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A) Bevezető 

A kiegészítő útmutató könyvtárra és könyvtárostanárra vonatkozó dokumentummintáinak 

elkészítésével az volt a célunk, hogy a köznevelésben könyvtárostanárként dolgozó, gyakorló 

pedagógusok munkáját segítsük.  

Egyrészt olyan dokumentummintákkal, sablonokkal, amelyek elkészítését számukra előírják a 

jogszabályok (könyvtár-pedagógiai program) és a portfólió értékelésénél is megjelennek az egyes 

kompetenciák indikátorainál – példaként. Más dokumentumok a könyvtár-pedagógiai munkához és az 

elkészítendő portfólió kötelező elemeihez adnak mintákat (tematikus terv, óraterv, feladatlap, reflexió). 

A mintadokumentumokat azonban haszonnal forgathatja, módszertani segédletként is használhatja 

minden kolléga. Némely mintadokumentum más szaktárgyaknál nem található meg, ugyanakkor 

nélkülözhetetlennek tartottuk, hiszen speciális elvárásokat, tudásokat jelenítenek meg a könyvtárostanár 

esetében. A tanfelügyelet és a minősítés során a vizsgálatba bekerül az iskolai könyvtár, annak 

működése, illetve a könyvtárostanár portfóliója és órái. A könyvtárostanári portfóliónak tükröznie kell 

a pedagógus teljes tevékenységrendszerét, így fontosnak tartjuk, hogy ebben megjelenjenek az iskolai 

könyvtár szakmai működtetésére vonatkozó elemek is. 

A könyvtárostanár olyan alkalmazottja az iskolának, aki egyszerre valamilyen szaktárgynak a 

pedagógusa és könyvtárosi/informatikus könyvtárosi végzettséggel és szakképzettséggel is rendelkezik. 

(A jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint ez alól kivételt képeznek a szociálpedagógus és a könyvtár-

pedagógiai tanár szakképzettségű alkalmazottak). E kettősség megjelenik a képzési kimeneti 

követelményekben, ezért a pályája során mind a pedagógusi, mind a könyvtárosi képességeket, 

készségeket és ismereteket használnia kell. Csak az lehet igazán jó könyvtárostanár, aki megfelelően 

ellátja a könyvtárszakmai feladatokat is. 

Az iskolai könyvtárnak szakszerűen épített és gondozott, formailag és tartalmilag megfelelően feltárt 

gyűjteménnyel kell rendelkeznie.  A könyvtár gyűjteményével, szolgáltatásaival a pedagógiai munka 

hatékonyságát növeli, ha az egész iskola forrás-/tudásközpontjaként működik. Az országos könyvtári 

rendszer egyik egységeként biztosítja a teljes szolgáltatási skálához való hozzáférést. 

A könyvtárostanár másik, kötelező feladata az iskola könyvtár-pedagógiai programjának elkészítése, 

a program koordinálása és megvalósítása a nevelőtestülettel közösen. Szükséges figyelembe vennie az 

iskola egyedi helyzetét, sajátosságait, a helyi pedagógiai programot. Így a könyvtár-pedagógia 

eszközrendszerével biztosítja annak minél hatékonyabb megvalósulását. Ezért minden tantárgyhoz, 

minden munkaközösséghez kapcsolódik. Alapvetően a magyar nyelv és irodalom, valamint az 

informatika tantárgyon belül szerepelnek a könyvtárhasználati ismeretek, amelyeket a NAT és a 

kerettanterv előír. Ugyanakkor a szaktárgyaknál történik ezen ismeretek begyakorlása, elmélyítése, az 

információs műveltség kialakítása. Ezért a könyvtárhasználati tanterv kereszttantervi jellegű, a tanulás-

tanítás, a szellemi munka technikája, az információk szerzése, feldolgozása, értékelése, a felhasznált 

irodalom hivatkozásának elvárása minden tantárgynál elvárás, kimeneti követelmény.  

A cél olyan készségek és képességek kialakítása, olyan tudás és eszközrendszer készségszintű 

használata, amelyet majd egész életében hasznosítani tud a tanuló.  A célokhoz rendelt feladatok 

megvalósítása a könyvtárhasználati tantervben, a tematikus tervben és az óratervekben, valamint a 

reflexiókban követhetők nyomon – akár több éven keresztül egy csoportban, akár két csoportprofilhoz 

kapcsolva.  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Könyvtár (könyvtárostanár) 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 5 

 
 

Kiemelten fontosnak tartjuk a portfólió szabadon választható dokumentumainak körét, ahol a 

könyvtárhasználatra alapozott, az iskolai könyvtárban megtartott szakórákat, projekteket, programokat, 

a könyvtár eszközrendszerével megvalósított tanórán kívüli tevékenységeket ajánlott bemutatni. Itt 

nyílik arra is lehetőség, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozást – amelyhez 

teret, lehetőséget ad a könyvtár – bemutassa a pedagógus. A könyvtárhasználat nem egy tantárgy, 

integrálódik más szaktárgyakba, kapcsolódik minden műveltségterületekhez. Ezért elengedhetetlen, 

hogy szakszerűen és tervszerűen alakítsa és végezze a munkáját a könyvtárostanár. Kimutatott tény, 

hogy a jól működő iskolai könyvtár és a megfelelően végzett, az egész iskola pedagógiai gyakorlatát 

