvi tudás okozta gátlások is nehezítettek. Az ifjúsági csere szakmai programja azonban elősegítette az interkulturális 
közegben történő közös gondolkozást, tervezést, problémamegoldást, csapatmunkát.

„Most már magabiztosabb vagyok, amikor külföldieknek kell elmondani, hogy mit gondolok. 

Tanultunk sok kulturális szokásról, megismerkedtünk különféle ételekkel, zenével és megtapasztaltuk,

 hogy mások máshogy gondolkodnak.” (magyar fiatal résztvevő)

Filmben szereplő kép egy fiatal 
résztvevő történetéből

Történetek készítésének folyamata egy nyugat-
magyarországi gyermekotthonban

A partner-szervezetek tapasztalatai a projektről
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Az ifjúsági cserét követően a Digitális Történetmesélés módszertanáról mind az ifjúságsegítő, mind az öt fiatal nagyon 
pozitívan nyilatkozott. Az ifjúságsegítő lehetőséget látott abban, hogy fiataloknak szóló alternatív színházi programok 
keretében ötvözze a drámapedagógia elemeit a történetmeséléssel, amivel egy személyesebb hangvételű, az érzelmek-
re is ható, és nem utolsó sorban szemléletformáló foglalkozást tud létrehozni, ahol a fiatalok egyes társadalmi jelensé-
geket érintve reflektálhatnak a saját életükre. Az ifjúságsegítő a Fenntartható Fejlődési Célokat akarja segítségül hívni 
a társadalmi problémák értelmezéséhez. Az állami gondoskodásban élő fiatal résztvevők a módszertant leginkább arra 
szerették volna használni, hogy társaikkal megosszák az ifjúsági csere során történteket és közösen gondolkodjanak 
velük, főként a társadalmi egyenlőtlenségek, igazságtalanságok témáiról, amelyet különösen érvényesnek éreznek a 
saját életükre vonatkozóan. 

A módszertan megosztására és a közös gondolkodásra 2018 szeptemberében került sor, nyugat-magyarországi gyer-
mekotthoni nevelők és 16-25 év közötti, állami gondoskodásban élő fiatalok körében. Az összegyűlt 25 fiatal számára 
az Anthropolis Egyesület két szakértője, az egyik ifjúságsegítő és a két romániai résztvevő tervezte meg közösen a 
programot. A félnapos program első órájában a történetmesélésre épülő jégtörő játékokat játszottunk, majd fényképek 
vetítése közben bemutattuk a romániai helyszínt és elmagyaráztuk az ifjúsági csere céljait. A következő másfél órában 
a két fiatal résztvevő megosztotta tapasztalatait az interkulturális élményeiről, a többi résztvevővel való együttműkö-
désről, az európai együttműködések előnyeiről, a munkafolyamat során felmerült nehézségekről, és arról is, hogy a ne-
hézségeken hogyan és kiknek a segítségével jutottak túl.  Végül elmondták, hogy miért ajánlanának társaiknak hasonló 
programokban való részvételt. 

A résztvevők ezután megnézték az ifjúsági csere során elkészített filmeket és közös beszélgetés indult a filmekben 
feldolgozott ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokról, amelyek addig teljesen ismeretlenek voltak a fiatalok számára.  A fil-
mek hatására élénk beszélgetés alakult ki arról, hogy bizonyos társadalmi problémák, mint például a szegénység, eltérő 
mértékben, de mindenhol jelen van a világban és a szegénység felszámolásáért, a rászorulók oktatásáért és megsegí-
téséért mi, egyének is tehetünk. A gyerekek arra a konklúzióra jutottak, hogy még akkor is lehetséges a segítségnyújtás, 
ha az ember önmaga is nehéz körülmények között él. Az utolsó másfél órában a közönség kis csoportokra oszlott és a 
digitális történetmesélés ún. történetmesélő köre során gyakran alkalmazott feladat segítségével három történet meg-
írására került sor. A történeteket a fiatalok a foglalkozás végén felolvasták egymásnak és az értékelő körben arra kérték 
a trénereket, hogy kerüljön sor újabb találkozókra, ahol további történeteket is megoszthatnak egymással és a technikai 
hátterét is megismerhetik a módszernek.

A program tervezésébe és megvalósításába bevont két fiatal élménybeszámolója inspirálta a többi fiatalt és kötetlen 
beszélgetés alakult ki a rendezvényt követően arról, hogy milyen fontos idegen nyelven megtanulniuk, mert ez lehetővé 
tenné számukra, hogy hasonló programokon vegyenek részt, tapasztalatokat cseréljenek a tanulásról, munkavállalásról, 
társas kapcsolatokról.

Közös munka a történetek 
kidolgozásához, 

nyugat-magyarországi 
gyermekotthon
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„Megtapasztalhattam, hogy milyen érzés megosztani másokkal az ötleteimet és gondolataimat. 

Abban is fejlődtem, hogy biztosabbnak érzem magam a másokkal való kommunikációban, 

nagyobb csoportban is könnyebben el tudom mondani, hogy mit gondolok.” (Magyar fiatal résztvevő)

2018 őszén, az ifjúságsegítők és a fiatal résztvevők két másik olyan helyi eseményt is segítettek megrendezni Magyaror-
szágon, ahol a Digitális Történetmesélést és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait tudtuk megismertetni a programban 
résztvevőkkel. Az egyik eseményt a fővárosban tartottuk egy középiskolai alumni közösségnek, a másikra pedig egy 
kisvárosban került sor egy a téma iránt érdeklődő baráti körnek. 

A fiatal résztvevők visszajelzései alapján, összességében azt mondhatjuk el, hogy a romániai ifjúsági csereprogram és a 
többi magyarországi helyi esemény legfontosabb hozadéka a következő elért eredmények voltak: a fiataloknak sikerült 
legyőzniük a félelmüket, ami abból adódott, hogy nem beszéltek idegen nyelven; pozitív élmény volt számukra, hogy 
egy nemzetközi környezetben szereztek új tudást és egyben megoszthatták gondolataikat a fenntarthatóságról, meg-
hallgathattak  másokat is erről a témáról; nagy élmény volt számukra, hogy elkészíthették saját személyes hangvételű 
filmjeiket az adott témákról; végül kiemelték, hogy a projekt értékelése lehetőséget adott arra is, hogy jobban tudatosít-
sák mi az, amit tanultak és ezáltal másokkal is könnyebb volt megosztani az eredményeket.  

„Azt tanultam, hogy legyen szó az oktatásról, szegénységről, vagy akár az egyenlőtlenségről, 

az emberekre mindig szükség van a megoldáshoz. Az embereknek először is meg kell érteniük, 

hogy mit kell tenniük, aztán empatikusabbnak kell lenniük egymás iránt,  hogy a társadalom minden 

csoportjáról jobb tudásuk legyen, hogy róluk is tudjanak gondolkodni és arról is, 

hogy mi lehet a jó megoldás a számunkra.” (Magyar fiatal résztvevő)

A partner-szervezetek tapasztalatai a projektről
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Asociatia de Tineri  
Din Ardeal (Románia)

„Olyan sok téma van, amiről a fiatalok nem mernek beszélni a családjukban vagy a tanárokkal. 

A DST egy olyan módszer ami a fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy mindenféle témát 

meg tudjanak beszélni.” (romániai ifjúságsegítő)

A YIPPEE projekthez azért csatlakoztunk, mert egy fiatalokkal foglalkozó szervezet vagyunk, a fő célcsoportunk a fiata-
lok. 2017 elején már nagy erőkkel kerestünk egy olyan nemzetközi projektet, amelyben új módszereket tanulhatunk a  
fiatalokkal való munkánkhoz. 

Már gazdag tapasztalatot szereztünk a fiatalokkal való együttműködésben nemzetközi vagy Erasmus+ programok ke-
retében, több ifjúsági csereprogramot, tréninget, rövid- és hosszú távú EVS projekteket vezettünk az elmúlt öt évben. 
Dolgoztunk már együtt ifjúságsegítőkkel, tanárokkal és facilitátorokkal Romániából és az országon túlról is. Amikor a 
Yippee projektben való részvételre megkaptuk a  felkérést, akkor is épp az első Capacity Building in the Field of Youth 
projektünk partnereivel volt találkozónk Beninből, Cape Verdéből és Portugáliából. Továbbá a városban (Székelykeresz-
túr), ahol a szervezetünk működik, fenntartunk egy 24 fős fiatal diákokból álló csoportot, akikkel a helyi fiatalok számá-
ra, gyerekeknek, fiataloknak és néha felnőtteknek is különböző tevékenységeket szervezünk. Ezt azóta is működtetjük, 
sőt nagyobb kapacitással mint előtte bármikor. 

