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E015 A vers e s novellaí ra s taní ta sa: 
kollektí v munka a webte rben 
20 órás e-learning képzés (10 óra elmélet, 10 óra gyakorlat) 

A képzés Bevezető web-konzultációval indul. Elméleti egységeihez 
konferenciabeszélgetésen alapuló gyakorlat társul, ami tananyagelemekhez 
kapcsolódóan lehetőség szerint heti egy alkalommal valósul meg. A képzés oktatója az 
e-learning portálon keresztül közleményben tájékoztatja a hallgatókat a web-konferencia 
tematikájáról és időpontjáról. A kurzus elvégzésére 20 munkanap áll a jelentkezők 
rendelkezésére. 

A kurzus azoknak ajánlott, akik tehetséges személy kísérésében, támogatásában, 
fejlesztésében, gondozásában érintettek, és akik az irodalom és azon belül a kreatív írás 
iránt érdeklődnek vagy elkötelezettek.  

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg az alábbi fogalmakat és azok 
típusait, azt hogy mit jelent: a ritmus, a képvers, a vizuális költemény, az 
intertextualitás, a rap és a slam, az írói kompetencia, az elbeszélés és a kompozíció, 
a nyitó és a záró szerkezeti elemek, a digitális írástudás. 

Ismerje meg továbbá: a dallamra írt szövegalkotást, a szövegszervezés ritmikus 
eljárásait, a szövegelrendezés és a jelentésképzés összefüggéseit, a karikatúra és a 
paródia fogalmát, alkotói gyakorlatba ültetését. 

Legyenek ismeretei a slampoetry és a 21. sz.-i rövidtörténet jellemzőiről. Továbbá 
ismerje meg az alkotói gyakorlatot, a kezdés és a zárás gyakorlati feladatait, az elbeszélői 
perspektívák és az ábrázolás alapkérdéseit, a szabad vers és a rap fogalmát, alkotói 
gyakorlatba ültetését, a limerik és a haiku kapcsolatát a képekkel, a klasszikus 
példaanyag egyéni átírását, a kiemelt kortárs novella ismertetését, a szereplők 
jelentésképző funkcióit, a kapcsolati modelleket. 
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A képzést a MATEHETSZ által felkért oktató segíti. A képzésben részt vevőnek a 
képzés teljes ideje alatt lehetősége van konzultálni a oktatóval (Skype-on, telefonon, 
emailben). 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

– felsőfokú iskolai végzettség 
– a kurzusba történt belépéssel a képzésben résztvevő igazolja, hogy 

 felhasználói szinten tudja alkalmazni a számítógépet 
 önállóan képes az e-learning tanfolyam elvégzésére. 

 

– a képzés megkezdéséhez szükséges  

 online jelentkezés a MATEHETSZ web-felületén 
 önálló csatlakozás a képzés csoportvezetőjével, és a csoport tagjaival történő 

videokonferenciához 

– informatikai feltételek 

 számítógép hozzáférés 
 telepített videokonferencia szoftver (Skype) 
 web kamera 
 mikrofon 
 telefonos elérhetőség 
 élő internet kapcsolat. 

Jelentkezés 

Induló kurzusainkat felhívásokban tesszük közzé, melyekben tájékoztatás található a 
jelentkezések aktuális feltételeiről is. 
 
Felhívásaink megjelennek az oktatas.tehetseg.hu, ill. a tehetseg.hu portálokon. 

A kurzus vázlata 

1. lecke: A szöveg és a dallam 

A résztvevő a megoldott feladatokat a lecke végén összegyűjti (Egy irányított kortárs vers 
átírása). 

2. lecke: A kép és a szöveg-képversek, gyakorlatok minták alapján 
A résztvevő a megoldott feladatokat a lecke végén összegyűjti (Egy képvers megírása). 

3. lecke: Vizuális költészet: műfajok és képek kombinációi: játék a betűkkel 

A képzésben résztvevő a megoldja a lecke feladatait (egy haiga, egy InstaVers, egy logo-
mandala megírása) majd a három lecke összes feladatát egy dokumentumba rendezve 
elküldi az 1. Házi feladat ikonra (az 1-3. lecke feladatait együtt).  

http://oktatas.tehetseg.hu/
http://www.tehetseg.hu/
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Tudást ellenőrző teszt az 1-3 lecke tartalma alapján.  

