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A) Tematikus terv 

A pedagógus neve, szakja: XY 

Az iskola neve: 

Műveltségi terület: Informatika 

Tantárgy: Informatika / Könyvtárhasználati ismeretek 

A tanulási-tanítási egység témája: A könyvtári rendszer  

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: A különféle könyvtártípusok, állományuk, 

feladataik és szolgáltatásaik megismerése. Információk keresése, rendszerezése, a talált információk 

kritikus értékelése, a hiteles forrás jellemzőinek ismerete. A különféle könyvtártípusok (iskolai, köz -, 

felsőoktatási -, szak -, nemzeti könyvtár) ismerete, internetes oldalaiknak önálló használata.  

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: A könyvtárhasználati 

ismeretek szervesen beépül az informatika tantárgy éves tervébe. A tematika az általános iskolában 

tanultakra épít, amelynek szintjét az év eleji bemeneti mérés alapján állapítjuk meg. 

Tantárgyi kapcsolatok: valamennyi tantárgy, különösen történelem, magyar irodalom és nyelv, 

idegen nyelv, matematika, fizika, osztályfőnöki.  

Osztály: 9. évfolyam 

Felhasznált források:  

Könyvtárhasználati tankönyvek:  

Szabó Pap Edit: Könyvtár – informatika I.- II. Bp., Nemzeti Tankönyvek.: 2001,  

Könyves – Tóth Lilla – Katsányi Sándor: Információ, könyv, könyvtár. Bp., Typotex Elektronikus k.: 

1998.  

Kézikönyvek (hagyományos és online) lexikonok. Könyvtári honlapok. 

Érintett kompetenciák:1, 2, 3, 4, 5, 6 

Dátum: 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

1. Az iskolai és a 

közkönyvtár 

fogalma, állománya, 

feladata, 

szolgáltatásai.  

Az iskolai könyvtár 

és közkönyvtár 

összehasonlítása, 

Megismerésük által a 

könyvtár 

eszközszintű 

használata. 

Gyakorlás, 

ismeretbővítés 

Szövegértési 

képesség, 

lényegkiemelés, 

kritikai gondolkodás 

képessége, 

algoritmikus 

gondolkodás. 

Könyvtári rendszer, 

könyvtári piramis, 

szolgáltatások, 

állomány 

(dokumentum-

típusok), köz- és 

iskolai könyvtár. 

küldetésnyilatkozat, 

stratégiai cél alapján. 

Frontális és 

csoportmunka. 

Csoportbontás, 

csoportonként önálló 

feladatok 

megoldása, 

csoportonként 

összegzés. 

(Összegzéshez 

dobókockás 

választás a 

csoportból.) 

Megbeszélés. 

Kézikönyvek, 

albumok, 

számítógép, 

csoportbontáshoz 

annyi könyvtártípus 

kártya, ahány főre 

bontható a csoport. 

Dobókocka a 

válaszadáshoz, 

Feladatsor.(ld. 

melléklet) 

 

Az iskolai és 

közkönyvtár 

küldetés 

nyilatkozatának és 

stratégiai céljainak 

megfogalmazása, 

elküldése e-mailben 

adott címre. 

 

Az interneten 

megkapott 

feladatok 

értékelése. 

2. A felsőoktatási 

könyvtár fogalma: 

szerepe a könyvtári 

rendszerben, 

használói köre, 

gyűjteménye, 

szerkezete 

Gyakorlás, 

ismeretbővítés: 

A felsőoktatási 

könyvtár elhelyezése 

a könyvtári 

rendszerben, 

felkészítés a 

továbbtanulás 

információs 

központjainak 

megismerésére. 

A szakkönyvtár 

fogalmának 

megismertetése 

(céljuk, 

gyűjteményük, 

használatuk) 

Szövegértési 

képesség, 

lényegkiemelés, 

kritikai gondolkodás 

képessége, 

algoritmikus 

gondolkodás. 

Gyűjtőkör, mint a 

könyvtártípusok 

sajátosságainak 

kiemelt jelentőségű 

eleme. 

Szakkönyvtár  

Csoportbontás, 

önálló 

feladatmegoldás, 

kooperatív technika 

alkalmazása. 

Megbeszélés 

Kézikönyvek, 

albumok, 

számítógép, 

internet 

projektor. 

Egy felsőoktatási 

vagy szakkönyvtár 

történetének, 

állományának, 

feladatainak és 

működésének  

bemutatása 

illusztrált házi 

dolgozat vagy ppt 

formájában. 

E-mailben kapott 

feladatok egyéni 

értékelése  
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3. A nemzeti könyvtár 

fogalma, állománya, 

gyűjtőköre, 

feladatai, 

szolgáltatásai. 

Összegzés, 

rendszerezés. 

Az OSZK 

jelentősége, 

különgyűjteményeine

k, szolgáltatásainak 

online használata. 

