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KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ 
 

 Lejáró/lejárt engedélyű program ismételt akkreditálása 

1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 

1.1. A továbbképzési program alapítója 

 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  
 

1.2. A programalapító címe 

 Irányítószám: 1 1 4 3 Helység: Budapest 

 Utca, házszám: Szobránc u. 6-8. 

 Telefon: +36-1-235-7200 Fax: +36-1-235-7202 

 E-mail cím: ofi@ofi.hu 
 

1.3. A programalapító besorolása 

  Felsőoktatási intézmény 

   főiskola 

   egyetem 

  Közoktatási intézmény 

   Óvoda 

   Általános iskola 

   Szakiskola 

   Középiskola 

   Alapfokú művészetoktatási intézmény 

   Gyógypedagógiai intézmény 

   Konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 

   Pedagógiai szakszolgálat intézménye 

   Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény 

   Többcélú közoktatási intézmény 

  Gazdasági társaság 

  Nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány stb.) 

  Egyház, egyházi intézmény 

  Magánszemély 

  Nonprofit kft. 

  Egyéb:  EMMI háttérintézmény 
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1.4. A továbbképzési program egyeztetésére kijelölt személy neve 

 Titulus   

 Vezetéknév Hancock 

 Keresztnév Márta 

Címe 

 Irányítószám: 1 1 4 3 Helység: Budapest 

 Utca, házszám: Szobránc u. 6-8. 

 Telefon: +36-30-216-5715 Fax: +36-1-235-7202 

 E-mail cím: hancock.marta@ofi.hu 

 

1.5. Az eljárási díj befizetésének módja 
(A befizetési bizonylat másolatát meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak!) 

  készpénz-átutalási megbízás (csekk) 

  banki átutalás 

 

1.6. A továbbképzés akkreditációja alapjául szolgáló teljes óraszáma: 

     3 0  

 

*B91A3DB0661EF5AF* 
B91A3DB0661EF5AF 
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2. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK 

2.1. A továbbképzési program megnevezése 

 Kerettörténet (storyline) módszer:  
Tudás élményeken keresztül - A köznevelésben szereplők részére tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokhoz felhasználható új módszer elsajátítása 
 

 

2.2. A továbbképzés célja 

 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) „A nevelés-oktatás fejlesztése, 
komplex pilot programok” címet viselő programja részeként a köznevelés 
területén, a Gyakorlati életre nevelés témakörben komplex nevelési-oktatási program 
megvalósításához nyújtson felkészülést. 
A továbbképzés célja, hogy megismertesse és elsajátíttassa a kerettörténet (Storyline) 
módszer ismeretanyagát.  
A módszer célja, hogy fejlessze az oktatás résztvevőinek motivációit, fejlessze a résztvevők 
kreativitását. 
Megismertesse a résztvevőkkel a játékos gondolkodás elemeit, segítsen föléleszteni a játékos 
cselekvés révén a kreativitást, elsajátítani az élményalapú felfedeztető tanulási forma, a 
kerettörténet (Storyline) módszer ismeretanyagát.  
Saját kipróbálási tapasztalataik alapján a résztvevők saját élményen keresztül nyerjenek 
bepillantást a megvalósítás menetébe.  
A képzés célja, hogy a   résztvevő pedagógusokat a tanórákon és különösen a tanórákon 
kívül eredményesen használható új, kreatív módszer alkalmazására készítse fel . 
Gyakorlatban történő kipróbálási tapasztalataik alapján a résztvevők saját élményen keresztül 
nyerjenek bepillantást a megvalósítás menetébe.  
A képzés további célja a  játékhoz kapcsolódó olyan elméleti és gyakorlati tudásbázis 
létrehozása, mely segíti a résztvevőket a kerettörténet (Storyline) módszer megtanulásában 
és alkalmazásában. A képzés másodlagos célja a résztvevők önismereti, önreflexiós 
képességének fejlesztése. 
 