Kontaktalkalom_1. Skype-on  

4. lecke: Versek párbeszéde 

A résztvevő a megoldott feladatokat a lecke végén összegyűjti (egy mondóka átírása + egy 
kortárs vers átírása). 

5. lecke: Populáris regiszterek, rap-szövegek és a slam poetry  

A képzésben résztvevő megoldja a lecke feladatait (egy slam szöveg megírása), majd a két 
lecke összes feladatát egy dokumentumba rendezve elküldi a 2. Házi feladat ikonra (a 4-
5. lecke feladatait együtt).  

Tudást ellenőrző teszt az 4-5 lecke tartalma alapján.  

Kontaktalkalom_2. Skype-on  

6. lecke: Mesterfogások leendő írópalántáknak: bevezetés a rövid történetek 
írásába 

A résztvevő a megoldott részfeladatot a lecke végén elmenti (egy 10 mondatos történet). 

7 lecke: A bevezetés és a befejezés, a szereplők elgondolása 

A képzésben résztvevő megtervezi leendő novellájának a szereplőit, a szereplőkhöz 
kapcsolódó gondolkodástérképét, tervez bevezetését, illetve befejezését, majd megoldott 
részfeladatait a lecke végén összegyűjti (bevezetés, befejezés, szereplői viszonyháló). 

8 lecke: Az elbeszélés módja, törzse és tetőpontja 

A képzésben résztvevő a lecke végén megírja kész novelláját, majd a három lecke összes 
feladatát egy dokumentumba rendezve elküldi a 3. Házi feladat ikonra (a 6-8. lecke 
feladatait együtt, a kész novellával). 

Végül a kurzuson írt legjobb alkotásainak válogatásait felteszi a Fórumra, a kurzus közös, 
minden résztvevő által látott felületre, hogy a továbbiakban megvalósulhasson a 
csoportmunka.  

Kontaktalkalom_3. Skype-on  

Tudást ellenőrző teszt a 6-8. lecke tartalma alapján.  

9 lecke: Digitális továbbírás az IKT világban 

A képzésben résztvevő megkeresi feladatát a csoportban, saját vállalásai alapján részt 
vesz a közös e-book és digitális alkotás létrehozásában. 

10. lecke Közös digitális alkotás létrehozása 

A csoport által készített E-book és Digitális alkotás feltöltése a felületen kijelölt ikonra. 

A képzésben résztvevő: részt vesz a lezáró Kontaktalkalmon_4. Skype-on  
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A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) 

Az 1-3, 4-5., és 6-8. leckék végén önellenőrző feladatsor/teszt található, amely 
segítségével ellenőrizhető, hogy sikerült-e megtanulni a tananyagot. A résztvevők 
leckénként feladatot kapnak. A kidolgozott feladatot tananyagegységenként fel kell 
tölteniük egy kijelölt felületre. Ezekből a csoport tagjai közösen készítik el a két záró 
csoportproduktumot. A képzés végét 10 kérdésből álló záróvizsga teszt, és a két 
csoportalkotás zárja (mindegyikből 60%-ot kell elérni a sikeres teljesítéshez).  

A Tanúsítvány kiállításának feltételei:  

Tanúsítványt az a résztvevő kaphat, aki  

– on-line jelentkezik a képzésre, 
– az 1-10. lecke tartalma alapján kapott feladatot feltölti a közös felületre, 
– a leckék tartalmát önállóan elsajátítja és részt vesz a záró, két csoportproduktum 

elkészítésében, 
–  az 1-3., 4-5., és 6-8. leckék végén az önellenőrző kérdéssort 60%-osra teljesíti,  
– a kurzus végén a Záró tesztet, házi feladatait (1-3., 4-5., és 6-8. leckék végén), 

valamint a két csoportproduktumot sikeresen teljesíti (záró feladatonként 60%-ot 
kell elérni a sikeres teljesítéshez). 