A tanultak ismétlése, 

gyakorlása. 

Szövegértési 

képesség, 

lényegkiemelés, 

kritikai gondolkodás 

képessége, 

algoritmikus 

gondolkodás. 

Nemzeti könyvtár 

OSZK 

Hungarika könyvtári 

értelmezése, MEK, 

különgyűjtemények, 

Corvinák. 

Kooperatív technika 

alkalmazása. 

Egyéni 

feladatmegoldás a 

tanultak 

felhasználásával, 

majd csoportban 

megbeszélés. 

Megbeszélés, 

összegzés power 

point segítségével. 

Önálló feladatok 

forrás-megjelöléssel, 

kézikönyvek, 

számítógép online 

könyvtári portál. 

Ppt-s vetítéshez 

projektor, 

csoportbontáshoz 

eszköz 

 

Az OSZK digitális 

könyvtári 

szolgáltatásainak 

használatát gyakorló 

feladatsor. 

Az e-mailben 

kapott feladatok 

egyéni értékelése. 

4. Témazárás A tanultak rövid 

átismétlése, 

ellenőrzése. 

 

Feladatmegoldó 

készség, 

szövegértési 

képesség. 

Könyvtári rendszer, 

könyvtári piramis, 

szolgáltatások, 

állomány 

(dokumentum 

típusok). Gyűjtőkör, 

szakkönyvtár, 

országos hatókörű 

szakkönyvtárak, 

nemzeti könyvtár. 

OSZK 

Hungarika könyvtári 

értelmezése. 

Feladatlapon önálló 

megoldás   

Toll, feladatlap, 

fénymásoló papír, 

nyomtató és 

fénymásoló 

Nincs Értékelés 

érdemjeggyel. 
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B) Óraterv  

A pedagógus neve: XY 

Műveltségi terület: Informatika 

Tantárgy: Informatika / Könyvtárhasználati ismeretek 

Osztály: 9. 

Tematikus egység: A könyvtári rendszer 3. órája 

Az óra témája: A nemzeti könyvtár fogalma, állománya, gyűjtőköre, feladatai, szolgáltatásai. 

Az óra cél- és feladatrendszere: Az információs műveltség és a hozzá kapcsolódó 

kulcskompetenciák fejlesztése. Cél, hogy a tanuló ismerje és készségszinten használja 

információszerzésre a különféle könyvtárakat, azok honlapját. 

Az óra didaktikai feladatai: A nemzeti könyvtár átfogó megismerése, a honlapjáról elérhető 

szolgáltatások biztos használata a tanulási, kutatási munkák során. 

Tantárgyi kapcsolatok: tantárgyközi (történelem, művészet és- művelődéstörténet, magyar nyelv és 

irodalom) 

Felhasznált források: OSZK honlapja, lexikonok, könyvtárhasználati tankönyvek, segédanyagok. 

Dátum: 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

0 - 10’ 

 

 

 

 

10’- 15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’- 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

Az előző órákon tanultak 

gyors felelevenítése a 

készített könyvtári piramis 

és pókhálóábra 

segítségével. 

 

 Könyvtárak neveinek 

fotóinak összepárosítása a 

jellemzőik szerint, majd 

felragasztani a megfelelő 

könyvtártípus mellé a 

pókháló ábrába. 

 

 

 

 

 

 

A piramisból és a pókháló 

ábrából is hiányzó 

könyvtártípusról néhány 

mondatos szöveget 

kapnak. Figyelmes 

elolvasása után 

kulcsszavak kikeresése, 

majd ezek mentén az 

OSZK honlapjáról, 

könyvekből, minél több 

információ összegyűjtése. 

A nemzeti könyvtár 

Jól irányított kérdésekkel az 

összefüggések ismétlő 

rögzítése. 

 

 

 

A konkrét példák (képek, 

nevek) az előző házi 

feladataik alapján történő 

kiválogatása. 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveg összeállítása 

 

 

Kulcsszavak mentén történő 

gondolkodás elindítása 

Csoportok közötti 

feladatmegosztás irányítása. 

 

 

A különféle 

könyvtártípusok 

egymásra 

épülésének 

tudatosítása, 

ismétlése. 

Érzékeltetni az 

állomány 

nagyságának, 

összetételének, a 

szolgáltatások 

mértékének száma 

egyenesen arányos 

a könyvtártípusnak 

megfelelő 

intézmények 

számával. 

 

A szövegértési 

képesség, 

lényegkiemelés,  

kritikai 

gondolkodás 

képessége,  

 

algoritmikus 

gondolkodás 

fejlesztése. 

 

 

kérdezz-felelek 

segítségével 

csoportbontás 

 

 

kooperatív 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni 

feladatmegoldás

, majd 

csoportban 

megbeszélés,a 

csoport 

munkájának 

bemutatása egy 

tag által.  