átszövő könyvtár-pedagógiai tevékenység minőségi értéket teremt.  
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B) Tematikus terv 

A pedagógus neve: 

A pedagógus szakja: könyvtáros vagy informatikus könyvtáros vagy könyvtár-pedagógiai tanár és bármely más tanári/tanítói szak 

Az iskola neve:  

Műveltségi terület: informatika 

Tantárgy: könyvtári informatika 

A tanulási-tanítás egység témája: A könyvtártípusok és a könyvtári rendszer, szerepük az információszerzés folyamatában. Az információs műveltség 

megalapozása, az önálló szellemi munka folyamata, a kritikus és etikus forráshasználat. A dokumentumtípusok és a kézikönyvtár. A könyvtári katalógusok, 

bibliográfiák, az elektronikus könyvtári adatbázisok használata.  

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: „A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő 

lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. 

A könyvtár forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az 

alapja. Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze 

azt. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai szabályokat, jogi 

vonatkozásokat.” (http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html, letöltés: 2014. november 20.). Fontos, hogy a többi tantárgy építsen 

erre a tudásra, és gyakorlati feladatokon keresztül használtassa, rendszerezze és mélyítse el ezt a tudást. Mindegyik kiemelt fejlesztési területnél elengedhetetlen 

az információs problémamegoldások alapvető lépéseinek és eszközeinek ismerete és gyakoroltatása, önálló használatának elvárása. Fontos az etikus 

forráshasználat szabályainak ismerete és alkalmazása. 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: Előzménye az alsó tagozaton elsősorban a magyar nyelv és irodalom 

tantárgyban elsajátított ismeretek és készségek. Mivel a könyvtári informatika az informatika tantárgyon belül az egyik tematikai egység, ezért kiemelten 

fontos a különféle ismereteket és fejlesztési követelményeket az életkori sajátosságok és az előzetes ismeretek figyelembevételével kialakítani és majd a többi 

szaktárgyban tervezetten használtatni, alkalmazni. 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
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Tantárgyi kapcsolatok: Minden tantárgy, mivel a tanulás tanítása, a szellemi munka technikája, az információkeresés és -feldolgozás, a szövegértés, 

valamint az etikus forráshasználat az összes tantárgynál megjelenik. 

Osztály: 7. évfolyam 3 óra, 8. évfolyam 3 óra 

Felhasznált források:  

http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html  (Utolsó letöltés 2014. október 17.) 

Fenyős Zoltán – Fenyősné Kircsi Amália 2009. Informatika. Hetedikes. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen. 118–128. p. PD-072 

Fenyős Zoltán – Fenyősné Kircsi Amália 2010. Informatika. Nyolcadikos. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen. 97–109. p. PD-073 

Fülöp Péter 2009. Információtól a műveltségig 7. Apáczai Kiadó. Celldömölk. 80–94. p. AP- 070603 

Fülöp Péter 2009. Információtól a műveltségig 8. Apáczai Kiadó. Celldömölk. 71–78. p. AP- 080602 

Homor Tivadar – Mészáros Antal 1999. Az információs és az ember. Könyvtárhasználati ismeretek 13–18 éves tanulók számára. Mozaik Kiadó, Szeged. 

134 p. 

Melykóné Tőzsér Judit 1997. A Könyv és birodalma. Dinasztia Kiadó. Budapest. 148 p. 

Rozgonyi-Borus Ferenc – Kokas Károly 2012. Informatika 7. Mozaik Kiadó. Szeged. 91–104. p. és 114–117. p. MS-2147T 

Rozgonyi-Borus Ferenc – Kokas Károly 2012. Informatika 8. Mozaik Kiadó. Szeged. 45–69.p. és 96–100. p. MS-2148T 

Szabó Pap Edit 2001. Könyvtári informatika I.  Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 53 p. NT 73041 

Szabó Pap Edit 2001. Könyvtári informatika II.  Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 76 p. NT 74042 

Budapest, 2014. október 19.  

http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok stb.) 

Módszerek, 

munkafor-

mák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

1. 

7. 

évf. 

A hagyományos 

és a nem 

hagyományos 

dokumentumok 

formai, tartalmi, 

használati 

jellemzőinek 

megállapítása; 

azok 

csoportosítása. 

A felhasznált 

források önálló 

azonosítása a 

dokumentumok 

főbb adatainak 

(szerző, cím, 

hely, kiadó, év) 

megnevezésével. 

Visszacsatolás 

Az 

előismeretek 

felidézése 

Új ismeret 

Rendszerezés 

Alkalmazás 

Figyelem 

Emlékezet 

Rendszerező 

képesség 

Algoritmikus 

gondolkodás 

 

Nyomtatott 

dokumentumok 

A könyv és 

részei 

Nem nyomtatott 

dokumentumok 

Elektronikus 

dokumentumok 

Honlap, blog 

Felhasznált 

irodalom 

Szerző, cím, 

kiadási adatok 

(a kiadás helye, 

a kiadó neve, a 

kiadás éve), 

oldalszám 

Frontális és 

csoportmunk

a 

Páros 

feladatok 

Egyéni 

feladatok 

Előadás 

Magyarázat 

Szemléltetés 

 

Csoportonként 

mindegyik 

dokumentumtípusra 

konkrét példák 

kikészítése 

A helyes 

sorrendezéshez 

kártyák, amelyeken a 

dokumentum 

azonosítói 

szerepelnek 

Válassz ki egy 

nem 

hagyományos 

dokumentumot, 

és írd le 

tartalmi, formai 

és használati 

jellemzőit 

minimum tíz 

mondatban! 