Romániában az ifjúságsegítő munka még mindig gyerekcipőben jár. Véleményünk szerint, a romániai kormány nem 
fordít kellő figyelmet az ifjúságsegítő munkára. Mindettől függetlenül sok olyan szervezet működik, akik fiatalokkal 
foglalkoznak, de ez még nem jelenti azt, hogy a fiatalokkal és fiatalokért folyó munka kiemelt terület lenne. Ezért is 
csatlakozott az ATA a projekthez: új módszereket és folyamatokat tanulni, valamint hogy a DST módszerének átadásá-
val és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok megismertetésével új lehetőségeket biztosítsunk olyan hátrányos helyzetű 
fiataloknak, akikkel egyébként is együtt dolgozunk már. (Szervezetünk elsősorban a romániai magyar kisebbség körében 
végzi tevékenységét). 

Miután a projektet elfogadták, rögtön elkezdtük a tervezést és a tevékenységek megvalósítását. Először részt vettünk 
a Rómában megtartott projektinditó találkozón, ahol a projekt tevékenységeit és a partnerek feladatait tisztáztuk. Ez-
után közzétettük nyílt felhívásunkat az ifjúságsegítők kiválasztására a magyarországi tréning részvételéhez. Négy fő 
jelentkezett, akik közül végül kettő személyt választottunk ki. Azért esett rájuk a választásunk, mert már mindketten 
dolgoztak korábban ifjúságsegítőként nonprofit szervezeteknél, és volt tapasztalatuk a pályázatírás és a csoportvezetés 
terén is. Mindketten a romániai magyar kisebbséghez tartoznak, aki számos alkalommal szembesültek már kirekesztő 
élethelyzetekkel, egyenlőtlen esélyekkel a tanuláshoz, kulturális és szociális szolgáltatáshoz való hozzáférés terén. To-
vábbá, az egyik kiválasztott vidékről származik, és ebből kifolyólag további hátrányokkal is szembesült gyerekkorában. 
A kiválasztás gördülékenyen ment, miután mindkét jelentkező nagy érdeklődést, lelkesedést mutatott a projekt iránt, és 
a szükséges képességekkel is rendelkeztek. Egyiküknek sem volt még tapasztalata filmkészítésben, de a Fenntartható 
Fejlődési Célokkal már mindketten dolgoztak korábbi projektekben. 

„A digitális eszközök használatában mindenképpen fejlődtem. Olyan digitális technológiákat 

tanultam meg kezelni a hanganyag és képek szerkesztésével, amelyeket ezelőtt még sosem használtam.” 

(romániai ifjúságsegítő)

7. Fejezet
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A tréningre egy helyi nonprofit szervezettel, az Asociația Agricultorilor din Zona Cristuru Secuiesc szervezettel együtt ké-
szültünk fel. Ez a szervezet konzultált a két ifjúságsegítővel a magyarországi tréningre történő felkészítésükről. Miután 
mindketten több mint 200 km távolságról érkeztek Székelykeresztúr városába a találkozóra, a pénteki nap délutánján, 
amikor megérkeztek, elszállásoltuk őket, majd másnap gyakorlati és informális tevékenységeken keresztül ismertettük 
velük a magyarországi tréning tervezett programját, tevékenységeit. Megbeszéltük, hogy mit várnak a képzéstől, mi az, 
amitől tartanak, mi az, amiben részt tudnának vállalni, valamint ismertettük velük a többi résztvevő partnert is, beleértve 
a kulturális és nyelvi ismereteket is, hogy kiderüljön számukra, hogy lesznek angol anyanyelvű illetve Beninből a francia 
nyelvet anyanyelvi szinten használó résztvevők is. 

A Budapesten tartott tréning a tervezett menetrend szerint zajlott le. Nemcsak a két ifjúságsegítőnek, de szervezetünk-
nek is gazdag tapasztalattal szolgált.

„Sokat fejlődött az angol nyelvtudásom, és a francia nyelvet is tudtam gyakorolni 

a Beninből érkezett csoporttal.” (romániai ifjúságsegítő)

Miután visszaértünk Romániába, megterveztük a helyi disszeminációs eseményt, amelyet egy délutáni program kereté-
ben tartottunk meg (Nagy Attila, tréner és Fejér Kinga, ifjúságsegítő) egy egyhetes diákoknak tartott eseményen, amit 
minden évben megszervezünk. Erre az egyhetes eseményre június 11-15. között került sor. Az egész eseményen több 
mint 120 fiatal vett részt, 8 kisebb csoportban, amiből három csoport csatlakozott aktívan a Digitális Történetmesélésről 
tartott szekcióhoz, de a többiek is jelen voltak megfigyelőként. 

A foglalkozáson először bemutattuk a projektet és a DST módszertanát és levetítettük ízelítőül a magyarországi tréning 
során készült kisfilmeket. Ezután a több mint 30 résztvevő azokkal a képekkel, fotókkal dolgozott, amire előzetesen kér-
tük őket, hogy már digitalizálva hozzák magukkal az eseményre. Családi és gyerekkori fotók alapján alkották meg rövid 
történeteiket. A fotókat ezután kinyomtattuk és egy kiállítást rendeztünk belőlük a városházán: abban a sorrendben 
függesztették őket, ahogy a történetben szerepeltek. A kiállított történetekről a készítőikkel lehetett személyesen is be-
szélgetni, bárki aki arra járt, és kérte, elmesélték a történetet a képek alapján. Ily módon teremtettük meg a DST analóg 
módját. A képekből rögtönzött kiállítást néhány napig meg lehetett tekinteni. Nyomtatott változatát is elkészítettük a 
képsorozatoknak, így szélesebb közönség számára is elérhetővé vált. A résztvevő fiatalok nagyon pozitívan fogadták a 
DST módszerét, és kifejezték azt a szándékukat is, hogy többet szeretnének még tudni róla. Eleget téve a kívánságuknak, 
egy későbbi időpontban a szervezet irodájában szerveztünk egy három napos tréninget, ahol az igazán lelkes résztvevők 
újra foglalkozhattak a digitális történetmesélés módszerével. 

Fiatalok a Digitális Történetmesélésről beszélgetnek, Románia
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Két héttel azután, hogy Magyarországról visszatértünk, április közepén, közzétettük a felhívásunkat, hogy fiatalok jelent-
kezését várjuk egy csereprogramban való részvételre. Mindössze három jelentkezés érkezett be hozzánk az öt helyre, 
annak ellenére, hogy többször is újra meghirdettük a jelentkezést, és végül a három jelentkező közül is csak egy fiatal 
jelentkező csatlakozott a programhoz. A jelentkezőket azért kellett idejekorán, jóval a program megvalósulása előtti 
időpontban kiválasztani, hogy a többi országból érkezőknek, főleg azoknak, akik Beninből érkeznek, legyen elég idejük 
az utazásukat megszervezni (repülőjegyet venni, vízumot igényelni Romániába). Feltételezzük, hogy a romániai fiata-
lok azért jelentkeztek első körben ennyire kevesen, mert számukra még túl messze volt a program időpontja. Miután 
a potenciális jelentkezők is visszamondták a részvételi szándékukat, arra jutottunk, hogy a nyelvi akadályok komoly 
visszatartó erőt képeznek: az is akadálya lehet tehát a jelentkezésnek a  fiatalok részéről, hogy mivel nem beszélik jól 
az angol nyelvet, ezért nem mertek jelentkezni. Szintén hátráltató tényező lehetett az is, hogy sokan még nem tudták 
áprilisban, májusban megmondani, hogy egy júliusi időpontban ráérnek-e majd egy képzésen részt venni. Más országok 
fiataljait feltehetően annak izgalma  is vonzotta, hogy ők nemcsak hogy egy képzésen vehettek részt, de egyben külföld-
re is utaztak, ez a vonzó tényező nyilvánvalóan hiányzott a romániai fiatalok esetében. 

Miután szembesültünk azzal a szituációval, hogy összesen egy jelentkezőnk van a programra, célzottan érdeklődtünk 
azoknál a fiataloknál, akikkel rendszeresen együtt dolgozunk a szűkebb közösségünkben, hogy szeretnének-e részt ven-
ni. Közülük végül jelentkeztek páran, és ki is választottuk néhányukat a képzésben való részvételre. A kiválasztott fia-
talok mindegyike a romániában élő magyar kisebbséghez tartozott, ketten közülük vidékiek voltak, akik szembesültek 
már kulturális, gazdasági, oktatási, földrajzi alapú és társadalmi diszkriminációval életük során. 

Miután véglegesedett a résztvevő fiatalok személye, az Asociația Agricultorilor din Zona Cristuru Secuiesc szervezésé-
ben tartottunk nekik helyben (a városban ahol a szervezet működik) egy felkészítő találkozót az egyik budapesti ifjúsági 
segítő közreműködésével. A találkozón leginkább nem formális tevékenységeken keresztül segítettünk az öt kiválasz-
tott fiatal számára felkészülni a DST-re, megbeszéltük velük, hogy milyen feladataik vannak a módszerrel kapcsolatban, 
de érintettük azt is, hogy mit várnak a képzéstől, illetve hogy mitől tartanak leginkább. Főleg a nyelvi és kulturális aka-
dályokat említették. 