 

kooperatív 

munka 

 

egyéni munka  

 

 

 

 

csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önálló 

feladatok 

forrásmegjelölé

ssel, 

kézikönyvek, 

számítógép 

online 

könyvtári 

portál önálló 

használata. 

 

tábla, filctoll, 

v. kréta, 

kérdések kis 

kártyán 

 

 

névkártyák, 

képek, ragasztó 

 

 

 

 

 

 

 

 

kártya, 

dobókocka, 

színes 

öntapadós 

papír 

számítógép, 

internet, 

fénymásolási, 

nyomtatási 

lehetőség, 

csoportbontásh

oz, csoport 

 

Lehetőség a 

gyors 

utánanézésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelni kell, 

hogy 

mindenkinek 

legyen 

forrásmunkája. 
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35’- 40’ 

 

 

 

 

 

 

40’-45’ 

fogalma, állománya, 

gyűjtőköre, feladatai, 

szolgáltatásai, 

különgyűjteményei. 

 

 

 

Összegzés, rendszerezés. 

 

 

 

 

 

Az órai munka értékelése, 

házi feladat megbeszélése, 

a terem rendjének 

helyreállítása. 

 

 

 

 

A tanultak ismétlése, 

gyakorlása. 

 

 

 

 

 

Az önálló kutatási 

eredmények alapján 

az információk 

összegzése. 

 

 

 

 

 

 

összegzés 

power point 

segítségével. 

 

 

 

 

 

 

képviselő 

választáshoz 

megfelelő 

mennyiségű 

eszköz. 

 

ppt-s vetítéshez 

projektor, 

számítógép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az e-mailben 

kapott feladatok 

egyéni 

értékelése. 
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C) Projektterv 

 

Címe: „Az iskolai könyvtár: kapu az életre!” 

Megvalósító: 

A résztvevők köre: tanulók, tanárok (esetleg szülő, technikai alkalmazottak) 

A projekt teljes ideje: egy hónap (október) 

A projekt helye az iskolai hagyományok között: új, hagyományteremtő v. hagyományos 

A projekt célja, oka: figyelemfelhívás – a könyvtár interdiszciplináris, az élet valamennyi 

helyzetében szükséges információval várja az olvasókat. Közösségteremtés, olvasásfejlesztés. A 

könyvtári dokumentumok, állományszerkezet jobb megismerése. A lexikonok, szótárak használatának 

fejlesztése. Tudatosítani az iskolai könyvtár helyét, szerepét a könyvtári rendszerben. A diákok 

kérdéskultúrájának fejlesztése. Esztétikai készség fejlesztése.  

A megvalósítás helyszínei: az iskolában (folyosók, aula, ebédlő, tantermek, könyvtár) 
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Ssz. Tevékenység felelős Résztvevők Módszer, eszköz, berendezés Időterv dokumentum pénzügyi forrás 

1 Előkésztő munka  könyvtárostanár osztálykönyvtárosok 

csoportmunka, brainstroming, 

csomagoló papír, toll, 

fényképezőgép 

1 óra 
kész tevékenység 

sor, felelősökkel 
nem igényel 

1.2 Ráhangolás könyvtárostanár, osztálykönyvtárosok 

reklám anyagok készítése, plakát, 

honlap, fényreklám, oklevél, 

fényképezőgép 3 óra 

kihelyezett 

reklámanyag 
2000 

2 Megvalósítás 

könyvtáros, osztály-

könyvtárosok 

iskola tanulói, tanárai 

egyéni és csoportmunka 1 óra 

feladatsorok, 

oklevél, fényképek,  

2000 

2.1 

Kapu a mindennapokban, a 

gyomorkapuja, a kapu a fizikában, 

építészetben, matematikában, dalok 

kapui, a festészet kapui, kapuk az 

építészetben témához feladatsorok, 

játékok az iskola diákjaival, tanáraival osztálykönyvtárosok iskola tanulói, diákjai 

csoportmunka 

(osztálykönyvtárosok), egyéni 

(olvasók), feladatlapok, 

fényképezőgép 

napi 40’ 

feladatok leírása, 

kész megoldások, 

fénykép 

 

2.2 Az év olvasója 

könyvtáros, osztály-

könyvtárosok, 

technikus 

tanulók, tanárok, a 

kiválasztott diák, 

tanár 

egyéni, oklevél, jutalom, 

mikrofon, hangosítás, a könyvtár 

évkönyve, fényképezőgép 10' 

oklevél, 

jutalomkönyv 
5000 

2.3 Régi könyvek órája 

könyvtáros, osztály-

könyvtárosok, 

technikus tanulók, tanárok 

csoportmunka, egyéni 

feladatmegoldás, fehér kesztyű a 

muzeális dokumentumokhoz, 

feladatlap 45' 

fénykép, kitöltött 

feladatsorok 500 

2.4 Felolvasó kör (kapu az irodalomban) 

könyvtáros, osztály-

könyvtárosok, 

technikus tanulók, tanárok 

csoportmunka, mikrofon, 

hangrögzítéshez eszköz 1 óra 

fénykép, CD 

felvétel 500 
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3. 