Készítsünk elő 

csoportonként vagy 

páronként minden 

bemutatandó 

dokumentumtípusbó

l egy példányt! 

Álljon rendelkezésre 

tábla vagy nagy 

méretű papír, ahová 

fel tudjuk írni a 

hivatkozás 

megfelelő formáját 

példaként. 
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2. 

7. 

évf. 

A kézikönyvtár 

összetételének és 

a tájékozódásban 

betöltött 

szerepének 

megismerése. 

 

A kézikönyvtár 

önálló 

használata. 

 

A keresett téma 

kifejezése 

tárgyszóval. 

 

Összetett 

keresőkérdés 

megfogalmazása. 

 

Bibliográfiai 

hivatkozás önálló 

készítése. 

Az idézés 

jelölése. 

 

A figyelem 

felkeltése 

Új ismeretek 

Fogalomalkotá

s 

Alkalmazás 

Rendszerezés 

Visszacsatolás 

Ellenőrzés 

 

 

Logikai készség 

Olvasás 

Figyelem 

Algoritmikus 

gondolkodás 

Kreatív 

gondolkodás 

Lényegkiemelé

s 

Szövegalkotás 

Kézikönyvtár 

Lexikon 

Szaklexikon 

Enciklopédia 

Szótár 

Atlasz 

Ábécérend 

Címszó 

Szócikk 

Utalók 

Tartalomjegyzé

k 

Mutatók 

Tárgyszó, 

keresőkérdés 

Logikai 

kapcsolatok 

Bibliográfiai 

hivatkozás 

Idézés 

Információs 

érték 

Frontális és 

csoportmunk

a 

Páros 

feladatok 

Egyéni 

feladatok 

Szemléltetés 

Magyarázat 

Megbeszélés 

Csoportonként vagy 

páronként 

Magyar nagylexikon 

vagy bármely más 

általános lexikon 

kötetei 

Természettudományi 

lexikon vagy más 

szakterület 

szaklexikona 

SH-atlasz sorozat 

enciklopédiái vagy 

természettudományi 

enciklopédia 

Földrajzi, történelmi, 

kultúrtörténeti 

atlaszok 

Címszavakat és 

tárgyszavakat 

tartalmazó cédulák 

Megadott 

címszó 

kikeresése 

általános 

lexikonból, 

szaklexikonból 

és a 

wikipédiáról. 

Készítsd el és 

írd le legalább 

egy felhasznált 

forrás 

bibliográfiai 

hivatkozását! 

Készítsünk elő 

csoportonként vagy 

páronként  minden 

bemutatandó 

kézikönyv típusból 

egy példányt! 

Készítsük elő a 

címszavakat és 

tárgyszavakat 

tartalmazó 

cédulákat! 
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3. 

7. 

évf. 

A forráskeresés 

és -feldolgozás 

lépéseinek 

tudatosítása, 

irányított 

alkalmazása. 

 

A feladatnak 

megfelelő 

forrástípus önálló 

kiválasztása. 

 

Többféle forrásra 

épülő tematikus 

gyűjtőmunka. 

 

Az 

előismeretek 

felidézése 

Új ismeretek 

Rendszerezés 

Alkalmazás 

Visszacsatolás 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Megerősítés 

 

Figyelem 

Emlékezet 

Rendezés 

Osztályozás 

Kommunikáció 

Olvasás 

 

A téma pontos 

meghatározása 

Kulcsszó 

Keresőkérdés 

Összetett 

keresőkérdés 

Elsődleges 

források 

Kézikönyv 

Ismeretterjesztő 

irodalom 

Szakirodalom 

Szakrendi jelzet 

Elektronikus 

források 

Információs 

érték 

Frontális és 

csoportmunk

a 

Páros 

feladatok 

Egyéni 

feladatok 

Magyarázat 

Szemléltetés 

 

A könyvtár 

rendezett, jól 

áttekinthető 

állománya 

Különféle 

dokumentumtípusok 

különféle kiadásai 

A nem nyomtatott 

és/vagy az 

elektronikus 

dokumentumok 

használatának 

lehetősége 

Nevezd meg 

azt a témát, 

ami téged 

érdekel!  

Fogalmazz 

meg hozzá 

tárgyszavakat! 

Keress hozzá 

különféle 

forrásokat – 

legalább 

hármat – az 

iskolai 

könyvtárban! 

Tegyük lehetővé, 

hogy minden tanuló 

önállóan 

kereshessen, 

dolgozhasson. 

A 

bizonytalankodókat 

segítsük, irányítsuk 

kérdésekkel. 
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4. 

8. 

évf. 

Megadott 

szempontok 

szerint való 

keresés az iskolai 

és a lakóhelyi 

elektronikus 

könyvtári 

katalógusban. 

 

Konkrét 

feladathoz való 

irányított 

forráskeresés 

katalógus és 

bibliográfia 

segítségével. 

 

Információforrás

ok 

hitelességének 

vizsgálata, 

szelektálása. 

