
 
 
 

Óravázlatok, feladatsorok: 
 
http://www.hipo.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas/oravazlatok/mellekletek/2014/irodalom/i
rodalom2_idezes/irodalom2_idezes_oravazlat.pdf  
Tananyag: Hivatkozás, idézet, forrásmegjelölés.   
Két összefüggő óra vázlata. Eredetileg magyaróráknak a vázlata, informatikaórán is jól használható 
(esetleg a felépítést, munkaformákat, feladattípusokat megtartva informatikai művek felhasználásával 
adaptálható). 

www.domsodyandrea.hu/sites/default/files/TothViki_kvttpusok_foglalkozasterv.doc 
Az óra anyaga: Könyvtártípusok.   
Munkaforma: csoportmunka, minden szükséges instrukcióval, mellékletekkel. Ha egy az egyben szeret-
nénk megtartani óránkat a vázlat alapján, a Képértelmezés részhez magunknak kell képeket keresni, 
belőlük a bemutatót elkészíteni.   
A link csak a böngésző címsorába másolva működik. 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzJkmoBs2UtfTlk3T254dTRWbUU 
Az óra anyaga: Információkeresés. Négy információkereső feladatsor – ideális csoportmunkához.  
A feladatok közt van könyvet és internet használatát igénylő is.   
A link a böngésző címsorába másolva működik. 

http://www.tancsics-ohaza.sulinet.hu/tmgsz/leonardo/e_konyvtar/10-Kossuth.pdf 
Az óra anyaga: Kézikönyvhasználat, információkeresés. Négy összefüggő tanóra váza. Eredetileg 10. 
évfolyam számára, de általános iskolára is adaptálható. A csoportmunkára kiadott feladatok 
könyvekben és interneten is kerestetnek.   
A link a böngésző címsorába másolva működik. 

http://www.18pedagogia.hu/sites/default/files/node/attachments/a_szellemi_munka_praktikak.pdf 
A mű szellemi munka technikáiként tárgyalja a kézikönyvhasználat, az internetes keresés, a 
hivatkozás és a forrásfelhasználás témaköröket. Jól adaptálható feladatjavaslatokat is tartalmaz mind 
alsó, mind felső tagozatosok számára.   
A link a böngésző címsorába másolva működik. 

 
Bemutatók, digitális tananyagok: 
 
https://sites.google.com/site/juhaszjuditoktatas/informatika/koenyvtarismeret 
Két bemutatót találunk az oldalon.  
Az első tartalma: Könyvtártörténet, könyvtártípusok, könyvtári szolgáltatások, könyvtárak 
funkcionális terei, a könyvtár használata, tájékoztató eszközök – katalógusok. A bemutató több 
egymást követő tanóra váza lehet 
A második tartalma: Dokumentumtípusok, a könyv részei. A bemutató jó vázlata lehet a tanórának. 
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http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=konyvtar 
Tartalma: A könyvtár; Gyűjtés, számbavétel, megőrzés; Könyvtárak csoportosítása; A könyvtári 
szolgáltatásról; Feltárás, elemzés.   
Tömör, leginkább tanulói vázlatnak alkalmas anyagok. A könyvtár és a Könyvtárak csoportosítása 
részhez tesztkérdés is tartozik. 
 
http://www.nemessuli.hu/media/konyvtartipusok.swf   
Az előadás címe: Könyvtártípusok  
Az első (nagyobb) rész könyvtártörténettel foglalkozik – gazdag képanyaggal. A későbbiekben valóban 
megtörténik a könyvtártípusok ismertetése, valamint a könyvtár szolgáltatásainak bemutatása is. 
 
  https://www.youtube.com/watch?v=LPNY7URQPqQ   
A digitális (videó)tananyag témája: A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári 
szolgáltatások  
Időtartam: ~14 perc. A címbeli tartalom mellett tárgyal könyvtártörténetet, dokumentumtípusokat is, 
bemutatja a könyvtár funkcionális tereit. A téma kidolgozottsága tökéletesen megfelelő, a hanganyag 
tartalma igényes, de kivitelezésekor a felolvasás bakikat tartalmaz.   
Felhasználható aktív táblán kivetítve teljes egészében, esetleg időnként megállítva, még bővebb tanári 
magyarázatok idejére. Ha zavarónak találjuk a hanganyagot, magunk kommentálhatjuk a látottakat. 
Megfelelő eszközellátottság esetén a tanulók önállóan is megnézhetik – szükség esetén megismételve 
maguknak egy-egy részt. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8OM89D0Cdbc  
A digitális (videó)tananyag témája: Információkeresés a könyvtárban, könyvtári katalógusok   
Időtartam: ~13 perc. Tartalma: bibliográfia, katalógus, ETO, katalóguscédula, elektronikus katalógus, 
tájékozódás a könyvtárban, információkeresés.   
Az előző bejegyzésben a tartalomról és a felhasználási lehetőségekről leírtak itt is érvényesek. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GslMNwdDfl4  
A digitális (videó)tananyag témája: Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás, forráskritika és 
forrásjegyzék összeállítása Időtartam: ~18 perc. Tartalma: bibliográfiák típusai, bibliográfiai hivatkozás, 
idézés jelölése, forráskritika, forrásjegyzék összeállítása.   
Tartalom értékelése, felhasználási lehetőségek: lásd a  jellel ellátott bejegyzést. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5MVRh2Ajf1k  
A digitális (videó)tananyag témája: Elektronikus könyvtárak, médiatárak, tudástárak, linkgyűjte-
mények az interneten   
Időtartam: ~14 perc. Tartalma: elektronikus könyvtár, szellemi termék védelme, MEK, DIA, MTDA, EPA, 
ADT, NAVA, HUMANUS, médiatár, tudásbázisok, linkgyűjtemények.   
Tartalom értékelése, felhasználási lehetőségek: lásd a  jellel ellátott bejegyzést. 
 
