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Tématerületünk komplexitása



Szakmai háttér

Dr. Voglné Nagy Zsuzsanna, kutató, gyógypedagógus, szerkesztő

Járdi Roland, asszisztens, egyetemi hallgató

Pálfi Györgyné, kutató, matematika-technika szakos tanár

Dr. Mihály Nikolett, szakmai tanácsadó, gazdaságpszichológus

Strack Ádám, projektiroda, közgazdász

Nagy Viktória, kutató, tanító-művelődésszervező szakos tanár

Sztridáné Kurucz Kriszta, kutató, matematika-fizika szakos tanár

Juhász Réka, szerkesztő, magyar szakos tanár, művelődésszervező

Obreczán Tamás, külső szakértő: élő szerepjáték, storyline-tréning

Kutor Norbert, külső szakértő: gamification alkalmazása képzésben

Király Zoltán, külső szakértő: pszichológiai mérések, kiégés

Damsa Andrei, külső szakértő: pszichológiai mérések, gamification

Székely Andrea, külső szakértő: múzeumpedagógia

Dr. Kiss Orhidea, külső szakértő: web-ergonómia

Tóth Mónika, külső szakértő: játékosított értékelés és visszajelzés

Bányai Fanni, külső szakértő: játék-motiváció pszichológiája



Problémamegoldás

 élményeken keresztül, játékos formában, 

 innovatív tervezés és együttes tevékenységek segítségével, 

miközben a gyerek is, a pedagógus is jól érzi magát a 

folyamatban.



Módszerünk: a storyline

A kerettörténet-módszer egy Magyarországon még alig ismert 

élményalapú, felfedeztető tanítási forma.

A „gyakorlati élet”-et mi epizódokból álló történetnek tekintjük, ahol az 

epizódok egy-egy megoldandó problémát jelentenek.

1 epizód = 180 perc

1 epizód = 1 probléma

9 epizód = 1 tanév

9 epizód = 1 történet



Gyakorlati életre nevelés storyline módszerrel

A kerettörténet (storyline) metodológiája (Cresswell, 1997)

I. A történet egy kérdéssel kezdődik.

II. Minden történet kulcsrészekre (epizódokra) épül.

III. Színek (akár jelmezek) szükségesek a történet életre 

hívásához.

IV. Minden egyes résztvevő megalkotja a saját karakterét, 

háttértörténetét.

V. Problémahelyzetek jelennek meg, melyek involválják a 

karaktereket, aktiválva a megoldáshoz szükséges 

mechanizmusokat.

VI. A történetet ünneplés vagy összegző esemény zárja.



Programban részt vevő iskolák

8 

8 általános iskola,

16 kipróbáló osztály, 32 pedagógus



Storyline bázisok



Közös fejlesztőmunka

Ismerkedés 

egymással és 

a módszerrel

2013 2014 2015

Modulok 

kipróbálása, 

műhelyek

Képzés, 

hálózatépítés



Folyamatos szakmai műhelymunka



Modulok megfigyelése, folyamatos reflexió



Képzések: pedagógusok, szaktanácsadók



Felsőoktatás, felnőttképzés, gamestorming



Váratlan fordulatok

Domaszéki 

kalandnap
https://www.youtube.com/watch?v=9z8_d0bmnQ0

https://www.youtube.com/watch?v=9z8_d0bmnQ0


Mérések

Hipotézis4: A kerettörténet 

módszert alkalmazó modulban 

részt vevő tanárok pozitívabb 

attitűddel vesznek részt a 

nevelési-oktatási folyamatban.

Mérések



288 modul, 144 kipróbált modul

5 kipróbált felnőttképzési modul

7 képző, közel 40 kiképzett pedagógus

4 bázisiskola

Több mint 100 főből álló szakmai-közösség

Közel 50 kapcsolódó civil szervezet

3 év közös alkotómunka

KÖSZÖNJÜK!
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