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Cím 

Történetmesélés1 

 

Rövid leírás  

Rövid történeteket elmesélő filmek, melyek korai iskolaelhagyókkal és olyan 

diákokkal készültek, akik második esély iskolákba jártak vagy ilyen programokon 

részt vettek. A filmekről történő beszélgetés segíthet napvilágra hozni a korai 

iskolaelhagyókról és a diákok saját iskolai helyzetükhöz való viszonyulásáról 

fennálló hiedelmeket, elképzeléseket, véleményeket, sztereotípiákat. 

 

Az eszköz részletes leírása és kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és 

mellékletek) 

Forrás: http://rapport-llp.eu/videos/  

Ezen a linken 8 országból származó rövid (4-6 perces) történetmesélős filmeket 

találhat. Párhuzamos történetek ezek két fiatallal, akik azonos környezetből indultak, 

de egyikükből korai iskolaelhagyó lett, míg a másik a szokásos módon befejezte 

tanulmányait. 

Válasszon ki egy filmet. A filmek részekre bontottak: bevezetés, az én történetem, 

az én üzenetem. Mutassa be a filmet részről részre haladva. Ha megnéztek egy 

részt, álljanak meg, és kezdeményezzen beszélgetést a látottakról. Javasolt 

kérdések: 

 

Bevezetés: 

Hogyan képzeled el ezeknek a személyeknek a történetét? 

 

Az én történetem: 

Mi a Te történeted? 

Érzel-e bármiféle hasonlóságot magad és a videón látható szereplők között? 

Mit az, amit élvezel az iskolában, és mi az, amit nem? 

Mit változtatnál meg az iskoládban? 

                                            
1
 Szerző: Győrik Edit, FSZK Nonprofit Kft. 

   Angolból fordította: Erdész Márta, FSZK Nonprofit Kft. 
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Miért jársz iskolába? 

 

Az én üzenetem: 

Milyen álmaid iskolája? – Rajzolják ezt le párokban vagy kis csoportokban (a csoport 

méretétől függően), rendezzen kiállítást a rajzokból, és kommentálja azokat. 

 

A diákok elkészíthetik saját történetmesélésüket. 

 

Használati útmutató anyagszükséglettel 

Eszköz Mennyiség 

projektor 1 

laptop 1 

hangszóró 1 

internet hozzáférés  

megfelelő helyiség a videó 

megtekintéséhez  

1 

 

Nehézségi fok (könnyű, közepes, profi) 

közepes 

 

Címkék 

beavatkozás a diákok szintjén, figyelmeztető jelek, a diák megismerése, a kihullás 
okai 

 

 

Ez az eszköz a CroCooS – Előzzük meg a lemorzsolódást! című projekt keretében készült. Az Európai Bizottság 

támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai 

Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Az eszközt megtalálja a projekt 

weboldalán: crocoos.tka.hu  
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