Projekt produktum: 

Könyvtári éjszaka 

(kapuk az iskola környezetében, 

kapunyitogató tanárok) 

könyvtáros, osztály-

könyvtárosok, 

technikus, 

meghívott tanárok 

osztálykönyvtárosok, 

könyvtárostanár, 

takarító, konyhás 

személyzet 

Feladatok, papír, toll, színesek, 

léggomb, színes kartonok, 

étkezéshez tányér, pohár, 

evőeszköz, terítő, vacsora, 

reggeli 

este 7 - 

reggel 7 

plakátok, 

könyvtársarok az 

iskolában, 

feladatmegoldások, 

fényképek 5000 

 

A projekt várható eredményei: nő az iskola tanulóiban a könyvtár, a könyvek, a modern információhordozók használati igénye. A könyvtár bekerül a 

diákok, tanárok, szülők, az iskolavezetés tudatába.   

A projekt fenntarthatósága (javaslat): a könyvtári világhónaphoz kapcsolódó rendezvénysor, minden évben megismételhető. 
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D) Feladatok 

1.) Töltsd ki a táblázatot!  

A könyvtár neve A könyvtár típusa A könyvtár gyűjtőköre, 

gyűjteményei 

Tájékozódás 

lehetőségei 

Látogatóinak köre A könyv-tár 

helye 

A könyvtár 

szolgáltatásai 

Országos Széchényi 

Könyvtár 

      

Kalocsai Városi Könyvtár       

Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár 

      

Iskolai könyvtár       

 

 

Pécsi Tudomány-egyetem 

Könyvtára 
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2.) Töltsd ki a táblázatot! 24 item, ha a több válaszlehetőséget adó 

részeknél egy jót ír. 

A könyvtár neve A könyvtár 

típusa 

A könyvtár 

gyűjtőköre, 

gyűjteményei 

Tájékozódás 

lehetőségei 

Látogatóina

k köre 

A 

könyvtá

r helye 

A könyvtár 

szolgáltatásai 

Országos 

Széchényi 

Könyvtár 

      

Kalocsai Városi 

Könyvtár 

      

Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár 

      

Iskolai könyvtár       

 

 

Pécsi Tudomány-

egyetem 

Könyvtára 

      

 

1. Hol keresnéd az alábbi dokumentumokat, a Nemzeti Könyvtár melyik gyűjteményében?  

5 item  

- A Bánk bán első előadásának plakátja 

- egy hír az új pesti metróról 

- a Vizsolyi Biblia 

- Az Est c. folyóirat számai 

- Bod Péter térképei 

1. Tervezz könyvtárat, amelynek típusa közkönyvtár!  

Legyen benne kölcsönző tér, olvasóterem, szabadpolcos állomány. 3 item 

 

2. Az alábbiakban egy könyvtár használati szabályzatának főbb fejezeteit találod. Milyen típusú 

könyvtárról van szó? Nemzeti Könyvtár: 1 item 

- beiratkozás feltételei: csak 16. életévüket betöltöttek  

- kölcsönzés: nem lehetséges 

- helyben olvasás: csak helyben olvasás 

- tájékozódás: katalógus és online adatbázis    

3. Milyen könyvtár az, amelyiknek nincs épülete? Ismertesd a használatának előnyeit! 

Magyar Elektronikus Könyvtár vagy MEK. Legalább ezek: bárhonnan elérhető, sok keresési 

szempont, megmutatja a példányt, sokszor olvasható, hallgatható is. Nem kell beiratkozni. 7 item 
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1. Kösd össze a könyvtárat és az állításokat! 

Mindent gyűjtök, ami Magyarországról külföldön 

megjelenik.  

Az iskolai könyvtár 

 

Gyűjtöm az olasz könyveket, CD-ket. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

 

Ha kötni szeretnél megtanulni, hozzám fordulj! Országos Idegennyelvű könyvtár 

Ha tanulmányaidhoz egy példatárra van szükséged, 

nálam keresd! 

Országos Széchenyi Könyvtár 

 

Megoldás: a.D., b.C., c.B., d.A.: 8 item 

2. Húzd alá azokat a dokumentumokat, amelyek az iskolai könyvtárban megtalálhatóak! 5 item 

- Mátyás Corvinái 

- A hadviselés művészete. I. Ókor, középkor. Szerk. Eperjessy László 

- Szobanövények enciklopédiája 

- Holics László: Fizikai versenyfeladatok 

- Karinthy Frigyes: Így irtok ti 

 

3. Mit jelentenek az alábbi mozaik szavak? 6 item 

MOKKA:…Magyar Országos Közös Katalógus……… 

 HUMANUS:… Humántudományi Tanulmányok és 

Cikkek…………………………………………………. 