Fotósorozat a digitális történetmeséléshez, Románia

Fiatal résztvevők a kiállított  analóg történetekről beszélgetnek, Románia
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„A szociális készségeim biztosan fejlődtek: élveztem, hogy külföldi fiatalokkal találkozhattam 

és beszélhettem, más kultúrákat megismerhettem, ez abban is segít majd, hogy más etnikai háttérrel 

rendelkező emberekkel könnyebben kommunikáljak. Sok mindent megtudtam más kultúrákról 

és szokásokról, amelyek teljesen különböznek az enyémtől.” (romániai fiatal résztvevő)

A csereprogram pozitív tapasztalataiból, és az értékelő visszajelzéseket, illetve a Youthpass-ban leírtakat elemezve 
arra jutottunk, hogy mind az öt fiatal résztvevő nagyra értékelte azt a lehetőséget, hogy tanulhattak az ENSZ által 
meghatározott Fenntartható Fejlődési Célokról, de leginkább annak örülnek, hogy megismerkedhettek a  digitális tör-
ténetmesélés módszerével, ami sokat segített nekik hogy saját gondolataikat, véleményüket kifejezhessék. Ennek a két 
elemnek a szerencsés kombinációját az egyik résztvevő különösen kiemelte, másik két fiatal pedig azt értékelte nagyra, 
hogy más országokból érkező fiatalokkal is találkozhattak. A projekt végeztével mind egyetértettek, abban, hogy sokkal 
tudatosabban fognak viszonyulni a globális kihívásokhoz és néhányan azt is megerősítették, hogy a jövőben is fogják 
használni a DST módszerét. 

„…A különböző hátterű fiatalok megismerése, a velük való munka sokat segített a pedagógiai, 

a problémamegoldó és a kommunikációs készségeim fejlődésében.”

(romániai ifjúságsegítő)

Miután a csereprogram és annak értékelése 
lezárult, szerveztünk egy találkozót szervezett 
a csereprogram résztvevői számára. Zalán, aki 
az első körben jelentkezett a csereprogramra 
és 300 km-re lakik a szervezetünk helyszínétől, 
skype-on csatlakozott hozzánk. Ezen a megbe-
szélésen azt terveztük meg, hogy milyen helyi 
disszeminációs eseményt tudnánk megvalósí-
tani együtt. Sikerült megegyeznünk, hogy négy 
fiatal résztvevő egy nyári angol táborban tart 
majd digitális történetmesélő workshopot egy 
délután, Zalán pedig azt vállalta el, hogy a ba-
rátaiból és ismerőseiből álló csoportnak tart 
egy beszámolót a projektről,  levetíti a digitális 
történeteket és ismerteti a Fenntartható Fejlő-
dési Célokat is. A vállalt feladatokat minden 
résztvevő teljesítette. 

A négy fiatal együttműködésével augusztus közepén tartottunk egy délutáni rendezvényt, ahol bemutattuk a projektet, 
a digitális módszertant és részletesen ismertettük a  Fenntartható Fejlődési Célokat. Ezután a fiatal résztvevőink szer-
veztek egy workshopot is, amit DST Térkép-nek  (SDG Map) neveztek el: tartottak történetmesélő kört, amit a „Island of 
the Sustainable Development Goals” nevű feadatra fűztek fel. 27 résztvevője volt összesen a workshopnak, 5 csoportban 
dolgoztak. Minden egyes csoport kapott egy térképrészletet, és csoportonként egy történetet kellett létrehozniuk, amit a 
végén bemutattak egymásnak. A térképrészleteket ezután összeillesztették, amin már így egyszerre lehetett látni az ösz-
szes FF Célt. Végezetül az egész csoportnak egy nagy történetet kellett létrehozni, amelyben az összes globális kihívást 
érintették. A foglalkozás elsődleges célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék az FF célokat, és elgondolkodjanak 
azon, hogy milyen módon kapcsolódnak egymáshoz. A délután végén még arra is volt idő, hogy egy energetizáló játékot 
csináljunk a részvevőkkel, és lezárásképpen a DST módszeréről és a FF Célokról egy tematikus TV műsort is rendeztünk. 
A workshopon résztvevő fiatalok pozitívan álltak ahhoz, hogy a jövőben is résztvegyenk egy DST alkalmon, és megosz-
tották azt is, hogy nagyon hasznosnak tartották, hogy a FF célokról tanulhattak. 

Digitális történetek megosztása baráti körben

A partner-szervezetek tapasztalatai a projektről
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„Egy kreatív folyamat közben sokkal biztosabban fejezem ki a gondolataimat, de abban is segít, 

hogy bátrabban nyúljak egy témához, fedezzek fel új ötleteket. 

Saját magam számára is sikerült célokat kitűzni, amin dolgozni fogok, hogy elérjem azokat.” 

(romániai fiatal résztvevő)

Mindent összevéve, a szervezet munkatársai a projektben való részvétel számos elemét emelték ki, amely nemcsak 
számukra, hanem az összes célcsoport számára hasznos volt, úgymint az új készségek elsajátítása, a DST és az FF Célok 
megismerése, és a más kulturális háttérrel rendelkező közösségek megismerése. Szeretnénk a hasznosítani a projekt 
alatt tanultakat, folyamatosan dolgozzuk ki terveinket arról, hogyan tudnánk alkalmazni az elsajátított módszereket és 
stratégiákat a disszeminációs események keretében, amelyek a jövőben lesznek megtartva. 

 „A digitális történetmesélést arra tudom majd használni a munkám során, hogy így osszam meg 

a tapasztalataimat vagy mutassak be egy projektet (például ha fogyatékkal élő emberekkel dolgozom 

egy projekt keretében, akkor az eredményeket egy digitális történettel be tudom majd mutatni 

a kollégáimnak).” (romániai fiatal résztvevő)

Előadás a Digitális Történetmesélő projektről,  Történetmesélő kör, csoportfoglalkozás, DST Térkép

Történetmesélés, plenáris szekció

Az eseményre való reflektálás, TV-műsor készítése
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Credi-Ong, Benin

„Sokat segített nekem ez az eszköz abban, hogy jobban megismerjem magam, 

hogy közelebb kerüljek a saját identitásomhoz, és felismerjem a gyökereimhez kötődő 

szoros érzelmi viszonyomat.” (Benini ifjúságsegítő) 

Korábban már dolgoztunk a globális nevelés területén (Global Education and Learning Platform, GELP), ezért igazán idő-
szerű volt, hogy a CREDI-ONG részvegyen egy globális neveléssel foglalkozó projektben, amely tanulást és új tapasztala-
tok megosztását tette lehetővé nemzetközi környezetben. A YIPPEE konzorcium egyetlen Európán kívüli szervezeteként, 
sok aggodalommal és kérdéssel vágtunk bele a projektbe, amelyek a végére teljesen eltűntek. Folyamatosan tartottuk a 
kapcsolatot egymással email-en és Skype-on keresztül, majd  2018 áprilisában volt az első alkalom, amikor személyesen 
is találkoztunk Budapesten a trénereknek tartott tréningen.

Az egy hetes tréninget, amelyen a CREDI-ONG képviselője és egy ifjúságsegítő vett részt, az Anthropolis Egyesület tartot-
ta. A CREDI-ONG részt vett az egyhetes budapesti képzés tartalmi kialakításában is. Ahogy arról a partnerszervezetek ko-
rábban megállapodtak, a CREDI-ONG egy nyilvános felhívást tett közzé a saját honlapján, hogy azon keresztül válassza 
ki azt az érdeklődő és motivált ifjúságsegítőt, aki a budapesti képzésre mehet, és aki vállalja, hogy a képzésen tanultakat 
megosztja később szakmai közegben. Összesen 20-an jelentkeztek a felhívásunkra, akik közül a választásunk Mr. Yaovi 
Euloge Arsène-re, a Consultative Agency of Abomey-Calavi Youth nevű fiatalokkal foglalkozó szervezet elnökére esett. 

Beninből mindkét résztvevő úgy tekintett a DST módszerére, mint egy globális tanulási eszközre. Nagyon tanulságos volt 
számunkra a képzés, mert ez volt az első alkalom, hogy ezzel az eszközzel dolgozhattunk: először egy történetet írtunk 
meg majd készítettünk belőle egy digitális elbeszélést. Nagyon elégedettek voltunk a képzéssel, és büszkén hoztuk haza 
Beninbe az ott tanultakat, amelyet aztán a disszeminációs eseményünkön meg is mutattunk másoknak egy fiatalokkal 
foglalkozó szervezetnél. Ezen az alkalmon, tartottunk egy előadást is az „EU és benini ifjúságsegítők és más szereplők 
közti együttműködés’” címmel. Ez a nemzetközi együttműködés remek alkalmat kínált arra is, hogy mindkét fél újra-
gondolja és kölcsönösen továbbépítse az Európa és Afrika (ezen belül is különös tekintettel a Benini Köztársaság) közti 
kommunikációt és kapcsolatokat. 