 

2.3. Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára 
javasolják a részvételt 

 Munkakörök szerint: Megbízatások, funkciók, beosztások szerint: 

  Óvodapedagógus  Intézményvezető 

  Tanító  Intézményvezető-helyettes 

  Tanár  Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

  Gyógypedagógus  Gyermekvédelmi felelős 

  Konduktor  Munkaközösség vezető 

  Logopédus  Osztályfőnök 

  Kollégiumi nevelő  Rendszergazda 

  Pszichológus  Szabadidő-szervező 

  Szociálpedagógus  Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető 

  Könyvtáros tanár (tanító)  Más:  

  Szakoktató, gyakorlati oktató   

  Fejlesztő pedagógus   

  Más:    

 



II/2 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  

2.4. A továbbképzés célcsoportja 

 Mindazok, akik köznevelési intézményben tanórai és tanórán kívüli tevékenységet vezetnek. 
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2.5. A jelentkezés feltételei 

 - Végzettség:  egyetem és/vagy  főiskola 

 - Szak: Bármely 

 - Szakképzettség: Pedagógus 

 - Megelőző szakmai gyakorlat:  nem szükséges 

   szükséges, éspedig:  

 - Egyéb jelentkezési feltételek:  nincs 

   van, éspedig: 
Felhasználói szintű informatikai 
ismeretek 

 

2.6. A továbbképzés összóraszáma (Ezt az óraszámot kell a tanúsítványnak igazolnia.): 

     3 0  

 

2.7. A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények 

 A továbbképzésen résztvevők ismerik a storyline módszer ismeretanyagát, elméleti hátterét. 
Ismerik a gyakorlatban történő megvalósítás lehetőségit.   
Ismerik és  alkalmazzák a módszer adta motivációs lehetőségeket. Tudják, hogy fejleszti a 
módszer a kreativitást, játékos gondolkodást.  
A megismert módszert sikeresen alkalmazzák saját pedagógiai gyakorlatukban.  
A továbbképzésen résztvevők legyenek képesek önreflexióra. 
 

 

2.8. A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, 
valamint az értékelés szempontjainak meghatározása 

 
Reflexiós napló vezetése :  
Kötelező elemei: Az elkészített írásos anyag bemutatása, ami tartalmaz egy saját 
kerettörténet modult (délutáni foglalkozást) a megadott sablonban, valamint a kipróbálás 
tapasztalatainak dokumentációját az előre megadott (minimum 3000 karakter szóközzel 
együtt) terjedelemben , ennek feltöltése az online felületre legkésőbb a képzés lezárása után 
egy héttel bezárólag. 
Az értékelés szempontjai: 
- a kerettörténet (Storyline) módszer jellemzőinek megléte a tanfolyam oktatóanyaga alapján 
- megjelennek a játékos gondolkodás elemei 
- kreatívan alkalmazza az élményalapú, felfedeztető tanulási formát. 
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2.9. A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása 

Közoktatás-irányítás 
 Tanügyigazgatás 
 Diákönkormányzat, diákjog 
 Gyermek- és ifjúságvédelem 
 Intézményvezetői felkészítés 

Intézményi nevelés-oktatás 
 Óvodai nevelés 

Szakrendszerű oktatás 
   Alapfokú tantárgyi oktatás:  
   Középfokú tantárgyi oktatás: 

 

 Nem szakrendszerű oktatás 
 Művészeti nevelés 
 Kollégiumi nevelés 
 Pályaorientáció 
 Szabadidő-kultúra 
 Egészségnevelés, mentálhigiéné 
 Környezeti nevelés 

Szervezet- és minőségfejlesztés 
 Minőségbiztosítás 
 Tanterv-, tananyagfejlesztés 
 Szakértő-, mentorfelkészítés 

Mérés-értékelés 
 Intézményértékelés 
 Tanulói értékelés 

 Nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés-oktatás:  
 

 Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia  Számítástechnika, informatika 
 Tanítás-tanulás  Szakképzés 
 Tehetséggondozás  Közoktatás-fejlesztési támogatások 
 Esélyegyenlőség  Egyéb: 

 

 

2.10. Intézménytípus megjelölése, amelyben dolgozó pedagógusok számára ajánlott a 
továbbképzés 

  Óvoda 
  Általános iskola 
  Szakiskola 
  Gimnázium 
  Szakközépiskola 
  Alapfokú művészetoktatási intézmény 
  Kollégium 
  Egyéb:  

 Ezen belül mely évfolyamokon tanító pedagógusok számára ajánlott a továbbképzés? 

