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STORYLINE ‒  

KERETTÖRTÉNET 



STORYLINE METHODE, 

KERETTÖRTÉNET 

MÓDSZER:

Élményalapú, felfedeztető 

tanítási forma



Skóciában találták ki, tanulási    

nehézségekkel küzdő, 

motivációjukat vesztett gyerekek 

számára.

 1965-ben vezették be itt tantervi szinten 

az általános iskolákban.

 A sikerek nyomán hamar elterjedt, és   

sikeresen alkalmazták Nyugat-

Európa más országaiban is:

Nagy-Britanniában, Dániában, 

Hollandiában, Izlandon

FORRÁSA, TÖRTÉNETE



SIKERESEN ALKALMAZTÁK:

 a környezeti nevelésben,

 természettudományos tárgyak 

tanításában,

 különböző korú gyermekek 

oktatásában, 

nevelésében,

 tanulási nehézségekkel küzdő 

gyermekek estében.



JELLEMZŐI:

 Középpontjában egy kerettörténet áll.

A mesét kulcskérdések köré alkották.

A kulcskérdések egy-egy megoldandó 

problémát vetnek fel, melyek 

megoldása viszi tovább a 

történetet.

A gyerekek  részeseivé válnak a 

történetnek.

A továbblépéshez a gyerekek aktív 

közreműködésére van szükség, 

így a motiválatlan diák is 

motiválttá válik.



 Az ismeretátadás integrált módon 

történik.

 A tanulók autonóm módon 

tevékenykednek.

 Összetett tanulásszervezés: az egyéni,

a páros és a csoportmunka 

egyaránt előfordulhat, a diákok 

igényei határozzák meg.

 Egy témakörben különböző tantárgyak 

koncentrálódnak.

 Kulcskompetenciák fejlődnek, fejlődik a 

tanulók kreativitása is. 



FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, KOMPETENCIÁK:

 A meglévő ismeretek alkalmazása a mindennapi élet problémáinak megoldásában.

 Az alkotóképesség, kreativitás fejlesztése.

 Hangos és néma olvasás, szövegértés fejlesztése.

 Tehetséggondozás.

 A tanulási folyamat során hátrányba került tanulók segítése, motiválása, sikerhez juttatása.

 Szociális okok miatt hátrányba került gyermekek segítése.

 Műszaki és természettudományos kompetenciák fejlesztése.

 Egészséges életvitelhez szükséges ismeretek megszerzése.

 Pályaválasztásra való felkészülés.

 Önismeret és önértékelés fejlesztése.

 Egymás munkájának értékelése és véleményalkotás.



A KERETTÖRTÉNET MÓDSZER 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FŐBB LÉPÉSEI:

o A probléma, problémák közös felvetése, súlyozása. (Ötletbörze)

o A történet magalkotása vagy adaptálása.

o Helyszín/ek és a karakterek kiválasztása, megalkotása.

o A karakterek kapcsolatainak meghatározása.

o Szabályok, rítusok, visszatérő motívumok kialakítása.

o Megoldások keresése a felvetett problémákra.

o A problémamegoldás során szerzett ismeretek rendszerezése.

o Értékelés, összegzés. 

o A munka során keletkezett produktum/ok rendszerezése, bemutatása.



 A tanulási folyamat elindítója, segítője, 

szemlélője.

 Megtervezi a tanulási környezetet -

kerettörténet kulcskérdésekkel.

 A problémák megoldása a csoport 

együttműködésének 

következménye.

A TANÁRI SZEREP VÁLTOZÁSA



A KERETTÖRTÉNET

 A kerettörténet meséje álljon közel az adott 

gyermekcsoporthoz.

 A kulcskérdések, a felvetett problémák ne 

legyenek erőltetettek, ne váljanak "iskolássá".

 Érdekes, figyelemfelkeltő, motiváló feladatok 

alkossák. 

 A problémák, a feladatok az adott csoport 

számára megoldhatók legyenek, hogy a 

gyermekeknek sikerélményben legyen részük. 

(A túl könnyű feladat sem jó.)

 Előhívjon már meglévő ismereteket, s azokat 

tudják biztonsággal alkalmazni.

 Új ismeretek megszerzésére ösztönözzenek.

Peti és Pöttyöske

A VARÁZSLATOS LÉGHAJÓ

KAMILLATÜNDÉREK



MIKOR ALKALMAZHATÓ A KERETTÖRTÉNET 

MÓDSZER?

I. Tanórai keretek között:

 Egy adott óra anyagának feldolgozásakor.

 Egy témakör feldolgozásakor több órán.

 Egy tanéven át ívelő történet, mely tartalmazza az új ismeretek elsajátítását, 

az ismétlést és a sorozatos visszacsatolást.



T



II. Tanórán kívüli foglalkozásokon:

 Szakkörök tematikájának tervezésekor.

 Projektek, projektnapok szervezésekor.

 Alkalmazható felzárkóztatásban, 

tehetséggondozásban.



III. Szabadidős programokon:

 Osztálykirándulás szervezésekor.

 Tanulmányi kiránduláson.

 Erdei iskola programjának 

összeállításakor.

 Nyári táborokban.
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

Lappints Árpádné, Tét