https://prezi.com/t7fttbdsskjv/dokumentumismeret/  
Dokumentumismeret. Tartalma: dokumentumtípusok, a könyv részei. Csak szöveget tartalmaz.  
Jó vázlata lehet a tanórának. 
https://prezi.com/pzjoytwsfqqn/konyvtartipusok/ 
Könyvtártípusok. Jól használható az óra vezérfonalaként. Alapos fogalommagyarázatok, képekkel 
színesített prezentáció. 
 
www.nemessuli.hu/media/kezikonyvek.swf 
Kézikönyvek, segédkönyvek fajtáit és használatukat mutatja be. Az online és offline digitális lexikonok-
ról, online adatbázisokról és használatukról is ismereteket nyújt. 
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http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=jog_100 
A szerzői jogokról tartott óra összefoglaló vázlata lehet. Tartozik hozzá 4 tesztfeladat is. 
 
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika  
Önálló feldolgozásra építő tanagyagok, nemcsak könyvtárhasználat témakörben. Az egyes tananyag-
egységeket többnyire tesztfeladatok zárják. A bal oldali listában az évfolyam nevére kattintva meg-
jelennek az évfolyamhoz tartozó témakörök, majd azokra kattintva a vonatkozó tananyagok listája. 
Nem biztos, hogy helyi tantervünk is ugyanazon az évfolyamon tervezi az adott tartalmat (kerettanterv 
2 éves bontásban rögzíti a tananyagtartalmat), így célszerű a másik évfolyam tartalmát is megtekinteni. 
(Pl. ha a 7. évfolyamon tanítunk valamit, megnézzük a 8. évfolyamos tartalmakat is).  
 
A könyvtárhasználat témakörében kínált tartalmak – évfolyamonként: 
 
5. évfolyam  

 Könyvtári szolgáltatások 

 Raktári rend: szépirodalom, betűrend.  Ismeretközlő irodalom: szakrend. Kézikönyvek: szótár, 
lexikon, enciklopédia 

 Irányított forrás- és információkeresés 
 
6. évfolyam 

 Információkeresés helyi adatbázisokban 

 Dokumentumtípusok; nyomtatott (könyv, sajtótermékek) és nem nyomtatott ismerethordozók; 
egyéb időszaki kiadványok: évkönyv, sorozat; a betűrendes leíró katalógus használata 

 
8. évfolyam 

 Irányított információkeresés 

 Tanulmányokhoz illeszkedő médiumok keresése 

 Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, tárgyszókatalógus. A szellemi munka technikája 

 
9-12. évfolyam 

 A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak felhasználása a tanulásban 

 Információs szükségletek felismerése és kifejezése információkereső nyelvek alkalmazásával 

 Típusos adatbázisok, a problémahelyzetnek megfelelő tájékoztató eszközök kiválasztása és 
komplex használata, az információkeresés stratégiája, alapvető fogalmi-logikai-technikai 
műveletei 

 A médiumok, közléstípusok tartalmi hitelességének és esztétikai értékének megítélése, valamint 
szelektív komplex és alkotó felhasználása az etikai normák követelésével 

 Könyvtárismeret: raktári rend, állományrészek, könyvtártípusok, könyvtári rendszer  

 Dokumentumtípusok: nyomtatott (könyv, sajtótermékek) és nem nyomtatott ismerethordozók. 
Betűrendes leíró katalógus szerkezete, használata. 

 Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes 
adatbázisok. Könyvtári és egyéb információs rendszerek. A közhasznú tájékozódás forrásai, 
eszközei (internet, pályaválasztási tanácsadó, telefonkönyv, menetrend, katalógusok, stb.). 

 Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia 
 
 

(A hivatkozások utolsó megtekintése: 2016. 12. 05. – amikor még mind aktív volt) 
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