  

  Nem jellemző 
 

2.11. A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez, illetve 
valláshoz vagy világnézethez? 

 A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez? 

  nem jellemző 

 
 igen, éspedig:  

 A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez? 

  nem jellemző  

 
 igen, éspedig:  
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2.12. A továbbképzés során indítható csoport létszáma 

 - A csoportlétszám minimuma: 6 fő 

 - A csoportlétszám maximuma: 14 fő 

 (A maximum felett csoportbontásra van szükség!) 
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2.13. A tanúsítvány kiadója 

  Az alapító 
  Az indító (szervező) 
  Az alapító és az indító (szervező) közösen 

 Egyéb, a tanúsítvány kiadására vonatkozó formai követelmények 

 A személyes megjelenést kívánó foglalkozásokon 80%-os részvétel, az online 
foglalkozásokon 100%-os részvétel.  
Reflexiós napló vezetése, Minimum negyed ív (10.000 karakter) terjedelmű esettanulmány 
készítése a megadott sablonban, a sablon letölthető az online  felületről. 
 

 

2.14. A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége 

 Nincs 
 

*65BA1EBAC72B4C1D* 
65BA1EBAC72B4C1D 



 

III/1 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  

3. A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
3.1. A továbbképzés részletes tematikája (3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.) 
3.1.1. A program részletes leírása  
 

1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

 1. Bevezetés a storyline módszerbe       

 1.1. A storyline módszer bemutatása, a módszer 
lényege, a pedagógus – diák viszonyának szerepe, 
a módszer célja, lépései. 

Képzői előadás a 
módszerről 

Számítógép, projektor, 
vetítésre alkalmas 
felület. 
PPT diasor a módszer 
megmutatásáról  
 

Nem szükséges Nincs 2 0 

 1.2. Storyline – kerettetörténet lépései: 
Ötletbörze; 
Helyszínek kiválasztása, kreatív megalkotása; 
Karakterek választása, kacsplat a karakterek 
között ; 
A kulcskérdés, problémahelyzet megismertetése 
Karakterek választása 
 Közös megoldási forgatókönyv létrehozása 
Szabályok és rítusok; 
A megszületett kompromisszumos megoldás 
rögzítése. 
 

Csoportmunka: 3-5 fős 
csoportokban.  A 
megalakult csoportok 
kerettörténetet hoznak 
létre, karaktereket 
választanak, 
forgatókönyvet 
készítenek, a létrejött 
eredményeket rögzítik, 
szerepjátékok. 

Csoportmunkához 
mozgatható bútorok 
Papírlapok, Reflexiós 
napló storyline 
módszer alapjairól és 
gyakorlati 
bevezetésének 
kritériumairól, 
továbbképzési 
résztvevői kézikönyv, 
 

képzői szóbeli 
ellenőrzés 

A módszernek 
való 
megfelelőség 

0 2 

 1.3. Storyline forgatókönyv írásának folytatása:  
Lépések:  
 Szituációk megalkotása, speciális esemény 
keresése ; 

Csoportmunka: A 
megalakult 3-5 fős  
csoportok tovább 
szövik a történet 

Reflexiós napló 
a módszer alapjairól és 
gyakorlati 
bevezetésének 

Nem szükséges Nincs 0 2 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

Story alkotása: összefüggések  
 

fonalát, újabb 
kulcskérdéseket vetnek 
fel, melyek alapján 
feltárulhatnak az 
összefüggések, 
melyeket rögzítenek. 

kritériumairól, 
továbbképzési 
résztvevői kézikönyv 
 

 2. A storyline módszer a gyakorlatban       

 2.1. A kerettörténet (Storyline) módszer alapján 
szerveződő óra megtervezése 

online munka: egyéni 
irányított távmunka. Az 
elméleti anyagok és a 
gyakorlatok alapján 
egy foglalkozás 
tervének megírása és a 
feltöltése az online 
felületre. 