„Nagyon pozitív tapasztalataim vannak a YIPPEE-ről és a Digitális Történetmesélés módszeréről, 

és hasznosnak tartom ezt az új tudást. Azoknak a fiataloknak is nagyon tetszett, akikkel megosztottam. 

Ez egy olyan módszer, amelyet kifejezetten jól lehet használni fiatalok körében, a különféle 

készségeiknek  (szakmai, szervezeti, politikai aktivitás) a fejlesztésére.” (benini ifjúságsegítő)

Helyi disszeminációs esemény, Benin
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Még mielőtt visszatértünk volna Budapestről, a csapatunk megegyezett, hogy két  disszeminációs eseményt fog tartani: 
az egyiket Beninben tevékenykedő és fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek, a másikat pedig célzottan fiataloknak. A 
budapesti tréning anyagát átültettük franciára, mert az eredetileg angolul íródott, így már a helyieknek is használható 
anyagot tudtunk átadni. A digitális történetmeséléshez szükséges audiovizuális eszközöket vásárolt a CREDI-ONG, hogy 
magát a módszer átadását a gyakorlatban megfelelően tudjuk kivitelezni.

Az első disszemináció eseményen (Cotonou, 2018. június 7.) 30-an vettek részt. A résztvevők társadalmi szervezetekről és 
a kormány képviseletében is érkeztek. Sokan tőlünk halottak először a módszerről, amelynek megismerése nagy elége-
dettségükre szolgált. A technológia használata az újságírásban már jól ismert, de az oktatásban mi használtuk először 
digitális eszközt Beninben. Ezen okból kifolyólag is szerveztük meg a másik eseményünket, amelyet 2018 novemberében 
tartunk meg egy többnapos gyakorlati szeminárium keretében fiatal résztvevőknek és ifjúságsegítőknek. Összesen 20 
fő jelentkezett a képzésre, akiknek a Digitális Történemesélés módszerét fogjuk megtanítani. Terveink szerint ezen az 
alkalmon legalább 15 digitális történetet fogunk elkészíteni, majd online elérhető tenni.

A Romániában tartott tréninget a Budapesti képzésen dolgoztuk ki, a  CREDI-ONG feladata az volt, hogy négy fiatalt hoz-
zon Beninből. Miután Budapestről visszatértünk, rögtön közzé is tették felhívásunkat, hasonlóan az előző alkalommal. 
A kiválasztás feltételeit az együttműködő partnerek közösen határozták meg, ami alapján sikerült kiválasztani négy 
résztvevőt, közülük ketten olyan nők voltak, akik kevés tapasztalattal rendelkeztek még az ifjúságsegítés terén. A tré-
ninganyag kidolgozása is hasonlóan az előzőekhez, a CREDI-ONG közreműködésével történt, amit aztán mi átültettünk 
francia nyelvre. Beninben előzetesen találkoztunk a  részvevőkkel és felkészítettük őket a romániai tréningre, ahová öt 
országból érkeztek fiatalok és ifjúságsegítők: mindenféle dokumentumokkal elláttuk őket és egy csapatépítő hétvégét 
is szerveztünk nekik, amikor bemutattuk a YIPPEE projektet, a céljait és azokat a főbb tevékenységeket, amelyek addig 
történtek, valamint a projektben résztvevő országokról is beszéltünk nekik. Összefoglaltuk számukra a budapesti tré-
ning tapasztalatait is, hogy ezzel segítsük nekik elképzelni, hogy mit fognak majd csinálni, tanulni a romániai tréningen. 
A csapatépítő hétvége eredményeként egy „Whatsapp” csoportot hoztunk létre, ezen keresztül kommunikáltunk és segí-
tettük a résztvevőket a vízum igényléséhez szükséges dokumentumok megszerzésében. 

„A DST olyan volt számomra mintha egy iránytűt kaptam volna a kezembe…végig azzal a tudattal 

vettem részt, hogy felelősséggel tartozom a falum és a régióm közösségének jólétéért, de aztán rájöttem, 

hála a YIPPEE-nek és a DST módszerének, hogy a múltunkból milyen sok inspirációt tudunk 

meríteni a jövő építéséhez.” (benini ifjúságsegítő)

Az alapos felkészülés ellenére sajnálatos módon vettük tudomásul, Románia elutasította a benini résztvevők vízumké-
relmét, annak ellenére, hogy egy benini delegáció a romániai konzulársura is elutazott Abujába, hogy személyesen is 
elmagyarázza az utazás okát. Így nem tudtunk csatlakozni a romániai ifjúsági csereprogramra, amely a projekt számára 
mindenképpen veszteség. Mindezek után, újabb terveink alapján Beninben fogunk tartani egy kapacitásépítő eseményt, 

Helyi disszeminációs esemény, Benin
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amelyet reményeink szerint az Európai Bizottság elfogad majd, és tudja helyettesíteni az eredeti programot. Minden-
esetre, ez a problematikus helyzet csak tovább mélyítette azt a tapsztalatunkat, hogy a világ mennyire egyenlőtlen 
alapokon működik. 

Global Link, 
Egyesült Királyság

„Igazán szívet melengető volt látni, ahogy a sok különböző országból származó fiatal együtt dolgozott, 

és nagyon tisztelem azokat, akik angolul kommunikáltak a projekt alatt, annak ellenére, hogy 

nem ez az anyanyelvük. Számos barátságot láttam megszületni, őszintén remélem, hogy ezek kitartanak

 aztán is, hogy a projekt véget ér.” (ifjúságsegítő, Egyesült Királyság)

A Global Link, ahogy azt a többi partner szervezettel együtt eldönöttük, nyilvános felhíváson keresztül választotta ki 
azt a két ifjúságsegítőt, akik részt vettek a projektben. A nyilvános felhívást a honlapunkon tettük közzé, és a helyi 
kapcsolatainknak is szétküldtük e-mailen. A jelentkezőktől kértünk egy önéletrajzot és egy motivációs levelet arról, 
hogy miért szeretnének a programban részt venni. Mindössze ketten jelentkeztek, de szerencsére, mindketten kitünően 
illeszkedtek az általunk keresett jelenkezők profiljába. Alison Lloyd Williams, a YIPPEE (Egyesült Királyság) projekt helyi 
koordinátora, a Global Link tagja készített interjút a jelentkezőkkel. Az egyik jelentkező Nadia Shiraz volt, aki menekül-
tekkel dolgozik együtt. A másik jelentkező Lou Andrews volt, aki ifjúságsegítőként dolgozik egy fiatalokkal foglalkozó 
klubban (Lancashire Boys and Girls Clubs). Mindkettőjüknek nagy tapasztalatuk van olyan fiatalokkal (és családokkal) 
való együttműködésben, akiknek sok nehézséggel kell megküzdeniük.

Alison egy félnapos találkozó keretében felkészítette a két jelentkezőt a magyarországi eseményre, majd a magyar-
országi utazás után újabb kétszer fél napra találkoztak, hogy kiértékeljék a tapasztalataikat és felkészüljenek a helyi 
disszeminációs esemény megrendezésére. 

A fiatal résztvevők toborzására a Global Link többféle módszert is használt. Lou Andrews közvetlenül megkeresett három 
fiatalt, akikkel korábban már dolgozott együtt egy másik kezdeményezésben („Building Better Opportunities” program), 
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amely olyan projekteket finanszíroz Angliában, ahol a szegénység felszámolását és a társadalmi integrációt segítik elő. 
Lou tehát jól ismerte ezt a három fiatalt, utazott már velük közösen, és úgy vélte, hogy sokat tanulhatnának a romániai 
mobilitás programban való részvétel által. Ketten közülük eddig nem sokat utaztak, ezért számukra az utazás különösen 
nagy és izgalmas kihívás volt. Lou mindenkivel személyesen beszélt, majd közösen is találkoztak, ahol megbeszélték, 
hogy mi a projekt célja, mire számíthatnak, milyen kérdéseik vannak, majd a végén meghívta őket, hogy vegyenek részt 
a projektben.