 TEL: Európai Könyvtár 

 MNB:Magyar Nemzeti Bibliográfia……………. 

 NEKTÁR: Nemzeti Könyvtár Katalógusa…………… 

 ELDORADO: Elektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere 

c.    Melyik könyvtárhoz köthetőek?...Nemzeti Könyvtár 1 item 

 

4. Írjál egy figyelemfelkeltő, népszerűsítő cikket egy napilapba az OSZK múzeumpedagógiai 

programjáról! Maximum 8 mondat lehet! Tartalomban legyen szó a múzeumpedagógiai 

foglalkozások tartalmáról, a foglalkozásokról.  

Használja az OSZK gyűjteményeiről tanultakat. 10 item
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E) Értékelés (óratervhez kapcsolódó) 

Órai feladatok, gyakorlatok értékelése: 

A. Ismétlés, rendszerezés 

- Ismétlő kérdésekre pontos választ képes adni, megfogalmazni: ismeri a könyvtártípus 

fogalmát, meg tudja különböztetni gyűjtemény, állomány nagyság, szolgáltatások alapján a 

könyvtárakat – erről számot is tud adni. 

- Felismeri a különböző könyvtárakat, el tudja helyezni őket a könyvtári rendszerben. 

B. Órai munka 

- Képes a könyvtári állományban önállóan keresni. 

- Képes az www.oszk.hu oldalon önállóan tájékozódni, keresni. 

- Aktívan részt vesz a közös feladatmegoldásban. 

- Órai jegyzetei pontosak. 

Az órai részfeladatok értékelhetőek kisjeggyel, amelyekből a tematikus egység végére egy szóbeli 

gyakorlati jegy lehet. 

Az óra eleji ismétlő feladatok értékelése szóbeli – gyakorlati jegynek minősül.  

 

Összegző feladatsor értékelése: 

A feladatsor javítókulcsa alapján. Fontos volt, hogy pontosan meghatározzam, hogy hány itemet 

érnek a feladatok. A feladatok összes elérhető iteme: 46 item .  

0 – 23 elégtelen 

24 – 28 elégséges 

29 – 33 közepes 

33 – 37 jó 

37 -jeles   
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F) Reflexió 

 

A pedagógus neve: XY 

Műveltségi terület: Informatika 

Tantárgy: Informatika / Könyvtárhasználati ismeretek 

Osztály: 9. 

Tematikus egység: A könyvtári rendszer 3. órája 

Az óra témája: A nemzeti könyvtár fogalma, állománya, gyűjtőköre, feladatai, szolgáltatásai. 

Az óra cél- és feladatrendszere: Az információs műveltség és a hozzá kapcsolódó 

kulcskompetenciák fejlesztése. Cél, hogy a tanuló ismerje és készségszinten használja 

információszerzésre a különféle könyvtárakat, azok honlapját. 

Az óra didaktikai feladatai: A nemzeti könyvtár átfogó megismerése, a honlapjáról elérhető 

szolgáltatások biztos használata a tanulási, kutatási munkák során. 

Tantárgyi kapcsolatok: tantárgyközi (történelem, művészet és- művelődéstörténet, magyar nyelv és 

irodalom) 

Felhasznált források: OSZK honlapja, lexikonok, könyvtárhasználati tankönyvek, segédanyagok. 

Dátum: 

 

1.) Általános célok: 

A 9. évfolyam könyvtárhasználati órái rendkívül fontosak a későbbi középiskolai tanulmányaik 

miatt. Minden témát úgy kell feldolgozni, hogy a tanuló bármilyen órán felmerülő feladatmegoldásban 

biztosan tudja az iskolai vagy bármely könyvtárat használni (irodalomkeresésnél – OPAC, közhasznú 

információnál – honlapok), a dokumentumok információs értékét lássa, biztosan és etikusan idézzen, 

hivatkozzon.  

A könyvtári rendszer ismerete a fentiek miatt fontos téma. Szemlélteti az állomány méretének és 

összetételének arányával a rá épülő szolgáltatási rendszert, a bővülő feladatokat, az értékeiket.  

A tanulók, ha megtalálják a kérdésre a választ, ritkán keresnek tovább. Gyakran még akkor sem 

keresnek újabb forrást, ha valamilyen eltérő adatra, évszámra, pontatlan megfogalmazásra akadnak, 

akkor érzik, hogy elengedhetetlen az adat ellenőrzése máshonnan is. Ilyenkor nagyon pontosan jelölik 

a forrásokat és az azokból vett adatokat, logikus választ próbálnak keresni az eltérő adatokra. 

Egyébként általában elfogadnak egy forrást, főleg ha az könyv. Ezért van ennek a tematikus egységnek 

kiemelkedő jelentősége. 