Az 

előismeretek 

felidézése 

 

A figyelem 

felkeltése 

Új ismeret 

Rendszerezés 

Alkalmazás 

Ellenőrzés 

 

Figyelem 

Emlékezet 

Rendezés 

Osztályozás 

Kommunikáció 

Olvasás 

Válogatás 

Szövegalkotás 

IKT használata 

Katalógus 

Bibliográfia 

A dokumentum 

adatai 

Egyszerű 

keresés 

Összetett 

keresés 

Keresési 

szempontok: a 

szerző neve, a 

mű címe, a 

kiadás éve, a 

kiadó neve, a 

sorozat címe, a 

dokumentum 

típusa, nyelve, a 

lelőhely) 

Csonkolás 

A hitelesség 

kritériumai 

Frontális és 

egyéni 

feladatok 

Magyarázat 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Számítógép 

internetkapcsolattal 

minden tanulónak 

(informatikaterembe

n tartott óra) 

Az iskolai könyvtár 

elektronikus 

katalógusa 

Vagy a helyi 

közkönyvtár 

elektronikus 

katalógusa 

Elektronikus 

lexikonok, 

adatbázisok, 

könyvtárak 

A választott 

témádhoz 

keress 3 

különféle 

dokumentumot 

a katalógusban! 

Indokold meg, 

miért 

tekinthetők 

ezek hiteles 

forrásnak! 

Ellenőrizzük az óra 

előtt az elektronikus 

katalógus 

használhatóságát, az 

internetkapcsolatot! 
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5. 

8. 

évf. 

A könyvtári 

rendszer. 

Az összes 

könyvtártípus 

jellemzőinek 

megismerése, 

összehasonlítása. 

Nagyobb 

könyvtárak 

funkcionális 

tereinek 

megismerése. 

 

A figyelem 

felkeltése 

Az 

előismeretek 

felidézése 

Új ismeretek 

Rendszerzés 

Fogalomalkotá

s 

Alkalmazás 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Figyelem 

Emlékezet 

Rendezés 

Osztályozás 

Kommunikáció 

Olvasás 

Szövegalkotás 

IKT használata 

Nyilvános és 

nem nyilvános 

könyvtárak 

Iskolai könyvtár 

Közkönyvtár 

Szakkönyvtár 

Felsőoktatási 

könyvtár 

Intézményi 

könyvtárak 

Egyházi 

könyvtárak 

Nemzeti 

könyvtár 

Virtuális 

könyvtárak (pl. 

MEK, 

EUROPEANA) 

Gyűjtőkör 

Könyvtárak 

honlapjai 

ODR-rendszer 

Előadás 

Magyarázat 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Frontális és 

egyéni 

feladatok 

 

Számítógép 

internetkapcsolattal 

minden tanulónak 

(informatikaterembe

n tartott óra) 

Mindegyik 

könyvtártípushoz 

egy-egy honlap 

megnézése 

 

Információs 

igénykártyák 

Válassz ki egy 

neked tetsző 

könyvtártípust! 

Keresd meg 

egy ilyen 

könyvtár 

honlapját és 

nézd meg! 

Írd ki, mi a 

gyűjtőköre 

ennek a 

könyvtárnak, 

és milyen 

szolgáltatásoka

t vehetsz ott 

igénybe! 

Ellenőrizzük az óra 

előtt a bemutatandó 

könyvtártípus 

honlapjának 

működését, 

szerkezetét! 

Készítsünk a 

könyvtári terekről 

ppt-t! 
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6. 

8. 

évf. 

Könyvtári 

szolgáltatások 

irányított 

alkalmazása a 

tanulásban és a 

tájékozódásban. 

 

Elektronikus 

könyvtárak és 

adatbázisok. 

 

 

Az 

előismeretek 

felidézése 

A figyelem 

felkeltése 

Új ismeretek  

Rendszerezés 

és rögzítés 

Alkalmazás 

Ellenőrzés és 

értékelés 

Figyelem 

Emlékezet 

Rendezés 

Osztályozás 

Kommunikáció 

Olvasás 

Írás 

IKT használata 

Kölcsönzés 

Tájékoztatás 

Önálló tanulás 

Forrásközpont 

Bibliográfia 

Könyvtárak 

honlapjai 

Katalógusok 

Linkgyűjtemény 

Adatbázisok 

Online 

szolgáltatások 

 

Előadás 

Magyarázat 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Vita 

Számítógép 

internetkapcsolattal 

minden tanulónak 

(informatikaterembe

n tartott óra) 

Magyar elektronikus 

könyvtár 

EUROPEANA 

Keress a 

Magyar 

Elektronikus 

Könyvtárban a 

választott 

témádnak 

megfelelően 

egy könyvet, 

egy időszaki 

kiadványból 

cikket és egy 

képet! 

Az általad 

tanult nyelven 

keress az 

EUROPEANA

-ban a 

témádhoz két 

dokumentumot

! 

Küldd el e-

mailben a 

kiválasztott öt  

dokumentum  

linkjeit! 

Ellenőrizzük az óra  

előtt a bemutatandó 

elektronikus 

könyvtárak 

honlapjának 

működését, 

szerkezetét! 
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C) Óraterv 

A pedagógus neve: 

Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: magyar nyelv és irodalom / könyvtárhasználat 

Osztály: 5. (az osztály fél csoportja) 

Az óra témája: a kézikönyvtár segédkönyvei és használatuk 

Az óra cél- és feladatrendszere: Cél, hogy a tanuló életkorának megfelelően megismerje, megkülönböztesse és használja a kézikönyvek különböző típusait. 