A másik két jelentkezőt nyilvános felhíváson keresztül találtuk meg. A felhívás a Global Link oldalán volt elérhető, illetve 
különböző közösségekhez célzottan is elküldtük. Kiemelten bátorítottuk az ifjúságsegítőket, hogy jelenkezzenek, hiszen 
a Digitális Történetmesélés módszerének elsajátítása számukra kifejezetten hasznos lehet, hogy azt később alkalmaz-
hassák a munkájukban. Ugyanazt a folyamatot vittük végig a fiatalokkal is: a jelentkezőktől egy önéletrajzot és egy 
motivációs levelet kértünk, majd Lou és Alison interjút készítettek velük. Eredetileg négyen jelentkeztek, de végül ketten 
jutottak túl a kiválasztás folyamatán. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy mennyire örültünk, hogy mind a két résztvevő fiatal 
elkötelezett volt a projekt iránt, így nagy örömmel ajánlottuk fel nekik, hogy részt vehetnek a projektben. (Az egyik fiatal, 
akit kiválasztottunk egyébként teljesállású  ifjúságsegítőként dolgozik.)

Két esti találkozót tartottunk a kiválasztott fiataloknak, amin felkészítettük őket a romániai ifjúsági cserére (az esti 
találkozókat a fiatalok munkaidejéhez igazítottuk). Ez jó lehetőség volt számukra is, hogy jobban megismerkedjenek 
egymással és a projektben résztvevő munkatársakkal is. Bevezettük őke egy kicsit a FF Célok témáiba és mutattunk egy 
kis ízelítőt is nekik a DST módszeréről. Az utazás részleteit is ekkor tisztáztuk.  Az utazásig folyamatosan tartottuk velük 
a kapcsolatot telefonon és e-mailben is. 

Mind a két ifjúságsegítő és az öt fiatal más-más módon, de mind elkötelezetten járultak hozzá a projekt sikeréhez, akár 
egy jó ötlettel, kreativitással, csapatmunkával, humorral, jó képzelőerővel vagy éppen a sok munkával, amit beleadtak.

„Egészen új dolgokat tanultam azokról a kihívásokról, amelyek a világunkat érintik. Komolyan 

meggyőződtem arról, hogy változást kell elérnünk, és nagyon büszke voltam arra, hogy egy olyan 

témáról készítettem kisfilmet, amely személyesen is érint engem.” 

(fiatal résztvevő, Egyesült Királyság)

Alison és a két ifjúságsegítő számára is remek alkalom volt a magyarországi képzés, hogy a DST módszerét saját maguk 
is kipróbálhassák. A Global Link már régóta használja ezt a módszert, Alison is számos projektben benne volt már, ami 
használta, mégsem készítette még el eddig a saját digitális történetét. Hasonlóan, Lou is dolgozott már a DST módsze-
rével, készített saját filmet is, de az ő számára is nagy lehetőség volt továbbfejleszteni a módszerről való tudását, hogy 
aztán még jobban tudja majd a saját munkájában alkalmazni. Nadia számára pedig remek alkalom volt, hogy a Global 
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Link munkájának újabb szeletével ismerkedjen meg. Mindezek a szempontok azért voltak fontosak a számunkra, mert 
már régóta használjuk a DST módszerét menekült közösségek körében és a jövőben szeretnénk használni a felfrissített 
tudásunkat. 

A szervezet mind a három munkatársának sikerült végül elkészítenie a saját digitális történetét, annak ellenére, hogy sok 
kihívással szembesültünk a folyamat során – a történet megírásától a megfelelő fényképek megtalálásán át a szoftver 
meghibásodásáig. Mindez sokszor frusztráló volt, de rengeteg értékes saját tapasztalatot szereztünk magáról a folya-
matról, ezúttal a résztvevő szempontjából. 

Már a magyarországi hét alatt elkezdtük megtervezni, hogy ki legyen a célcsoportja a saját disszeminációs eseményünk-
nek Lancasterben, és arra jutottunk, hogy az ifjúsági munkások körében fogjuk a programunkat meghirdetni. Azt valljuk, 
hogy a Digitális Történetmesélés hasznos eszköz lehet a munka világának ezen területén, annak ellenére hogy még ke-
vés tapasztalat van a módszer ezirányú használatáról, de úgy is mint tanácsadást elősegítő és tudatosságformáló eszköz 
is hasznos lehet, kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok fejlesztésében, valamint lehet használni az ifjúsági munka 
területén elért eredmények megragadására, értékelésére is. 

Visszatérve az Egyesült Királyságba, megkerestük a Cumbriai Egyetem fiatalokkal és közösségi fejlesztéssel foglalkozó 
tanszékét (Youth and Community Department), ahol végül tartottunk egy előadást. Az előadás témája a Digitális Tör-
ténetmesélés alkalmazása fiatalok körében („Engaging Young People through Digital Storytelling”) címet viselte. Az 
előadásra 2018. június 19-én került sor és összesen 13-an vettek részt rajta. A résztvevők mindegyike ifjúság körében 
végez munkát Lancashire megyében. Az előadást a Yippee projekt három résztvevője tartotta: először részletesen is-
mertették a Digitális Történetmesélés történetét, céljait majd a módszertanát is. Ezután levetítettek néhányat a digitális 
kisfilmekből, amit aztán a részvevőkkel meg is beszéltek. Néhányan közülük nagy érdeklődést mutattak a módszer iránt, 
és később meg is keresték a szervezetünket egy közös projektben való gondolkodás céljából. 

Lou tartott egy másik előadást is  2018 július 7-én egy tréning konferencián, amin a résztvevők a fiatalokkal foglalkozó 
szervezetek és azok munkatársainak, önkénteseinek a támogatásával foglalkoztak. Az előadásban Lou bemutatta, hogy 
a Digitális Történetmesélést hogyan lehet használni fiatalok bevonására egy adott témában, és levetített néhány kisfil-
met is, amelyek a  Global Link közreműködésével készültek. Körülbelül 34 fő vett részt az előadáson, közülük öten a 
fiatalok közösségét támogató Lancashire Boys and Girls Club szervezettől jöttek. 

Az Egyesült Királyságból érkező fiatalok aktívak voltak Romániában a Fenntartható Fejlődési Célok feltárásában és a 
DST módszer megismerésében. Többségük számára ez a módszer teljesen ismeretlen volt, ezért még a romániai utazás 
előtt tartottunk nekik egy bevezetést a módszerbe. Néhányuk annyira fellelkesült a téma iránt, hogy maguktól kezdtek 
el a témának alaposabban utánanézni, például, hogy az ő személyes tapasztalataik hogyan kapcsolódnak a globális 
kihívásokhoz. A beszervezett fiatal résztvevőket végig bátorítottuk erre az aktív részvételre, többek között azon a work-
shopon is, amit Lou és Alison vezetett az ifjúsági csere egyik DST-vel foglalkozó programjában. Ezen a workshopon a 
fiatalokat arra ösztönöztük, hogy megosszák és kicseréljék egymással a gondolataikat, akár saját, akár más országból 
érkező résztvevők körében. Arra is bátorítottuk a fiatalokat, hogy kapcsolják össze a projekt két fő elemét: FF Célokat és 
DST módszerét. Ehhez előzetesen mindenkit megkértünk, hozzanak magukkal egy olyan fotót vagy tárgyat a romániai 
eseményre, amely valamilyen módon kapcsolódik a FF Célok valamelyikéhez, és készüljenek fel arra, hogy a történetme-
sélő körben beszélhetnek majd arról, amit hoznak. A csapatunk annyira komolyan vette ezt a feladatot, hogy már azon 
az eseményen megosztották egymással hogy mit hoznak, amin a képzésre készítettük fel őket. Ezt a részét a digitális 
történet elkészítésének így már előre gyakoroltuk. 

„A DST workshop nagyon informatív volt, próbáltam minden egyes részletét megjegyezni, 

hogy a disszeminációs eseményen majd át tudjam adni, hogy mennyire értékes módszerről is van szó.” 

(ifjúságsegítő, Egyesült Királyság)

Sok fiatalnak volt már tapasztalata a filmkészítés terén, de a DST módszerével még egyikük sem találkozott. Számos 
kihívással kellett megküzdeniük a képzés során, köztük azzal, hogy egy csoport együtt hozott létre egy kisfilmet, amihez 
sokszor  kompromisszumokat kellett hozniuk egy-egy kérdésben, adott esetben lemondani a saját elképzelésükről, pre-
ferenciáikról. Mindezek ellenére, mindnyájan lelkesen és eredményesen dolgoztak, és bele tudták vinni a saját erőssége-
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iket, képességeiket és érdeklődési területüket akár a zene, a filmkészítés, animáció, fényképezés vagy az IKT (infokom-
munikációs technológia) területéről. Az elkészült filmekről elmondható, hogy gondolatébresztőek, nagyon kreatívak és 
innovatívak lettek, mind formailag, mind tartalmilag. 