A könyvtárhasználati óra célja ebben az esetben is megismertetni a diákokkal a könyvtári rendszer 

egészét, a különböző könyvtártípusok jelentőségét a könyvtári rendszerben. Célunk, hogy tudatosan 

válasszák tanulmányaik során a könyvtári rendszer tagjait.  
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A tematikus egység legfontosabb célja a különféle könyvtártípusok egymásra épülésének 

tudatosítása, ismétlése, hiszen ezzel a témával, a könyvtárismeretek keretében nemcsak a 

középiskolában, de az általános iskolában is találkoztak. Az év eleji felmérés azonban azt mutatta, 

hogy az osztálynak mindössze 42 százaléka tudja pontosan mi a nemzeti könyvtár. 37 százalékuk még 

nem járt közkönyvtárban, csupán az iskolai könyvtárat ismerte. A szakkönyvtár fogalmát csupán 49 

százalékuk tudta, példát mondani rá mindössze 35 százalékuk tudott. Ezért is volt fontos ilyen 

mélységben beszélni és gyakorolni a könyvtári rendszer egészét. 

A tanulók ebben az életkorban fogékonyak a praktikum oldaláról, a használati célok és értékek 

szemszögéből való megközelíteni. Cél volt annak érzékeltetése, hogy az állomány nagyságának, 

összetételének, a szolgáltatások mértékének száma egyenesen arányos a könyvtártípusnak megfelelő 

intézmények számával. 

Mivel az órai munka során szükség volt szövegek olvasására is, fejlesztettük a szövegértési 

képességet, lényegkiemelés készségét, a kritikai gondolkodás képességét, valamint a következtetések, 

a keresés folyamatának segítségével az algoritmikus gondolkodás fejlesztését is célul tűztük ki. 

Az önálló kutatási eredmények alapján az információk összegzésének készsége is fejlődött. 

Összességében ezen részelemek a tanulók információs műveltségét fejlesztették. 

 

2.) Az óra során felvetődő kérdések: 

 

Az óra eleji ismétlés során zökkenőmentesen sikerült a tanultakat feleleveníteni, a ráhangolódást 

nem törte meg a hosszú időköz a tematikus egységek között. Az óra két héttel korábban, az egész 

osztály (30 fő) számára volt.  

Az előző órán power point segítségével, képeken elevenedtek meg a könyvtártípusok. Így a bevésés 

a képek segítségével jobban sikerült.  A képek ezen az órán a csoportbontás alapját képezték. A 15 fős 

csoportot 5 háromfős csoportra bontottam a könyvtár-kártyák segítségével. Megállapodtunk, hogy az 

órai munka értékelésének alapját a dobókocka segítségével kiválasztott csapat szószóló beszámolója 

fogja jelenteni.   

A könyvtári piramis, amely érzékelteti a könyvtártípusba tartozó könyvtárak számát is, 2 

csoportban gondot okozott. Ők éltek a könyvtári dokumentumok használatával. 

A névkártyákat és képeket pontosan meg kell számolni, mert előfordult hiány, ez lassította az órai 

haladást. 

 

Sikerült-e minden forrást megtalálni, megtaláltatni, megfelelő módon használtatni? 

 

A könyvtártípusokat kereső két csoport számára – főként az idő rövidsége miatt - a forrásokat 

kikészítettem az asztalra, de a pontos válasz megtalálása már egyéni munka volt. Ez lassan, de sikeres 

volt. Nehezen találták a régi dokumentumokban a tartalomjegyzéket, amely a könyv végén volt a 

mutatók előtt. Ebben segítségre szorultak. 

Ez alkalommal nem volt szükség a források összehasonlítására felhívni a figyelmet, hiszen a 

dokumentum használat csak másodlagos cél és feladat volt. 
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Elég volt-e az egyéni munkára, a közös feldolgozásra és a bemutatásra az idő? 

 

Az óra eleji tevékenység, az ismétlés és főként a két csapat hosszas keresgetése kicsit (5 percet) 

elvett az egyéni munkából. A számítógépek beüzemelése már az óra előtt megtörtént, így a 

keresőfeladat nem volt nehéz a diákok számára. Az ismétlés során előkerült fogalmakat (használati 

szabályzat, gyűjtőkör, szolgáltatások, feladatkör, különgyűjtemény) a diákoknak csak alkalmazni 

kellett a nemzeti könyvtárra, s ez többé-kevésbé sikerült. A csoportbontásnál legközelebb előzetesen 

érdemes konzultálni az informatika szakos kollégával, s így kijelölni a csoporttagokat, hogy a jó 

informatikai alapokkal rendelkezők közül ne egy csapatba kerüljön több is. Így az időarányok 

tarthatóbbak lesznek. 

  

Az órai munka értékelése mennyire valósult meg?  