Az óra didaktikai feladatai: ismeretszerzés a kézikönyvek fajtáiról és jellemzőiről 

Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom 

A tanítási-tanulási egység helye a tanmenetben: a tanév során a magyar nyelv és irodalom tantárgyba beépített 3. könyvtárhasználati óra. 

Előzmények: 1. A könyv részei. A könyv legfontosabb adatai. 2.Tájékozódás a könyvtárban, az állományrészek. 

Felhasznált források: Sándor Gertrúd 1997. Könyves füzet. Segédeszköz és feladatgyűjtemény a könyvhasználat gyakorlásához az általános iskola 2–8. 

osztálya számára. Korona. Budapest. 

Szemléltetésre szabadon választott lexikonok, szótárak, enciklopédiák. 

Dátum:   
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Időkeret Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

 

0–5’ 

 

 

 

 

 

5–20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszöntés 

Az előző órán tanultak ismétlése:  

A dokumentumok tartalom szerinti 

csoportosítása: 

szépirodalom, ismeretközlő irodalom, 

kézikönyvtár. 

 

 Jellemzőik 

Az óra témájának közlése: a segédkönyvek fajtái, 

jellemzőik és használatuk 

Mire valók a segédkönyvek? (Elsődleges 

tájékozódás, információszerzés) 

Miért nem kölcsönözhető ez az állományrész? 

(Mindig kéznél kell lenniük, csak helyben 

használhatók) 

Melyek a legfontosabb fajtái? (Lexikonok, 

szótárak, enciklopédiák) 

Jellemzőik: 

Betűrend, címszó, szócikk, élőfej, élőláb, 

rövidítések, jelek, névmutató, tárgymutató 

Melyik segédkönyvtípusban nincs 

tartalomjegyzék? (Lexikon, szótár) 

 

Tanári közlés 

Gyors kérdések és 

válaszok 

 

 

 

 

 

 

Tanári 

magyarázat, 

szemléltetés, 

kérdések 

 

 

 

Szemléltetés 

mindig a 

megfelelő 

segédkönyvben 

 

 

 

Frontális munka 

Felidézik az előző órán 

tanultakat 

 

 

 

 

Diktálásra készített vázlat,  

jegyzet készítése  

 

 

Tanári kérdésekre történő 

válaszadás,  

frontális munka 

 

Füzet, íróeszköz, a 

könyvtár falán lévő 

útmutató táblázat  

 

 

 

 

Füzet, toll, 

lexikonok, 

szótárak, 

enciklopédiák, 

szemléltetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Előzetesen 

csoportmunkára 

átrendezett 

könyvtárhelyiség. 

A tanulók tetszés 

szerint foglalják el 

helyüket, 4 csoport 

3-3 fővel. 

 

 

A vázlatírásnál 

tanári személyes 

segítségnyújtás. 

 

 

 

A diktált vázlatban a 

jellemzőket az adott 

segédkönyvhöz írják 

a tanulók. 
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Melyik segédkönyvtípusban van tárgymutató? 

Mi a szerepe? (Enciklopédia, segíti a keresést) 

tematikus elrendezésben/ 

 

20–32’ A kézikönyvek használata – csoportfeladatok 

kiosztása 

1. feladat – 1. csoport: 

Mit jelent? Mondjátok más szóval! – 

Tekervényes 

Hol találtátok meg a választ? 

2. feladat – 2. csoport: 

Mit jelent a szó? – Pipogya, kutyabőr 

Hol találtátok meg a választ? 

3. feladat – 3. csoport: 

Keressétek ki az általatok választott lexikonban a 

következő címszavakat! 

Szaturnusz 

Tízparancsolat 

La Fontaine 

4. feladat – 4. csoport: 

Tudjátok-e, honnan származik a jazz és a rock? 

Válaszoljatok a Larousse diákenciklopédia 

segítségével! 

Tanári közlés A feladatok elolvasása, 

szövegértés, a megfelelő 

segédkönyv kiválasztása a 

kézikönyvtári polcról a 

könyvtárostanár 

segítségével 

 

 

Csoportmunka. 

A tanulók a különféle 

segédkönyvek 

segítségével füzetükbe 

írásban válaszolnak a 

kérdésekre a közös 

megfogalmazás után 

Csoportonként 

feladatkártya 

kiosztása 

 

Magyar szinonima 

szótár 

Magyar értelmező 

kéziszótár 

 

A tanulók által 

választott 

lexikonok 

 

 

 

 

Larousse 

diákenciklopédia 

 

33–40’ 

 

 

A válaszok ismertetése  

 

 

Tanári kérdések 

 

 

Csoportonként egy 

közösen választott tanuló 

szóban ismerteti a 

megoldást  

 A többi csoport 

tanulói figyelemmel 

kísérik a 

megoldásokat, 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Könyvtár (könyvtárostanár) 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 17 

 
 

 

40–45’ 

 

Az órai munka összefoglalása  

A csoportok munkájának szóbeli értékelése 

 

Hf. kijelölése: 

Mit jelentenek? 

Gesztikulál, kobold, lebzsel 

Írjátok le a jelentésüket és azt, hol találtátok meg 

a szavak magyarázatát? 

