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Miben más a könyvtári óra?
Élményszerű tanulás:
- könyvtári környezet felfedezése
- mozgásos tevékenység
- „hangos” óra
- a tapasztalaton alapuló tudás, jártasság 
megszerzése a cél
- lehetőséget teremt a személyes kommunikációra
- együttműködésre sarkall
- kritikus gondolkodásra nevel



Ehhez igazodnak a tanulási módszerek:
- az előadás, magyarázat – aránya kisebb
- a munkáltatás szerepe megnő
- lehetőség van tantárgyi vagy tantárgyközi
projektek megvalósítására
- gyakori a kooperatív tanulás(együttműködésen 
alapul, az egyén felelősséggel tartozik a csoport
munkájáért)
- játékos munkaforma
- könyvtárlátogatás = tanulmányi kirándulás



A tanulásszervezési eljárások mindezt követik:
- a frontális forma aránya kisebb
- gyakoriak az egyén, páros vagy csoportos 
tevékenységek



Az értékelésről vallott nézetek:
1) legyen egyéni értékelés (osztályzat is)
- előnye: nagyobb az egyén felelőssége
- hátránya: kevésbé alkalmazkodik ahhoz, 
hogy készségszinten elsajátított 
tevékenységet mérjen, nehezen 
megoldható az órán (esetleg dolgozat?)
2) értékeljük (osztályozzuk) a csoport 
tevékenységét
- előnye: gyorsabban megoldható, akár órán 
is; együttműködésre késztet, a közös tudás 
értékelésére nevel
- hátránya: esetleg kisebb az egyén 
felelőssége



Mit értékelünk?
- egy ismeret megtanulását, alkalmazását 
(pl. a rendszó fogalma, használata)
- egy eszköz használatában való jártasságot 
(pl. szakrendi táblázat)
- egy feladat sikeres megoldását: egy tevékenység 
elvégzését (pl. egy bibliográfiai leírás elkészítését)
- egy projekt elkészítését (pl. egy önálló munka 
létrehozását)



Az egyéni értékelés létjogosultsága nagyobb
az ismeretek megtanulására irányuló
tevékenységeknél, de az  összetettebb, 
alkalmazás szintű tevékenységek már jobban 
értékelhetőek a csoport tevékenységeként.



Feltételezett előzetes 
tudás

Új ismeret
Könyvtártípusok 
megkülönböztetése. Az 
iskolai könyvtár 
eszköztárának 
készségszintű használata
Tájékozódás az iskolai 
könyvtár tér- és 
állományszerkezetében.
Az iskolai könyvtár 
eszköztárának 
készségszintű használata a 
könyvtári terek funkcióinak 
és a könyvtári abc 
ismeretében.
Könyvtárlátogatás a 
települési könyvtárban.

Könyvtártípusok, 
információs intézmények
A könyvtári rendszer 
szerepének, lehetőségeinek 
megismerése.
A települési közkönyvtár 
önálló használata.
Könyvtárlátogatás. 

7-8. és 9-10. informatikában 6-6 óra
http://kerettanterv.ofi.hu/



Feltételezett előzetes 
tudás

Új ismeret
Könyvtári szolgáltatások
A hagyományos és új 
információs eszközökön 
alapuló könyvtári 
szolgáltatások 
megismerése.
A könyvtár 
alapszolgáltatásainak 
használata.
A könyvtári katalógus 
funkciójának megértése.
Katalógusrekord (-cédula) 
adatainak értelmezése.

Könyvtári szolgáltatások
A könyvtári információs 
rendszer szolgáltatásainak 
rendszerezése, 
felhasználása a tanulásban. 
A könyvtárközi kölcsönzés 
funkciójának megértése.
Könyvtári és közhasznú 
adatbázisok használati 
útmutató segítségével való 
önálló használata.
Rendszeres, a céloknak 
megfelelő könyvtár- és 
internethasználat.

7-8. és 9-10. informatikában 6-6 óra



Feltételezett előzetes 
tudás

Új ismeret

Információkeresés
Megadott művek keresése a 
könyvtár szabadpolcos 
állományában a feliratok és 
a raktári jelzet 
segítségével.
Keresőkérdések 
megfogalmazása tanári 
segítséggel.