 

Az órai munkát már az ismétlésnél is értékeltem a szokásos módon, a könyvtári zsetonok 

segítségével. A folyamatos értékeléshez ez igen ösztönző, de fontos lenne, hogy az órai munkát a 

legjobbak esetében órai jeggyel, ötössel is jutalmazzam.  

Elmaradt az óra bevezető részében a felelés, amelyet legközelebb tervezni kell, mert így a tanultakat 

csak a dolgozatra, a számonkérésre próbálják megtanulni a diákok.  

Az órán kitöltött feladatlapot beszedtem értékelésre. Ezt a következő alkalommal visszakapják a 

diákok.  A házi feladatot – hagyományosan e-mailben kértem – és e-mailben értékeltem. Erről excel 

táblázatot készítek.  

Az órai munka értékelése, az összegzés hosszadalmassága miatt, szinte teljesen elmaradt, csak a 

házi feladatra jutott idő.  

 

A könyvtárhasználati órát befogadó tantárgyat tanító pedagógust hogyan sikerült bevonni az órába, 

a tanításba (részt vesz az előkészítésben, puszta jelenlét, jegyzetel, mást csinál, vagy ott sincs)?    

 

A befogadó tantárgy az informatika. Az informatika tanár egyben az osztályfőnök, aki szívesen 

vesz részt a könyvtárhasználati órákon. Az órák előkészítésében csak szervezési szinten, illetve a 

számítógépekkel kapcsolatos feladatokban vesz részt.  

Eleinte figyelemmel kísérte munkámat, jegyzetelt a számítógépén, de mivel már sok ilyen órámat 

látta, most már a leggyakrabban egyéb feladatait végzi a háttérben. Reakciói azonban folyamatos 

odafigyelésről tanúskodnak. A hallottakat az informatika érettségin felhasználja. Ennek örülök, mivel 

sajnálatos módon a könyvtárostanár alig vehet részt ebben a könyvtárhasználati tételek összeállításán 

kívül.  
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G) Reflexió - projekt 

Az iskolai könyvtár projektjei akkor igazán sikeresek, ha a szervezési, megvalósítási és 

disszeminációs szakaszban is van támogatói, segítői kör. A projekt során egy már – már tökéletesen 

működő osztálykönyvtárosi kör segítette a munkát. Ez egy osztálynyi (22-30) diák, akik tanulmányaik 

mellett végzik könyvtári feladataikat. A résztvevők első körét is ők jelentik.  

A tanári karból segítséget jelentő kollégák munkaközösséggé formálása még nem történt meg, ezért 

a projekt tervezése, megvalósítása során ez nagyon érezhető volt. A reklám tevékenységet nem 

segítették a pedagógusok. Örültek minden eseménynek, de lelkesítés, biztatás a diákok felé nem volt. 

Egyetlen pozitív tevékenység, hogy az osztálykönyvtárosok végezhették feladataikat, ez sokat segített. 

A pedagógusok közül aktív részese az eseményeknek 15 fő volt. Ezt szeretnénk majd a következőkben 

a könyvtáros munkaközösség megalakításával is erősíteni, növelni. Fontos az is, hogy a két 

könyvtárostanár nem vett részt azokban a munkaközösségekben, amelyekben más szakjuk kapcsán 

tartoznak. Itt is lehetne változtatni, s minden bizonnyal a projektek során is magasabb pedagógus 

érdeklődést válthatnánk ki ezzel.  

Kimagaslott az iskolavezetés példamutató odafigyelése, jelenléte, segítsége. A zökkenőmentes 

lebonyolítás sikere ezen múlott. Lehetőséget, engedélyt, sőt anyagi támogatást biztosított a 

megvalósításhoz. 

Az iskola tanulói a megvalósítás során egyre többen kapcsolódtak be a játékokba. Erőteljes volt az 

iskolai megjelenés során, az osztálykönyvtárosok miatt egy-egy osztály részvétele egy – egy tematikus 

napon. Átlagosan 25-30 diák szerzett zsetont a nagyszünetekben és a könyvtárban délutánonként. 

Az előkészítő szakaszban mintegy 30 diák és 5 pedagógus vett részt, a megvalósítás során napi 30-

40 fő kapcsolódott be, a záró szakaszban, a könyvtári éjszakán már csak a győztesek: 15 diák, (13 

leány, 2 fiú, 2 könyvtárostanár). Az éjszakát figyelemmel kísérte az igazgató helyettes, egy 

tanárkolléga.  

 

1.) Előkészítés, tervezés 

Az előkészítés nagyon későn kezdődött, mert a tankönyvekkel foglalkoztunk igen hosszan, ezt 

követte a könyvtárhasználati mérés a 9. évfolyamon. Célszerű lett volna már augusztusban elkezdeni a 

szervezést, az ötletelést a tanárokkal közösen. A diákokkal szeptember harmadik hetében, egyetlen 

nagyszünetben tudtuk megtartani a pontos tervek összehangolását, a feladatvállalásokkal. A feladatok 

vállalása egy kis könyvtárostanári biztatást igényelt. Az ötletfelhő segített a diákok számára megtalálni 

azokat a tudományterületeket, művészetet, stb., amelyhez már könnyebben készítettek feladatokat. A 

diákok választhattak a megvalósítás időpontjai közül egy-egy napot. Megbeszéltük, – ez helyesnek 

bizonyult – hogy egy nappal a programjuk lebonyolítása előtt megkeresnek. Mindenképpen szükséges 

a diákok kontrollált önállósága.  