 

Rövid kérdések és 

válaszok 

 

 

Tanári közlés 

 

 

 

 

 

A tanulók feljegyzik a házi 

feladatot 

hozzászól(hat)nak a 

hallottakhoz. 

 

 

 

 

Ellenőrzés a 

következő könyvtári 

órán. 

 

Vázlatkép a füzetbe: 

 

A segédkönyvek fajtái 

 

1. Lexikonok (betűrend, élőfej, címszó, szócikk, rövidítések) 

2. Szótárak (betűrend, élőfej, címszó, szócikk, rövidítések) 

3. Enciklopédiák (tartalomjegyzék, tematikus elhelyezés, mutatók és azok betűrendje) 
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D) Feladatlap az online katalógus használatához – téma szerinti 

keresés 

7. évfolyam 

A csoport Elérhető: 26 pont 

1. feladat    

→ Lépj be az iskola honlapján a könyvtár oldalára. 

→ A könyvtári órák menüpontban keresd meg az Egyetemes Tizedes Osztályozás főcsoportjait, 

alosztályait.  

    → A táblázat segítségével határozd meg, milyen szakjelzet alatt találod meg az alábbi témájú 

könyveket!   pl.: állattan: 590 

 

 

a) kémia: ………....,  b)  labdarúgás: ..…….…. ,  c) magyar irodalom: …………. 

2-2 pont, összesen 6 pont  

 

2. feladat 

 

→ Keress az online katalógusban – tárgyszó keresési szempont használatával – egy művet a 

következő témákhoz! 

→ Írd le a választott mű öt alap-adatát a tanult formában: szerző: cím, kiadás helye: kiadó neve, 

kiadás éve, és a polcon való megtalálásához a lelőhelyet és a raktári jelzetét! 

a) színház Raktári jelzet:……………….  Lelőhely:……………………. 

a könyv adatai:  .................................................................................................................   

  5 pont 

 

b) sport Raktári jelzet:………………….  Lelőhely:…………………….. 

a könyv adatai:  .................................................................................................................   

   .................................................................................................................  5 pont 
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A következő feladatokhoz egy-egy művet kell keresned és a tanult formában leírnod! 

A megoldáshoz kövesd az alábbi lépéseket: 

 

→ Húzd alá a feladat szövegében a kulcsszót! 

→ Alakítsd át tárgyszóvá! 

→ Végezd el a keresést! 

→  Válaszd ki a találati halmazból a megfelelő dokumentumot!  

     A döntésben segít a cím, az alcím, a többi tárgyszó! 

 

3. feladat  

Az illemtannal foglalkozó könyvek között keress tinédzsereknek szólót! 5 pont 

 a választott könyv adatai: ....................................................................................................   

   .....................................................................................................   

  Raktári jelzet: .....................  Lelőhely:………………………… 

 

4. feladat 

Keress gyerekeknek szóló könyvet a barátságról! 5 pont 

 a választott könyv adatai: ....................................................................................................   

   .....................................................................................................   

  Raktári jelzet: .....................   Lelőhely:………………………. 
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Megoldások  

1.feladat  a) 540 b) 796 c) 894 Összesen 6 pont 

Az alosztály pontos meghatározása 2 pont, ha csak a főosztály, osztály szerepel: 1 pont. 

2.feladat 

a) a témához kapcsolódó könyv adatai: az 5 adat megléte 2 pont; a helyes, megadott sorrend 1 

pont;  a raktári jelzet pontos leírása 1 pont;  a lelőhely megnevezése.1 pont      

                 Összesen 5 pont 

b) lásd az a) pontnál    Összesen 5 pont  

3. feladat 

A találati halmazból az alábbi dokumentumok elfogadhatóak: 

Dizseri Eszter: Illik, nem illik?. Viselkedési tanácsok 12-18 éveseknek. Bp.: Kálvin, 1998.  

raktári jelzet : 395 D 69   lelőhely: ismeretterjesztő 

vagy 

Szafkóné Ács Márta: Tinédzserprotokoll. Bp.: Eötvös, 1998. 

raktári jelzet: 395 Sz 24  lelőhely: ismeretterjesztő 

Pontozása a 2. feladatnak megfelelően történik.  

   Összesen 5 pont 

 

4. feladat 

A találati halmazból az alábbi dokumentum elfogadható: 

Chrisine A. Adams: Hogyan légy jó barát: kézikönyv gyerekeknek. Szeged: Agapé, 2008. 

raktári jelzet: 613 A 21 lelőhely: ismeretterjesztő 

Pontozása a 2. feladatnak megfelelően történik.  

   Összesen 5 pont 
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E) A könyvtári feladatlap megoldásának értékelése 

Tantárgy: informatika / könyvtárhasználat 

Osztály: 7. o.; informatika csoport 

Csoportlétszám: 16 fő 

A tanulási folyamatba ágyazás: a csoport az előző órákon megismerkedett az iskolai könyvtár online 

katalógusával, a katalógusrekord szerkezetével. Gyakorolták a szerző és cím szerinti keresést, a 

könyvek forrásjelöléséhez szükséges adatok és a dokumentum könyvtári térben való megkereséséhez 

szükséges lelőhely és raktári jelzet rögzítésének szükségességét. 