Távoktatásos 
keretrendszer 

Nem szükséges Nincs 0 1 

 2.2. A kerettörténet (Storyline) módszer alapján 
szerveződő óra megtartása 

A megtervezett óra 
megtartása a saját 
intézményben 

foglalkozás tervezete Nem szükséges Nincs 0 1 

 2.3. A kerettörténet (Storyline) módszer alapján 
megtartott óra tapasztalatainak összegzése és 
megosztása a felületen 

A megtartott óra 
tapasztalatainak írásos 
összegzése egyéni 
munkában és feltöltése 
a felületre, 
fórumkommunikáció: a 
jelenléti 
foglalkozásokon 

Távoktatásos 
keretrendszer 

képzői és társ 
ellenőrzés 

a módszer 
szempontjából 
lényeges elemek 
megléte, vizuális 
dokumentáció 

0 2 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

megalakult csoportok 
tagjai egymás munkáit 
a fórumon értékelik a 
megadott szempontok 
alapján. 

 3. A módszer helye a pedagógiai gyakorlatban       

 3.1. Kerettörténet (Storyline) s– Az első alkalmon 
megkezdett kerettörténet folytatása, ráhangolódás 

Jelenléti formában 
Csoportmunka  
A megalakult csoportok 
tovább szövik a 
történet fonalát, újabb 
kulcskérdéseket vetnek 
fel, melyek alapján 
feltárulhatnak az 
összefüggések, 
melyeket rögzítenek. 
 

Jegyzetlapok, 
mozgatható bútorok  
csoportmunkához 

Nem szükséges Nincs 0 1 

 3.2. Tapasztalatok megbeszélése  
A kipróbálás nehézségei 
A kipróbálás új lehetőségei, személyes 
felismerések 
 

Csoportmunka 
Egyéni probléma 
felvetés,a felvetett 
kérdések workshop 
jellegű feldolgozása 
 

A kirpróbálásról szóló 
összegzés anyaga 
Jegyzetlapok, 
mozgatható bútorok  
csoportmunkához 
 

Nem szükséges Nincs 0 3 

 3.3. Szakmai érzékenyítés  
Önismeret:  
Tanári szerep változása 

Kooperatív 
csoportmunka, 
Önismereti tesztek 

Tesztlapok, 
jegyzetlapok filcek. 

Sajátélmény: 
reflexiós napló 
Jelenléti ív 

A módszer 
alapelemei 
meglétének 

 4 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

Motiváció 
Játékosítás: A modern játékok jellemzőinek 
alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban. 
 

kitöltése, 
helyzetgyakorlatok 

Esetfeltárás, 
Esetfeldolgozás 

összesítése a 
tananyag 
alapján 

 4. Sikerélmény, motiváció és buktatók       

 4.1. A kerettörténet (Storyline) módszer alapján 
szerveződő óra megtervezése 

online munka: egyéni 
irányított távmunka. Az 
elméleti anyagok és a 
gyakorlatok alapján 
egy foglalkozás 
tervének megírása és a 
feltöltése az online 
felületre. 

Távoktatásos 
keretrendszer 

Nem szükséges Nincs 0 1 

 4.2. A kerettörténet (Storyline) módszer alapján 
szerveződő óra megtartása 

A megtervezett óra 
megtartása a saját 
intézményben 

foglalkozás tervezete Nem szükséges Nincs 0 1 

 4.3. A 2. kipróbálás tapasztalatainak 
összefoglalása, esettanulmány készítése és 
feltöltése a közös felületre 

A megtartott óra 
tapasztalatainak írásos 
összegzése egyéni 
munkában és feltöltése 
a felületre, 
fórumkommunikáció 
jelenléti 
foglalkozásokon 
megalakult csoportok 
tagjai egymás munkáit 

Távoktatásos 
keretrendszer 

képzői és 
társellenőrzés 

a módszer 
szempontjából 
lényeges elemek 
megléte, vizuális 
dokumentáció 

0 2 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

a fórumon értékelik a 
megadott szempontok 
alapján. 

 5. A módszer lehetőségei - személyes praxis       

 5.1. Kerettörténet (Storyline) saját élmény ) – a 
saját kerettörténet folytatása és befejezése 

Jelenléti formában 
Csoportmunka  
A megalakult csoportok 
tovább szövik a 
történet fonalát, újabb 
kulcskérdéseket vetnek 
fel, melyek alapján a 
történet befejezése is 
kibontakozik, melyeket 
rögzítenek. 
 