„Újra megtapasztalhattam, hogy milyen nagy értéke van a csoportmunkának, például amikor 

több ember dolgozik egy projekten, akkor egészen más vélemények, ötletek merülnek fel, mintha csak 

egyedül dolgoznék rajta, és így együtt jobb eredményt tudtunk elérni. A közös munka élménye 

arra is késztetett,  hogy újragondoljam a jövőbeli terveimet és lehetőségeimet, illetve azt is megtanultam, 

hogy ne féljünk segítséget kérni, ha fejlődni szeretnénk.” (fiatal résztvevő, Egyesült Királyság)

Miután hazatértünk Romániából a fiatal résztvevők is nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a helyi disszeminációs 
esemény megtervezésébe. Lou mindegyiknek kiosztott egy-egy feladatot az eseményre való felkészüléssel kapcsolat-
ban. Egyikük például készített egy plakátot, amin az eseményt hirdettük, másikuk egy fotósorozatot, ami bemutatta a 
projektet, hárman pedig csináltak egy előadást, amelyben az FF Célokat, a Digitális Történetmesélést  ismerették, illetve 
azt is, hogy a jövőben hogyan tervezik használni az DST módszerét. Sajnálatos módon, az egyik fiatal résztvevő betegség 
miatt nem tudott ott lenni a disszeminációs eseményen. Az előadást egy közösségi rendezvényen tartottuk Morecambe 
városában, egy 25 fős, vegyes összetételű közönség előtt. Az eseményen Lanchester polgármestere is jelen volt. A közön-
ségnek az előadás után egy kis vendégséggel is kedveskedtünk, miközben plakátokat és képeket nézegethettek a romá-
niai programról, ami jó alkalom volt arra, hogy ők is elmondhatták, hogy mit gondolnak a FF Célokról, és a véleményüket 
felírhatták egy ott kifüggesztett plakátra is. Majd egy formálisabb rész következett, amikor is a fiatal résztvevők és a 
szervezet tagjai beszéltek és bemutatták a saját kisfilmjeiket, amit a romániai program keretében készítettek. Mindezt 
követte egy „Kérdések és Válaszok” szekció. Olyan kérdések merültek fel, hogy hogyan tudjuk aktívan támogatni a helyi 
fejlődést vagy hogy hogyan és mire tudjuk alkalmazni a DST módszerét a helyi közösségünkben. 

„Arra jöttem rá, hogy ha másoknak segítek, akkor azt érzem, hogy tartozom valahová, 

ezért még több emberrel szeretnék együtt tevékenykedni.” (fiatal résztvevő, Egyesült Királyság)
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Előre tekintve, sok mindent tervezünk azzal kapcsolatban, hogyan szeretnénk a munkánkat folytatni a közvetlen környe-
zetünkben: a Global Link továbbra is tervezi, hogy digitális történetmesélés projekteket tart menekültek és menedékké-
rő státusszal rendelkezők körében. Az egyik fiatal résztvevő, aki maga is ifjúságsegítőként dolgozik az egyik csoportjába 
tervezi bevinni a módszert. Végül a projekt közvetlen eredményeként Lou már alkalmazza is a módszert egy kiscsoport-
ban az egyik helyi klubnál, ahol azt a témát járják körül vele, hogy milyen főbb kihívásokkal szembesülnek a mai fiatalok 
az életük során. Mindemellett benyújtott egy pályázatot is további DST workshopok létrehozására fiatalok számára, és 
remélhetőleg ebbe a projektbe a YIPPEE ifjúsági cseréjén résztvevő egyik fiatalt is be tudja majd vonni. 

„Bárcsak találkozhatna újra ez a csapat, mondjuk egy év múlva az Egyesült Királyságban, hogy 

megbeszélhessük, ki mire jutott azzal, amit itt tanult, és hogy a FF Célok másik hat pontját is 

átbeszélhessük felhasználva a DST módszerét.” (ifjúságsegítő, Egyesült Királyság)
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Melting Pro, Olaszország

„Nagyon élveztem, hogy egy nemzetközi környezetben dolgozhattam és tanulhattam különböző 

módszereket arról, hogy a Fenntartható Fejlődési Célok által felvetett kihívásokkal 

hogyan lehet foglalkozni.” 

(fiatal résztvevő, Olaszország) 

A két ifjúságsegítő és az öt fiatal résztvevő kiválasztása egy igen komplex folyamat eredménye volt, amely gondos és 
részletes tervezést és a nyilvános felhívás mellett egy világos és célzott kommunikációs stratégiát igényelt. A külföldi 
programokban való részvétel kiválasztásához azokat a kritériumokat alkalmaztuk, amelyekről a YIPPEE partnerekkel 
közösen megegyeztünk. A Melting Pro több módszert is alkalmazott a résztvevők kiválasztásához, például közzétettük 
a felhívást a saját honlapunkon, közösségi oldalakon is. Partnerszervezeteinket is elértük a felhívással, de a szélesebb 
nyilvánosság számára is elérhetővé tettük a tanulási lehetőségeket. 

A nyilvános felhívást az ifjúságsegítők részére 2018. február 16-án tettük közzé február 28-i határidővel. A jelentkezőktől 
kértünk önéletrajzot és egy motivációs levelet is, hogy megtaláljuk az igazán elkötelezett embereket illetve azokat, akik 
készek egy multikulturális helyzetben megosztani másokkal a tudásukat. 

„A DST módszere egy igen hatékony módszernek bizonyult a Fenntartható Fejlődési célokkal való 

foglalkozáshoz, sokat segített abban, hogy a konkrétumok szintjén foglalkozzunk a kihívásokkal, például, 

hogy a saját életünket hogyan és miben érintik. Ez az amit megmutattunk a személyes történeteinket 

keresztül. Olyan személyes történetek ezek, amelyek akárkié lehetnének.” (fiatal résztvevő, Olaszország)

A szervezetünk csinált egy videót is a felhívásról, hogy még hatékonyabban kommunikáljunk. Kilenc jelentkezést kap-
tunk ifjúságsegítőktől, akik közül kettőt választottunk ki, Serena Baldariét és Caterina Moroniét. Mindketten dolgoztak 
már európai projektekben, vettek már részt csereprogramokban, és a releváns társadalmi és kulturális témákkal is tisztá-
ban voltak. A kiválasztásuk után szerveztünk két találkozót (az egyiket Skype-on), ahol az ifjúságsegítőkkel ismertettük 
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a projektet, a célokat, és hogy mi fog történni a magyarországi képzésen és utána. Minden szükséges dokumentumot, 
ami a projekttel kapcsolatos, átadtunk nekik, például egy összefoglalót a 17 FF Célról és a DST módszertani leírásáról. 

A második felhívásunkat a fiatal résztvevők kiválasztására tettük közzé, akiket a románia ifjúsági csereprogramban 
való részvételre kerestünk. A jelentkezés 2018. április 26. és május 13. között volt elérhető. A jelentkezőktől kértünk 
önéletrajzot és motivációs levelet is. A felhívást a szokásos módon tettük közzé, feltettük a website-unkra, megosztottuk 
a kapcsolati hálónkkal, e-mailt küldtünk róla különféle szervezeteknek és szakembereknek, akik a kulturális és szociális 
szektorban dolgoznak Olaszországban. Összesen 10 jelentkezés érkezett hozzánk. A jelentkezőket a partnerszerveze-
tekkel közösen megállapított és a kiírásban szereplő kritériumok alapján választottuk ki. A jelentkezések fogadása után 
interjúkat készítettünk a potenciális résztvevőkkel, hogy jobban feltérképezzük a motivációjuk hátterét és hogy ki mi-
lyen esetleges „hátrányokkal” rendelkezik. A folyamat végére három nőt és és két férfit választottunk ki, akik 19-27 év 
közöttiek voltak. 

A Melting Pro szeretett volna hátrányos helyzetű fiatalokat is elérni a felhívásával, ahogy arról a projekt partnerekkel 
együtt megegyeztek. A célcsoport elérésével kapcsolatban azonban nehézségekbe ütköztünk, mivel a szervezetünk fő-
leg a kulturális és a kreatív szektorokban folytat tevékenységeket, elsősorban Rómában. Feltételezzük, hogy a felhívás 
közzétételének módja (web/közösségi háló/szervezeteknek e-mail) nem volt megfelelő a célcsoport, azaz a hátrányos 
helyzetű fiatalok eléréséhez Olaszországban. Általában ez a célcsoport mások közvetítésével jut hozzá az ilyen infor-
mációkhoz, szociális és fiatalokkal foglalkozó szervezetektől, vagy éppen a családtagokon keresztül. A kiválasztás fo-
lyamata a Melting Pronál azonban mégiscsak megfelelt a kritériumoknak, mert a jelentkező olasz fiatalok többsége 
munkanélküli, munkakereső volt. Olaszországban sok olyan fiatal van, akik ugyan rendelkeznek valamilyen végzettség-
gel (egyetemi diplomájuk van vagy valamilyen szakképzettséggel rendelkeznek), de nem találnak a képzettségüknek 
megfelelő munkát. Az olasz fiatalok közül ezért sokan kényszerülnek arra, hogy alulfizetett és képzettségüknek nem 
megfelelő munkát vállaljanak el, és persze arra is, hogy külföldre menjenek dolgozni. 