A feladatlap 

A feladatlap az online katalógusban való, téma szerinti (tárgyszavas) keresés alapjainak elsajátítását 

támogatta. Emellett szövegértési képességfejlesztésként a katalógusrekord egyes adatainak 

felismerését, valamint a forrás-azonosításhoz szükséges adatok megadott formában történő 

rögzítésének begyakorlását szolgálta.  

Értékeléskor a tanulók nem kaptak rá osztályzatot, kivéve a legjobb megoldásokat. 

A feladatlapot a tanári magyarázatot követően önálló munkaként, egyéni munka formájában oldotta 

meg a csoport. A feladatlapot három verzióban (A-B-C feladatlap) készítettem, hogy az egyénileg 

számítógép előtt ülők egymás munkáját ne befolyásolják. A feladatlap megoldására kb. 30 perc időt 

szántam. A gyorsabban haladók számára a dokumentumok polcon való megkeresését is terveztem. 

A feladatlap eredményei visszajelzést adtak számomra a tanórai tanulási folyamat 

eredményességéről: 

 a katalógusrekord egyes adatelemeinek (raktári jelzet, lelőhely) felismerés szintű tudásával 

rendelkeznek-e;  

 milyen szinten sajátították el a forráshivatkozáshoz szükséges alapvető ismereteket (azonosító 

adatok felismerése, rögzítése a tanult szabályok alapján); 

 a keresési folyamat lépéseinek követése alapján képesek-e a találati halmazból a feladatnak 

megfelelő dokumentumok kiválasztására. 

A feladatlap eredménye:          

 

 

     

    

Értékelés 

A 2.-4. feladat raktári jelzettel kapcsolatos feladatrészei esetében a csoport teljesítménye 84%-os volt. 

A tipikus hibák az ismeretközlő könyvek raktári jelzetének nem pontos ismeretére utalnak: felcserélték 

a szakrendi és betűrendi jelet, vagy elhagyták a szakrendi jelet. Ugyanezen feladatok lelőhely jelölésére 

vonatkozó elemei 94%-os eredményűre sikerültek, azaz nagy biztonsággal tudják könyvtári 

állományegységekhez kapcsolni az egyes műveket.  

90% fölött 4 tanuló 

80-90% 5 tanuló 

65-79% 5 tanuló 

50-64% 2 tanuló 
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A forráshivatkozáshoz szükséges azonosító adatok még nem rögzültek a csoport többségénél, a 

feladatelemek összességében 66%-os eredményt hoztak. Leggyakrabban az adatsor volt hiányos (pl. 

hiányzott a kiadás helyének megnevezése, a kiadás éve, illetve néhány esetben fölösleges adatokat 

tüntettek fel).   

Ahhoz képest, hogy az adatsor hiányosságokat mutatott, az adatok sorrendjében biztosabbnak 

mutatkozott a csoport teljesítménye. Amit tudnak, azt már biztosabban tudják, mivel 81%-os 

eredménnyel voltak képesek helyes sorrendben leírni azokat.  

Amíg a 2. feladat esetében a megadott tárgyszó alapján született találati halmaz bármely elemét 

elfogadtam helyes válasznak, addig a 3-4. feladat esetében már a gondolkodási, szövegértési képesség 

fejlesztése is célom volt. A tanulókkal szóban megbeszéltük a feladatmegoldás algoritmusát, illetve 

ennek lépéseit a feladatlap is tartalmazta. A korábbi tanévben készült feladatlapot a tapasztalatok alapján 

ezzel bővítettem. E két utóbbi feladatnál többen igényelték a személyes tanári segítséget, amikor 

elakadtak – ha az általuk választott (tárgy)szóra nem kaptak találatot.  

A feladat a tanulók felénél hozott 1-1 rossz megoldást a találati halmazból való 

dokumentumválasztásban. Egyrészt nehézséget okozott a kereséshez a kérdésből a megfelelő kulcsszó 

kiválasztása, de ennél nagyobb kihívás volt a találati halmazból a kérdésnek megfelelő dokumentum 

kiválasztása. Azt gondolom, hogy könyvtárostanárként ez kiemelten fontos feladatom: tudatosítsam, ne 

csak megtaláljon valamit, hanem a lehető legmegfelelőbb dokumentumot találja meg a feladatához.  

 

Következtetések 

A feladatlap eredménye megerősített abban, hogy a jó képességű csoport tagjai elsajátították azokat 

az alapismereteket, amelyek szükségesek az önálló könyvtári forráskereséshez; alapszinten tudnak 

hivatkozást készíteni a használni kívánt dokumentumokról. Rendelkeznek motivációval a 

katalógushasználatra (örömmel, egymással versengve keresték meg a műveket a polcokon), amely 

biztosítja, hogy a tanulmányaik során bátran élnek ennek az eszköznek a használatával.  

Ugyanakkor világossá vált, hogy a következő órákon az ismeretközlő könyvek raktári jelzetének 

felismertetését, használtatását még gyakoroltatnom kell a csoporttal. A szaktanárok figyelmét fel kell 

hívnom arra, hogy a pontos forráshivatkozás elvárásával közösen tudjuk elérni, hogy a diákok igényévé 

és készségévé váljon az etikus forráshasználat. A könyvtárhasználatra épülő szaktárgyi órákon pedig 

kifejezetten figyelnem kell ezekre az elemekre. 