Jegyzetlapok, 
mozgatható bútorok  
csoportmunkához 

Nem szükséges Nincs 0 2 

 5.2. Esettanulmányok bemutatása és reflexiók 
egymás anyagaira 

A kerettörténet 
módszer alapján 
megtartott órák 
tapasztalatainak 
összegzése 
esettanulmányok 
formájában és az 
írásos anyagok 
bemutatása. Az 
esettanulmányban 
elemzi azokat az 

Számítógép, projektor, 
vetítésre alkalmas 
felület, internet elérés 

képzői és 
társellenőrzés 

a módszer 
szempontjából 
lényeges elemek 
megléte, vizuális 
dokumentáció 

2 2 
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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör 
tartalmi kifejtése 

2. oszlop 
A megfelelő tematikai 

egységekhez tartozó módszerek, 
munkaformák és tevékenységek 

megnevezése és tömör jellemzése 

3. oszlop 
Az ismerethordozók, tananyagok 

segédeszközök, taneszközök, 
egyéb a tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök megnevezése és a 
tartalomra is utaló jellemzése a 
tematikai egységekhez tartozó 

munkaformánként 

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként 
(ahol erre szükség van) 

A tematikai egységenkénti 
foglalkozások és a 

munkaformák óráinak száma 

4. oszlop 
Az ellenőrzés módjának 

rövid ismertetése 

5. oszlop 
Az értékelés 

szempontjainak 
megnevezése 

6. oszlop 
 

Elmélet 

7. oszlop 
 

Gyakorlat 

információkat, 
tapasztalatokat, 
melyeket a kipróbálás 
során begyűjtött. Az 
eredmények és a 
reflexiók workshop 
jellegű feldolgozása 

 5.3. A 21. századi tudásbázis létrehozása és 
fenntartása 

Az egyénileg gyűjtött 
szakirodalom és egyéb 
szakmai anyagok 
rendszerezése, 
feltöltése az internetes 
felületre, vizuális 
dokumentáció 
rendezése, 
gyűjtőmunka 

Számítógép, projektor, 
vetítésre alkalmas 
felület, internet elérés 

képzői 
ellenőrzés 

a módszer 
szempontjából 
lényeges elemek 
megléte, vizuális 
dokumentáció, 
szakirodalom 
megléte 

1 1 
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3.1.2. A továbbképzés teljesítésének formai követelményei 

 Minimum részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 80 százaléka. 
 

Egyéb formai követelmények 
(Tematikai egységenkénti valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a 
tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik – ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel) 

 
(Tematikai egységenkénti valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, 
melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik – ellenőrző feladatok elvégzése, 
munkaformákon való részvétel) 
A reflexiós napló vezetése és a kötelező elemeinek elkészítése és bemutatása 

 

3.1.3. A résztvevők számára kötelező szakirodalom jegyzéke 
(Felsorolás a pontos könyvészeti adatok és az elolvasandó oldalak számának megadásával.) 

 

Szerző Cím Évszám 

Helység 

Kiadó 

Elolvasandó 
oldalak 

száma (-tól -
ig) 

 Bánkuti 

Zsuzsa, 

Csorba F. 

László  

Átmenet a 

tantárgyak között 
2011 Budapest Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet  
29-33  

 

Csíkszentmihá

lyi Mihály  

FLOW – A 

tökéletes élmény 

pszichológiája 

2010 Budapest Akadémia Kiadó  1-372  

 Jeff Cresswell  Creating Worlds, 

Construting 

Meaning 

1997 London Heinemann  1-124  

 Nahalka 

István  
Túl a falakon 2003 Budapest Gondolat Kiadó  1-99  

 Ryan  Self – 

Determination 

Theory and the 

Facilitation of 

Intrinsis Motivation, 

Social 

Development, and 

Well - Being 

2000 Washington American 

Psychologist  
55.,68-78  

 Steve Bell, 

Sallie 

Harkness  

Storyline, 

Promoting 

Language Across 

the Curriculum 

2006 Glasgow UKLA Minibook  1-42  

 Steve Bell, 

Sallie 

Harkness, 

Graham White  

White Storyline – 

Past, Present and 

Future edited 

2007 Glasgow Enterprising Careers, 

University of 

Strathclyde  

1-256  

 Voglné Nagy 

Zsuzsanna  
A kerettörténet 

(storyline) módszer 

kézikönyve 

2014 Budapest Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet  
1-19  

 
 

3.1.4. A résztvevők számára ajánlott szakirodalom jegyzéke 
(Felsorolás a pontos könyvészeti adatok megadásával.) 
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Szerző Cím Évszám 
Helység 

Kiadó 

 

Bornst

ein, 

M.H.  

