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A DeTales projekt a di-
gitális történetmesélés mód-
szerét alkalmazva segíti a prog-
ram résztvevőit, hogy jobban 
megismerjenek más európai kul-
túrákat. Az „új” és a „régi” tagál-
lamok polgárai csakúgy, mint a 
tagjelölt országok lakói megoszthatják egymás-
sal személyes történeteiket. A program olyanokat 
buzdít egy új módszer elsajátítására és európai 
ismereteik bővítésére, akik eddig még nem is-
merték meg a felnőttoktatás lehetőségeit, de szí-
vesen szert tennének új tudásra. 

Mit gondolunk az európai integrációról? Mit vá-
runk az Európai Uniótól? A digitális történetekben 
személyes élményeinken keresztül beszélhetünk 
– sok egyéb mellett – a nyitott határokról, a mobi-
litásról, az európai munkaerőpiac lehetőségeiről, 
a kulturális identitásról, a régi és az új tagállamok 
közti különbségekről.

A digitális történetmesé-
lés a hagyományos, személyes 
elbeszélést ötvözi a mai techni-
ka eszközeivel: egy számítógép és 
a hozzátartozó program, valamint egy 
fényképezőgép és egy hangrögzítő 
segítségével mindenki elkészítheti és 
közzéteheti saját történetét.

A digitális történetek egyéneknek vagy csopor-
toknak teszik lehetővé, hogy bemutathassák 
mindennapi életüket, céljaikat, gondolataikat és 
érdeklődési körüket másoknak. A digitális törté-
netmesélés módszere hasznos lehet minden kor-
osztály számára, nemcsak a különböző digitális 
eszközök használatának elsajátítása, hanem ki-
fejezőkészségük, kommunikációs eszköztáruk 
fejlesztése szempontjából is.

Nézze meg a már elkészült, európai témákra épü-
lő történeteket az interneten: www.detales.net

A DeTales projekt kere-
tében oktatói kézikönyv 
készül, hogy a digitá-
lis történetmesélés minél 
szélesebb körben váljon 
taníthatóvá.  A módszer 
megismerését különböző 
tanfolyamok segítik, ahol a módszer kipróbálha-
tó és elsajátítható. Ezek a kis létszámú képzések 
bárki számára nyitottak, aki szívesen megtanulna 
egy Magyarországon még szinte ismeretlen tech-
nikát, illetve szívesen örökítené meg saját törté-
netét egy legfeljebb 2 perces kisfilmben.

A programban részt vevő országok felnőttokta-
tási kurzusokat rendeznek, majd az ott elkészült 
kisfilmek egy közös internetes felületre kerülnek, 
kirajzolva egy virtuális európai útikönyvet, és se-
gítve az Európa jövőjéről szóló közös gondolko-
dást, párbeszédet.