A Digitális Történetmesélést a változatos jellege, például az ahogy a narratív készségeket összekapcsolja a technológiai 
lehetőségekkel, rendkívül hasznos oktatási eszközzé teszi, amelyet számos területen lehet alkalmazni, a szükségletek-
nek megfelelően adaptálni, továbbfejleszteni. Jól lehet alkalmazni az olyan készségek fejlesztésére (technikai, kommu-
nikációs, szociális, elbeszélői készség stb.), amelyek kifejezetten a fiatalok munkaerőpiaci részvételét, valamint a szoci-
ális és civil életben való aktív részvételüket  segítik elő. A projekt ifjúságsegítői már az elejétől fogva nagy érdeklődést 
mutattak a módszer alkalmazhatósága iránt, mivel az ügyesen építkezik a saját tapasztalatból és aztán nyit a kisfilmek 
megosztásának közösségi élménnyé válása felé. Továbbá, a módszer azt is lehetővé teszi, hogy a résztvevők techno-
lógiai készségüket is fejlesszék, amelyet más területeken is használhatnak, a munkájukban, vagy egyéb kontextusban. 
Mindkét ifjúságsegítő elégedett volt a projekt tartalmi, narratív és szociális részével is. 

A magyarországi mobilitási program után, a Melting Pro szervezett egy helyi eseményt az ifjúságsegítők bevonásával, 
amin összesen 30-an vettek részt. Az esemény alatt bemutattuk a YIPPEE projektet, a digitális történetmesélés mód-
szerét és egy közös beszélgetést is facilitáltunk a 17 FF Célról. A célokkal kapcsolatos videókat és dokumentumokat is 
megosztottunk az eseményen résztvevő emberekkel. 

Mielőtt Romániába utaztunk volna, a fiatal résztvevőknek, akik a mi szervezezésünkben utaztak erre a második mobi-
litási programra, három találkozót is tartottunk (kettőt Skype-on).  Ezeken részletesen ismertettük a Yippee projektet, 
bevezettük őket a DST módszerébe, ismertettük velük a módszer folyamatát és megnéztünk sok kisfilmet is, hogy így 
könnyebben tudjunk beszélni az alkalmazható technikákról, hogy milyen típusú kisfilmeket lehet készíteni, és általában, 
hogy milyen hibák szoktak előfordulni a film készítésével kapcsolatban, legyen szó akár a témájáról vagy a megosz-
tásáról. Kitértünk arra is ezeken a megbeszéléseken, hogy maga a módszer milyen területeken alkalmazható, hogy a 
projektben hogyan lehet felhasználni a FF Célok népszerűsítésére. 

A romániai ifjúsági cserét követően, a helyi disszeminációs esemény megszervezése során egyeztettünk a fiatal résztve-
vőkkel, hogy ők mit tartanak fontosnak a YIPPEE projekttel kapcsolatban megosztani. Arra jutottak, hogy mindeképpen 
elmondják a tapasztalataikat arról, hogy milyen volt egy nemzetközi együttműködésben részt venni és hogy milyen 
módszereket tanultak a csoportos megbeszélések facilitálásához, mivel azokról is pozitív tapasztalataik voltak (a FF 
Célokra való reflektálás kapcsán). Az általuk szervezett helyi eseményen bemutatták, hogy a romániai workshopon ho-
gyan tanulták meg a DST módszerét, beszéltek arról, hogy miért fontos, hogy a FF Célokkal helyi szinten is foglalkozzunk 
annak érdekében, hogy a kihívásokkal globális szintjen is sikeresen tudjunk megküzdeni.

A partner-szervezetek tapasztalatai a projektről
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A fiatal résztvevők pozitívan fogadták a Digitális Történetmesélés módszerét, már csak azért is, mert közel áll az ő kom-
munikációs módjaikhoz (különösen ahhoz, ahogy a közösségi oldalakon szoktak kommunikálni), és könnyen tud nagy 
közönséget elérni. Élvezték, hogy személyes stílust vihettek  a történeteikbe , és hogy azoknak ők voltak a főszereplői, a 
hősei, és egy fontos üzenetet osztottak meg a nézőkkel. 

„A romániai mobilitás alatt nagyon sok feladatban és játékban volt részünk. Ezek közül nekem a nem-

formális tréning módszerek tetszettek a legjobban. Jól esett megtapasztalni, hogy a beszélgetésekbe 

mindenki bevonódott és aktívan részt vett.” (fiatal résztvevő, Olaszország)

Fiatal résztvevők készülnek fel a romániai mobilitás programra, Melting Pro irodája, Róma

7. Fejezet
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A két mobilitás programra való felkészülés keretében tanulmányoztuk a FF Célokat, amihez különböző forrásokat hasz-
náltunk (pdf tanulmány, website, videók). A találkozóinkon a szervezet munkatársai és a projektben résztvevő fiata-
lok megbeszéltük, hogy mit tanultunk: érintettük, hogy miért fontos foglalkozni a Célokkal és hogy milyen lépéseket 
szükséges tenni helyi, nemzeti és nemzetközi szinten és ebben hogyan tudunk részt vállalni, hallatni a hangunkat. A 
partnerszervezetekkel is sok dokumentumot osztottunk meg a témáról e-mailben és más közösségi oldalakon keresztül. 
A magyarországi program keretében aztán még részletesebben tanulmányoztuk az FF Célokat, különösen azokat, ame-
lyeket a projekthez kiválasztottunk. (A projekt koordinátorok 7 Célt választottak ki ugyanis, amelyekkel a projekt alatt 
kiemelten foglalkoztunk.) Kiscsoportos foglalkozások alatt megbeszéltük, hogy mik lennének a releváns tevékenységek 
a meghatározott Célokra vonatkozóan. A csoportok előadást készítettek, amelyet aztán egymásnak előadtak. Az előa-
dások témája egyrészt az volt, hogy a szervezeteink hogyan tudják a Célokat megismertetni a fiatalokkal, másrészt pedig 
az, hogyan tudjuk a fiatalokat bevonni és velük együtt dolgozni a Célok elérése érdekében. 

„Terveim között szerepel, hogy a DST módszerét olyan oktatási projektekben alkalmazzam a jövőben, 

amely  gyerekekkel, menekültekkel vagy társadalmilag hátrányos helyzetben lévő emberekkel foglalkozik.  

Nagyon hatékony eszköznek tartom, különösen arra, hogy az emberek egymással megosszák véleményüket, 

gondolataikat a történetek elmondásán keresztül.” (fiatal résztvevő, Olaszország)

Már a Magyarországon és Romániában töltött hetek alatt minden résztvevő elkezdett gondolkodni azon, hogy mi lesz 
a leghatékonyabb módja annak, hogy a lehető legtöbb embert tudja elérni olyan eseményeken, amelyet majd a fenn-
tartható fejlődés tudatosításának  és a téma megismertetésének céljából szerveznek. Ezt elősegítendő, Romániában 
különböző feladatokat csináltunk végig, például rendeztünk egy World Cafe-t, melynek célja a projektben megjelölt 
célok megbeszélése volt. A World Cafe úgy működik, hogy a résztvevők kis csoportokat alkotnak, akik egy-egy asztalnál 
közösen megbeszélik az adott témát 5-10 perc alatt, esetünkben egy-egy kihívásról kellett gondolkodniuk és a főbb 
gondolatokat egy-egy kifejezéssel vagy kulcsszóval leírni. Miután minden csoport minden asztalnál járt, a kiscsoportok 
közösen is megosztották egymással a reflexiókat. Egy másik csoportos feladat az ún. ‘Kerék’ játék (The Wheel) volt. Itt 
is kiscsoportokban dolgoztunk, mindegyik csoport egy-egy asztalnál helyezkedett el. Minden asztalon volt egy karton-
papírból készült kerék, ami fel volt osztva a különböző témák szerint, és azon belül meg volt adva még horizontálisan 
3 szint: helyi, nemzeti, nemzetközi. Mindegyik csoportnak az volt a feladata, hogy írják le a gondolataikat a kerék meg-
felelő részébe. A kiscsoportok végül egymással is megosztották, hogy mire jutottak. A közös munka eredményeként a 
csoport sok kapcsolatot talált a különböző célok/kihívások között. A résztvevők elégedettek voltak ezekkel az aktivitá-
sokkal, mert ily módon sikerült közösen átbeszélni átfogó, komplex témákat és új megoldásokat találni arra vonatkozó-
an, hogyan lehet egy-egy kihívást megközelíteni, feldolgozni. 