A gyermek 

mint 

művész és 

közönség 

(Vizuális 

Művészetek 

Pszichológi

ája 

szöveggyűjt

emény) 

1997 Budapest Nemzeti 

Tankönyvkiadó  

 Pink, 

D.  
Drive – The 

Surprising 

Truth About 

What 

Motivates 

Us 

2011 New York Riverhead Books, 

Penguin group  

 Terry 

J. 

Fadem  

A kérdezés 

művészete. 

Jobb 

kérdések – 

jobb 

válaszok – 

jobb 

eredmények 

2009 Budapest HVG Kiadói Zrt.  

 

Simánd

i, Sz., 

Juhász, 

E.  

Kutatás 

közben 
2008 Budapest Educatio  

 

Kárpáti

, A.  

A kamaszok 

vizuális 

nyelve 

2005 Budapest Akadémia Kiadó  
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3.2. A teljes program lebonyolításához szükséges személyi feltételek meghatározása (tantervi egységenként): 
 

A program részletes leírásában feltüntetett 
tematikai egységek megnevezése 

Előadók, trénerek, foglalkozás-vezetők További közreműködők 

Iskolai 
végzettsége 

Szakképzettsége Szakterülete 
Gyakorlati 

tapasztalata 
Továbbképzésbeli 

feladata 

A további 
közreműködők 
képzettsége 

A további 
közreműködők 

feladata 

 Bevezetés a storyline módszerbe felsőfokú 

végzettség 
pedagógus, 

tréner 
pedagógiai 

módszertan és 

pedagógiai 

továbbképzés 

köznevelésben 

eltöltött 2 év, 

játékosítás 

előadás tartás, a 

tréningek 

megtartása 

  

 A módszer a személyes gyakorlatban felsőfokú 

végzettség 
pedagógus, 

tréner 
pedagógiai 

módszertan és 

pedagógiai 

továbbképzés 

köznevelésben 

eltöltött 2 év, 

játékosítás 

előadás tartás, a 

tréningek 

megtartása, 

tutorálás 

  

 A módszer helye a pedagógiai gyakorlatban felsőfokú 

végzettség 
pedagógus, 

tréner 
pedagógiai 

módszertan és 

pedagógiai 

továbbképzés 

köznevelésben 

eltöltött 2 év, 

játékosítás 

előadás tartás, a 

tréningek 

megtartása 

  

 Sikerélmény, motiváció és buktatók felsőfokú 

végzettség 
pedagógus, 

tréner 
pedagógiai 

módszertan és 

pedagógiai 

továbbképzés 

köznevelésben 

eltöltött 2 év, 

játékosítás 

előadás tartás, a 

tréningek 

megtartása, 

tutorálás 

  

 A módszer lehetőségei - személyes praxis felsőfokú 

végzettség 
pedagógus, 

tréner 
pedagógiai 

módszertan és 

pedagógiai 

továbbképzés 

köznevelésben 

eltöltött 2 év, 

játékosítás 

előadás 

tartás, a 

tréningek 

megtartása 
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3.3. A teljes program lebonyolításához szükséges általános tárgyi feltételek megnevezése 
(3.3.1., 3.3.2, 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6.) 

 

3.3.1. Az infrastrukturális alapfeltételek és információhordozók jellemzése 

 A továbbképzésen résztvevők létszámával arányos, tágas, természetes világítású, szellőztethető 

képzőterem, átrendezhető, csoportmunkára alkalmas, mozgatható bútorokkal, laptop használatra 

alkalmas mennyiségű csatlakozási lehetőséggel (hosszabbítók, elosztók), használható internet 

kapcsolat. Biztosítani kell fali vagy Flipchart táblát, valamint szükség van olyan falfelületre, ahol a 

csomagolópapír méretű résztvevői munkák gyurmaragasztóval kiállíthatók a képzés idején. 