Információkeresés
A médiumok, közléstípusok 
tartalmi megbízhatósága.
Információkeresési 
stratégiák ismerete.
Önálló információszerzés 
katalógusokból, 
adatbázisokból, általános 
és ismeretterjesztő 
művekből.
Releváns információk 
kiválasztása hagyományos 
és elektronikus 
információhordozókból.
Az iskolai tananyag 
elmélyítése és kibővítése 
önálló könyvtári 
kutatómunkával.

7-8. és 9-10. informatikában 6-6 óra



Feltételezett előzetes 
tudás

Új ismeret
Dokumentumtípusok, 
kézikönyvek
Hagyományos és nem 
hagyományos 
dokumentumok formai, 
tartalmi, használati 
jellemzőinek 
megállapítása; 
csoportosításuk.
A korosztálynak készült 
tájékoztató források, 
segédkönyvek biztos 
használata.

Dokumentumtípusok, 
kézikönyvek
A hiteles forrás 
jellemzőinek ismerete.
Forrástípusok 
rendszerezése információs 
értékük szerint.
A talált információk kritikus 
értékelése.
Időszaki kiadványok önálló 
használata.
Elektronikus könyvek, 
digitalizált dokumentumok.
Az egyes 
tudományterületek 
alapvető 
segédkönyvtípusainak
ismerete, önálló 
használata. 

7-8. és 9-10. informatikában 6-6 óra



Feltételezett előzetes 
tudás

Új ismeret
Forráskiválasztás
A megadott problémának 
megfelelő nyomtatott és 
elektronikus források 
irányított kiválasztása. 
A könyvtárhasználati és 
informatikai alapokra építő 
információgyűjtést igénylő 
feladatok.

Forráskiválasztás
Komplex feladathoz való 
önálló forráskiválasztás a 
feladat céljának és a forrás 
információs értékének 
figyelembe vételével.

7-8. és 9-10. informatikában 6-6 óra



Feltételezett előzetes 
tudás

Új ismeret
Bibliográfiai hivatkozás, 
forrásfelhasználás
A forrásmegjelölés etikai 
vonatkozásainak 
megértése.
Saját és mások 
gondolatainak elkülönítése.
A felhasznált források 
önálló azonosítása a 
dokumentumok főbb 
adatainak (szerző, cím, 
hely, kiadó, év) 
megnevezésével.

Bibliográfiai hivatkozás, 
forrásfelhasználás
Bibliográfiai hivatkozás 
önálló készítése 
folyóiratcikkekről.
Az interneten megjelent 
források hivatkozási 
technikájának 
megismerése, segítséggel 
való alkalmazása.
Hivatkozásjegyzék, 
irodalomjegyzék készítése.

7-8. és 9-10. informatikában 6-6 óra



Feltételezett előzetes 
tudás

Új ismeret
Kulcsfogalmak: könyvtár, 
kézikönyvtár, katalógus, 
hivatkozás, forrás, könyv, 
időszaki kiadvány, honlap, 
CD, DVD, lexikon, 
enciklopédia, szótár, 
atlasz.

Kulcsfogalmak:  könyvtári 
rendszer, múzeum, 
levéltár, információkeresési 
stratégia, rejtett 
bibliográfia, relevancia, 
kritikus forráshasználat, 
hivatkozás, plágium, 
hitelesség, önművelés, 
egész életen át tartó 
tanulás.

7-8. és 9-10. informatikában 6-6 óra



Munkamódszerek:
- kezdjük a felzárkóztatással (differenciálás)
- érdemes minél több kooperációra, önálló 
tevékenységre épülő módszert választani
Ikt alkalmazása:
- a kivetítés gyorsítja az új ismeretek átadását, 
de csak akkor,ha nem kell írni (hozzáférés a 
diához)
- megfelelő mennyiségű számítógépre van 
szükség (informatika terem vs. könyvtár)



Életkori sajátosságok:
- a kisebbeknél érdemes a csoportban betöltött 
szerepeket előre megbeszélni
- a feladat meghatározásának rövidsége 
az életkorral arányos
- saját készítésű szemléltető és oktatási eszközök
- a tanulásra alkalmas környezet megteremtése 
(rend, feliratok…)
- az internet bűvölete



Nehézségek:
- „hozzájutás” az órához - munkaterv
- időpont-egyeztetés - munkaterv
- felszereltség, hely hiánya – külső 
kapcsolatok
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