A ráhangolást plakátok, honlap és digitális napló hír mellett hirdetés az iskola rádióban, valamint 

fényreklám jelentette. A plakátok készítésében a diákok is részt vállaltak (5 fő), a fényreklámot két 

informatikából jeles diák készítette. Szükséges lett volna az osztályfőnöki órákon egy 

„beharangozóra”, ez azonban a gólyaavatás miatt elmaradt.  
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Megvalósítás  

A megvalósítás október első hetével kezdődött. A diákok a vállalt témanapokat szépen 

megoldották. Váltakozó számú, de átlagos 35 fő vett részt az iskola diákjai, tanárai közül. Nem volt 

módunk ellenőrizni munkájukat, hiszen a könyvtár a rendezvények ideje alatt is teltházzal működött. A 

második héten betegség miatt két nap kimaradt, s ez visszavetette a rendezvény iránt érdeklődők 

számát is. A következő projektnél feltétlen szükséges a helyettesek megszervezése, kijelölése is. 

Illetve a feladatok, játékok előre elkészítése, begyűjtése, hogy akár egy másik osztálykönyvtáros is 

megtarthassa. Fontos, hogy diák legyen a kérdező, a jutalmazó, ezzel erősítve a tudatot, hogy a 

könyvtár értük van. Érdemes lett volna a feladatokat megosztani a honlapon is a diáksággal, a 

kollégákkal.  

A záró nap eseményeit megzavarta, hogy az oktatás technikussal csak egyszer egyeztettünk a havi 

szükségletekről (mikrofon, hangosítás), s a záró nap előtt ezt nem ismételtük meg. Ezért a tervezettnél 

csak egy szünettel később tudtunk eredményt hirdetni az Év Olvasója kategóriában.  

A felolvasás immár rendszeres, nagy érdeklődéssel várják, ki lesz az, aki kedves könyvéből 

felolvas. Ezúttal az igazgató helyettes asszony (matematika szakos tanár) osztotta meg olvasmányát 

velünk. Fontos, hogy ne egyértelműen az irodalomhoz köthető legyen az a tanár, akit példaként 

meghívunk. 

A Régi Könyvek Órája során bárki kézbe veheti legrégebbi dokumentumainkat egy fehér kesztyű 

segítségével. Ezt a diákok nagyon élvezik. Ebben az esztendőben 48 diák és 23 pedagógus érdeklődőt 

a régi dokumentumok iránt. Sokan vállalkoztak a 13+ 1 TOTÓ kitöltésével is. A feladatlap kipróbált, a 

diákok számára sikert adó. A jó megfejtők meghívót kaptak idén is a világnapi torta elfogyasztására. 

2.) A produktum  

Ebben az esztendőben 15 diák aludt a könyvtárban 13 leány és 2 fiú. Legközelebb érdemes az 

éjszaka szervezésébe több pedagógust, szülőt is bevonni. A diákok szívesen üzentek a léggömbökkel, 

amellyel megajándékoztuk a testvér-könyvtárosainkat, az utcán sétáló gyermekeket. Legközelebb 

érdemes előre feltérképezni a környék nevezetességeit, hogy ne kelljen azokat keresni. Magam is 

meglepődtem milyen szorgalmasan keresték meg a kapuk melletti emléktáblák híres lakóit. 

Több diák érdeklődött a rendezvény folytatása iránt.  

Összegzés 

A program fő erénye, hogy sikerült tanulók tucatjait aktív résztvevőként mozgósítani. Érdeklődési 

körüknek megfelelően nyitottak kaput a tudományok egyes területeire, mutatták meg azok érdekes, 

egyedi voltát a könyvtári dokumentumok segítségével. Megízlelték az önálló információszerzés 

örömét. A tanárkollégák örömmel figyelték a rendezvényt. A jutalmazott diák és kolléga (Év olvasója) 

családjában is nagy volt az öröm, amelyet elmondtak, elújságoltak. Az iskola többi diákja pedig részt 

vett a kapunyitogatásban hallgatóként, rejtvényfejtőként, versenyzőként. A könyvtári éjszakát szülők is 

megköszönték. Nőtt a könyvtár látogatóinak száma, támogatók is jelentkeztek. 

Képek: http://www.vpg.hu/galeria/2013nov04/iskolai-konyvtari-vilagnap 
Utolsó letöltés: 2013.10.31. 
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