3.3.2. Az informatikai alapfeltételek jellemzése 
(Számítástechnikai hardverek és szoftverek jellemzése és darabszáma) 

 (Számítástechnikai hardverek és szoftverek jellemzése és darabszáma) 

Laptop és projektor a képző számára Word, Excel, Powerpoint, Flash, valamint hang- és video 

lejátszásra alkalmas szoftverekkel, internet-hozzáféréssel, kihangosítással (hangfal csatlakozással). 

3.3.3. A továbbképzés helyszínének jellemzői, alapfelszereltsége 

 A jelenléti képzés csoportmunkára alkalmas termet igényel, mozgatható bútorokkal, számítógéppel 

és projektorral felszerelve, használható internet kapcsolat. Szükség van flipchartra, 

csomagolópapírra, gyurmaragasztóra, post-it tömbökre, illetve filctollakra. 

3.3.4. Azoknak az eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, 
amelyeket az alapító biztosít az indító (szervező) és a résztvevő számára 

 A képzéshez tartozó Moodle kurzus exportja, a kurzusban a képzés minden segédanyaga a képző és 

a résztvevők számára. Előzetes tudásmérési és kommunikációs lehetőséget minden képzés 

esetében. Blended képzés esetén ezen kívül a távoktatásos rész feladatait. 

3.3.5. Azoknak az eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, 
amelyeket az indítónak (szervezőnek) kell biztosítania a résztvevő számára 

 Az alapítási engedélyben megjelölt idővel a képzés kezdete előtt hozzáférést kell biztosítania a 

Moodle online kurzushoz. 

Tutori támogatást kell nyújtania a képző személyében a képzés alatt és a követő támogatás idején.  

 

3.3.6. Azoknak az eszközöknek a megnevezése, amelyeket a résztvevők biztosítanak 

 Otthoni vagy munkahelyi internetkapcsolat 

A résztvevői segédanyag kinyomtatva vagy laptopon 

A távoktatásos napokon a saját intézményben hely a módszer kipróbálásához  

Írószerek 

 

 

*C01F8CDBA8C5BAEC* 
C01F8CDBA8C5BAEC 



 

IV/1 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  

4. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

A következő a 4.1. pontban foglaltakat a program alapítója a Kérelem űrlap hivatalos aláírásával tudomásul 
veszi, és kötelezettséget vállal azok betartására. (Ezzel a ponttal kapcsolatosan a program alapítójának nincs 
kitöltési tennivalója.) 

4.1. Az alábbi információkat kötelező rendszeresen gyűjteni a résztvevőktől: 

- a program résztvevőinek a program tartalmával kapcsolatos véleményéről (megvalósította-e a célokat, 
megfelelt-e az elvárásoknak), 

- mennyire voltak újszerűek a képzésen megismertek, 
- milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése, 
- mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek,, 
- teljesíthetők voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények, 
- megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja, 
- hogyan ítélték meg a résztvevők az oktatók, gyakorlatvezetők munkáját, szaktudását, 
- megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom), 
- megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége. 

 
 Tudomásul vettem 

 
 

4.2. Milyen eszközöket és eljárásokat használjon a program indítója (szervezője) a 
továbbképzésről szóló visszajelzések gyűjtésében? 

 
Minden képzés végén töltesse ki a résztvevőkkel az Alapító által biztosított elégedettségi kérdőívet, a 

képzővel pedig a képzést értékelő lapot, amelyet szintén az Alapító biztosít. 

4.3. Milyen formában és milyen gyakorisággal tájékoztassa az indító (szervező) az alapítót a 
begyűjtött információkról? 

 
A program befejezését követően két héten belül összesítse az elégedettségi kérdőívek eredményét, és 

juttassa el az alapítónak e-mailben. 

4.4. Milyen eljárást követ az alapító, amikor a programot folyamatosan javítja, módosítja a 
továbbképzés résztvevőinek, oktatóinak és indítóinak (szervezőinek) visszajelzései 
alapján? 

 
Félévente összesíti, értékeli a beérkezett információkat: szükség szerint változtatásokat hajt végre a 

programban a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően.  

Évente felülvizsgálja a képzés tematikáját, tartalmát, ellenőrzi az internetes források elérhetőségét, 

szükség esetén frissíti a szakirodalmat. 