Az első helyi esemény fiatal résztvevők 
szervezésében, Olaszország

Fiatal résztvevők Olaszországból történetmesélő kört 
facilitálnak, második helyi esemény,  

Museo dell’Agro Pontino
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A történetmesélő kör alatt (ami a digitális történetmesélés workshop egyik eleme) mindenki megosztott egy olyan sze-
mélyes történetet (egy fotó vagy egy tárgy segítségével), amely valamilyen módon kapcsolódott a kiválasztott 7 FF Cél 
egyikéhez. Ez követően, az elmesélt FF Célok azonos tematikája szerint alkottak csoportokat a mesélők, és innentől  
ezekben a 4-5 fős csoportban fejlesztették és finomították tovább a történeteiket. A  workshop alatt még számos, a tör-
ténetmesélő körhöz hasonló eszköz segítette a csoport tagjait, hogy megosszák egymással gondolataikat. 

„Nagyon ösztönző volt számomra, hogy más országokból érkező emberekkel dolgozhattam együtt. 

Tetszettek a kiscsoportos feladatok, mert ilyenkor mindenkinek volt lehetősége a képességeit és a 

kreativitását kibontakoztatni a digitális történet elkészítéséhez. Nagyon büszke vagyok arra, 

amit Romániában létrehoztunk.” (fiatal résztvevő, Olaszország)

Fiatal résztvevők a napot lezáró értékelő körben vesznek részt, Románia

7. Fejezet



71

Academic Network of European Disability Experts. 2017. European Semester 2016/2017 Country Fiche on Disability 
Hungary. http://www.disability-europe.net/country/hungary.

Academic Network of European Disability Experts. 2017. European Semester 2016/2017 Country Fiche on Disability 
Hungary. http://www.disability-europe.net/country/hungary.

Adam, Christopher, 09 April 2015. Hungary’s demographic revolution? Roma youth comprise a third of all students 
in eastern Hungarian counties. Hungarian Free Press. http://hungarianfreepress.com/2015/04/09/hungarys-
demographic-revolution-roma-youth-comprise-a-third-of-all-students-in-eastern-hungarian-counties/.

Adam, Christopher, 09 April 2015. Hungary’s demographic revolution? Roma youth comprise a third of all students 
in eastern Hungarian counties. Hungarian Free Press. http://hungarianfreepress.com/2015/04/09/hungarys-
demographic-revolution-roma-youth-comprise-a-third-of-all-students-in-eastern-hungarian-counties/.

Adam, Christopher, 20 May 2017. More than 370,000 Hungarians would leave Hungary to become migrants. 
Hungarian Free Press. http://hungarianfreepress.com/2017/05/20/more-than-370000-hungarians-would-
leave-hungary-to-become-migrants/.

Adam, Christopher, 20 May 2017. More than 370,000 Hungarians would leave Hungary to become migrants. 
Hungarian Free Press. http://hungarianfreepress.com/2017/05/20/more-than-370000-hungarians-would-
leave-hungary-to-become-migrants/.

Béni, Alexandra, 20 July 2017. 1/3 of Hungarian youth would leave the country. Daily News Hungary.  https://
dailynewshungary.com/13-hungarian-youth-leave-country/.

Chikamso, Apeh, 31 October 2017. Empowering Youth Participation in Governance Through Digital Space.

Commission for Rural Communities, July 2012. Barriers to Education, Employment and Training for Young People 
in Rural Areas. http://dera.ioe.ac.uk/15199/1/Barriers-to-education-employment-and-training-for-young-
people-in-rural-areas.pdf.

Commonwealth Secretariat, 2016.Global Youth Development Index and Report 2016. http://cmydiprod.uksouth.
cloudapp.azure.com/sites/default/files/2016-10/2016%20Global%20Youth%20Development%20Index%20
and%20Report.pdf.

Felhasznált 
irodalom

Felhasznált irodalom



72

Department for Business, Innovation and Skills, February 2013. BIS Research Paper 87: Motivation and Barriers 
to Learning for Young People not in Education, Employment or Training. https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/70141/bis-13-548-motivation-and-barriers-to-learning-for-
young-people-not-in-education-employment-or-training.pdf

Department for Education, 2017.Participation Rates in Higher Education: Academic Years 2006/2007-2015/16 
(Provisional). https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/648165/
HEIPR_PUBLICATION_2015-16.pdf

DIGITAL CURRICULAR STORIES FOR ALL Tools and Guidelines for Adult Educators Report and Comparative 
Studies, Kvalues Validating Adult Learners’ educational Experiences, European project funded by the European 
Commission under the Lifelong Learning Programme GRUNDTVIG.

Eight Key Competences. see Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament. More information can 
be found at http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong _learning/c11090_
en.htm

European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.Poverty and Employment: the Situation of Roma in 11 EU 
Member States. http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-
member-states.

European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.Poverty and Employment: the Situation of Roma in 11 EU 
Member States. http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-
member-states.

Hilton, Matthew et al, 08 June 2010. ‘The Big Society’: civic participation and the state in modern Britain. History 
& Policy. http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-big-society-civic-participation-and-the-
state-in-modern-britain

Institute of Race Relations, 2018.Inequality, Housing and Employment Statistics. http://www.irr.org.uk/research/
statistics/poverty/

International Labour Office, 2015.ETVA Rapport de Synthese: Benin. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
ed_emp/documents/publication/wcms_429068.pdf.

Istituto nazionale di statistica (Istat), 2017. https://www.istat.it.

Jarvis, Sarah, 11 July 2016. High drop-out rate is a vicious cycle for the Roma. Cronkite News - Arizona PBS. https://
cronkitenews.azpbs.org/buffett/hungary/roma-education/.

Jarvis, Sarah, 11 July 2016. High drop-out rate is a vicious cycle for the Roma. Cronkite News - Arizona PBS. https://
cronkitenews.azpbs.org/buffett/hungary/roma-education/.

Kerr, David, 2003. Citizenship education in England: the making of a new subject. Journal for Social Science 
Education 2.

Krzaklewska, Ewa, 2013. Visegrad Youth: Comparative Review of the Situation of Young People in the V4 Countries.

Pasha-Robinson, Lucy, 09 June 2017. Election results: huge youth vote ‘swings election for Labour.’ The 
Independent. http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/election-results-latest-youth-vote-swings-for-
labour-jeremey-corbyn-hung-parliament-a7780966.html

Runnymede Trust, June 2012. Briefing on Ethnicity and Educational Attainment. https://www.runnymedetrust.org/
uploads/Parliamentary%20briefings/EducationWHdebateJune2012.pdf

Russell Group, 2015. Opening Doors: Understanding and Overcoming the Barriers to University Access. http://
russellgroup.ac.uk/media/5034/opening-doors-understanding-and-overcoming-the-barriers-to-university-
access.pdf

Felhasznált irodalom



73

Save the Children, 2017. Defeating Educational Poverty in Europe.

Scope, 2018.Disability Facts and Figures. https://www.scope.org.uk/media/disability-facts-figures

Speed, Barbara, 24 June 2016. How did different demographic groups vote in the EU referendum? New Statesman.
https://www.newstatesman.com/politics/staggers/2016/06/how-did-different-demographic-groups-vote-eu-
referendum

Statista, 2018.Youth Unemployment Rate in EU Member States as of January 2018 (Seasonally Adjusted). https://
www.statista.com/statistics/266228/youth-unemployment-rate-in-eu-countries/.

Statistical Office of the European Communities (Eurostat), 2018.  EUROSTAT: EU Youth Strategy. http://appsso.
eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_090&lang=en.

Statistical Office of the European Communities (Eurostat), March 2015. Being Young in Europe Today – 
Demographic Trends. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_
today_-_demographic_trends.

The Commonwealth, 21 October 2016. State of the World’s Youth Population: New Index Underscores Urgent 
Need to Invest in Young. http://thecommonwealth.org/media/news/state-worlds-youth-population-new-
index-underscores-urgent-need-invest-young

UK Commission for Employment and Skills, 2015.Catch 16-24: Youth Employment Challenge. https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/404997/15.02.18._Youth_report_V17.pdf

UN Department of Economic and Social Affairs, May 2015. Youth Populations Trends and Sustainable Development. 
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/YouthPOP.pdf.

UN Economic Commission for Africa & UN Program on Youth, 2010. Regional Overview: Youth in Africa. https://
social.un.org/youthyear/docs/Regional%20Overview%20Youth%20in%20Africa.pdf.

United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights and Law, 2016.Romania 2016 Human 
Rights Report. https://www.state.gov/documents/organization/265676.pdf

Universities UK, 2018.Higher Education in Numbers. http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/Pages/
higher-education-data.aspx

USAID, 30 September 2011. Benin Youth Assessment Report. http://www.youthpolicy.org/national/Benin_2011_
Youth_Assessment_Report.pdf

Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014. Benin | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/
benin/

Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014. Hungary | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/
hungary.pdf.

Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014. Romania | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/
romania.pdf

Felhasznált irodalom



A Digitális Történetmesélés 
módszerének alkalmazása 
a Fenntartható Fejlődési 
Célok előmozdítására 
fiatalok körében 

YIPPEE Projekt - Kézikönyv 
ifjúságsegítők számára 