Az alapítási kérelem módosításainak megfelelően frissíti a képzői és a tanulási segédleteket. A frissített 

tartalmat eljuttatja az indítónak. 

 

4.5. Egyéb feltételek, amelyek biztosítják a továbbképzés egyenletes minőségét és a 
minőség javítását 

 
• A képzést kizárólag az Alapító által felkészített képzők tarthatják.  

• A képzéshez az Indítónak/Szervezőnek biztosítania kell a Moodle online tanulási környezetet, és 

rendelkeznie kell olyan szakemberrel, aki ezt rendszergazda szinten kezelni tudja. 

• Ebbe a környezetbe kell feltöltenie az Alapító által a képzéshez fejlesztett és az Indítónak átadott 

kurzust, amely tartalmazza a képzés teljes anyagát és a kommunikációs lehetőséget a képzés és a 

követő támogatás idején is..  

• A képzés indítója köteles legalább egy hónapig fenntartani a Moodle környezetben a kapcsolattartás 

lehetőségét a résztvevőknek úgy, hogy a képző is rendelkezésre áll, és legalább minden második nap 

megnézi a fórumot, stimulálja a szakmai beszélgetést. 

• Az alapító szükség szerint munkaértekezletet tart a képzésben résztvevő összes oktató számára. 

• Az Alapító rendszeresen látogatja a foglalkozásokat, ellenőrzi, hogy a tartalom és a módszerek 

megfelelnek-e a képzési programban (alapítási kérelemben) foglaltaknak. 
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• Az Alapító igény szerint vagy a visszajelzések következtében szupervíziót végez és frissítő képzést 

tart a képzők részére. 

*3EFC50DCB511C74D*  
3EFC50DCB511C74D
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5. A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE  
 

 
A továbbképzés fő célja, hogy Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) „A nevelés-oktatás 
fejlesztése, komplex pilot programok” címet viselő programja részeként a köznevelés területén, a 
Gyakorlati életre nevelés témakörben komplex nevelési-oktatási program megvalósításához 
nyújtson felkészülést. 
További cél ezen belül a storyline módszer ismeretanyagának, elméleti hátterének széles körű 
megismertetése az oktatásban résztvevő pedagógusokkal.  
A tanórákon és különösen a tanórákon kívül eredményesen használható új, kreatív módszer 
elterjesztése, a játékos gondolkodás elemeit, a játékos cselekvés révén a kreativitást, az 
élményalapú felfedeztető tanulási formát, a kerettörténet (Storyline) módszert ismerteti meg. 
Elméleti és gyakorlati tudásbázis létrehozása, a résztvevők önismereti, önreflexiós kepésségének 
fejlesztése teszi még indokolttá a képzés. 
A képzés 3 jelenléti napból áll, ami 24 órát foglal magába, ezt kiegészíti a kétszer 3 óra folyamatba 
ágyazott szakasz blended elemekkel. Ebben a két szakaszban a résztvevők saját tanítási 
gyakorlatukban valósítják meg a megtervezett foglalkozásokat. Az online felületen a képző és a 
csoporttársaik reflektálnak. 
A képzésen alkalmazott módszerek: képzői előadás, csoportmunka, kooperatív csoportmunka, 
helyzetgyakorlatok , gyűjtőmunka, rendszerezés, workshop, szerepjátékok  
 
A képzés folyamatba ágyazott, magába foglalja a képzésen elsajátított ismeretek gyakorlati 
kipróbálását a saját pedagógiai munkájában, és az arra történő önreflexiót is. Az elsajátítandó 
élményalapú, játékos módszert saját élményeik és tapasztalataik alapján, kreatívan építhetik be a 
módszertani repertoárjukba. 
A tanúsítvány kiadásának feltételei:  
A személyes megjelenést kívánó foglalkozásokon 80%-os részvétel, az online foglalkozásokon 
100%-os részvétel. 
Reflexiós napló vezetése, Minimum negyed ív (10.000 karakter) terjedelmű esettanulmány 
készítése a megadott sablonban, a sablon letölthető a Webes felületről.Az esettanulmány 
tartalmazza a két kipróbált modul leírását a sablonban, a kipróbálás tapasztalatait, önreflexiókat, 
illetve a módszer megvalósításával kapcsolatos élményeket, további terveket. 
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