A téma szerinti keresés elmélyítésére a spirálisan építkező könyvtárhasználati tananyag majd a 8. 

évfolyamon ad még lehetőséget.  

A feladatlap továbbfejlesztését két szempontból szükségesnek tartom:  

1. Fontos, hogy összeépüljön a katalógusban való keresés és a dokumentumhoz a könyvtári 

térben való eljutás képessége. Ennek alapvető képességgé kell válnia, mert e tudás nélkül nem 

fog a tanuló bátran a nyomtatott forrásokhoz nyúlni. Ezért a feladatlapon külön feladatként 

(pontszerzési lehetőségként) meg kell jelennie, hogy a dokumentumot megtalálta-e a polcon. 
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2. A tanórai differenciálásra törekvés jegyében további feladatlap-verziókat fogok 

kidolgozni az eltérő csoportok számára, az egyes keresési feladatok nehézségi fokának 

megfelelően (pl.: szövegértés, a dokumentumok azonosító adatainak formája).  
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F) Javaslat a könyvtári munkaterv elkészítéséhez 

1. A könyvtár működésének személyi feltételei 

 A tanévben a könyvtári munkafeladatokra fordítható heti munkaidő és beosztásának szabályai 

(A Köznevelési törvény 62.§(12) pontja alapján: a neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő – könyvtári nyitva tartás óraszáma, a kötött munkaidő fennmaradó részének 

óraszáma – a zárva tartás mellett állománygondozásra, gyarapításra, iskolai 

kapcsolattartásra stb.) 

 A heti nyitva tartás ideje, beosztása 

 Továbbképzés / szaktanácsadói támogatás igénye / felkészülés a minősítésre 

 

2. Az iskolai könyvtár szakmai munkájának tanévi feladatai 

2.1 Könyvtár-pedagógiai feladatok 

2.1.1 Könyvtárhasználatra nevelési feladatok 

2.1.2 Könyvtárhasználati oktatómunka tervezése 

 A könyvtárhasználati órák ütemezése a befogadó tárgyakban (magyar, informatika) 

 A könyvtárhasználatra épülő szakórák szervezése 

 Kapcsolódás iskolai projektekhez, tevékenységekhez  

 Tanórán kívüli tevékenységek könyvtári kapcsolódása 

2.1.3 Tervezett mérések 

 Bemeneti mérések (pl. a felső tagozatra belépő 5. évfolyam diagnosztikus mérése) 

 Kimeneti mérések (pl. szummatív mérés a 8. évfolyamon) 

2.1.4 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 A tehetséggondozás formája, köre, ütemezése (pl.: egyéni/csoportos, egyéni fejlesztési 

terv / szakkör formában, 5–6. és/vagy 7–8. évfolyamra terjed ki, november és január között 

heti rendszerességgel / október és május között havonta stb.) 

 A felzárkóztatás formája, köre, ütemezése 

 

2.2 Könyvtárszakmai feladatok 

 Dokumentumok gondozása (pl. könyvtár-pedagógiai program, könyvtári SZMSZ és 

mellékletei, házirend, iskolai pedagógiai program könyvtári vonatkozásai) 

 Állománygyarapítás 
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 Állománygondozás 

 Állományfeltárás 

 Szolgáltatások, tájékoztatás 

 Könyvtári rendszerhez való kapcsolódás 

 

3. Tárgyi felszereltség 

 A könyvtárhasználati ismeretek oktatásához szükséges eszközök (pl. számítógépek, laptopok, 

projektor, digitális tábla stb.) 

 A könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges eszközök  

 

4. Közösségi rendezvények, kapcsolatok, kommunikáció 

 A kulturális rendszer programjaihoz való kapcsolódás 

 A könyvtár belső és külső kommunikációja (pl.: a szülőkkel, a fenntartóval, a DÖK-kel, a 

munkaközösségekkel stb.), elektronikus kommunikáció (pl. iskolai honlap/blog a könyvtári 

információkkal, a könyvtárhasználati órák tematikájával, segédanyagaival, feladataival) 

 

Melléklet 

Havi ütemterv 
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G) Segédlet a könyvtár-pedagógiai program (KPP) elkészítéséhez 

Formai elvárások: 

 Van címlapja 

 Szerkezete strukturált: fejezetek, alfejezetek, számozások, következetesek 

 Az oldalai számozottak 

 Tartalomjegyzék is tartozik hozzá 

 Megjelenése esztétikus, könnyen áttekinthető, esetleg folyamatábrákat tartalmaz 

 

Általános részei: 

 Az iskola/tagiskola megnevezése, címe 

 A fenntartó és a működtető megnevezése és címe 

 Ki és mikor készítette a programot? Ki és mikor hagyta jóvá? 

 Az intézményvezető és a könyvtárostanár aláírása, pecsétek, dátum 

 A vonatkozó jogszabályok felsorolása 

 Általános célok, küldetésnyilatkozat 

 Helyzetelemzés  1.  A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai programjában 

     2. A könyvtár-pedagógia helyzete és szerepe az intézményben 

 Kapcsolatok: iskolán belül és kívül 

 A felhasznált irodalom jegyzéke 

 

Pedagógiai részei: 

1. Nevelés 

1.1. Fejlesztési területek, módszertani alapelvek, kulcskompetenciák (NAT) 

1.2. A kerettantervek bevezetői 

1.3. A helyi pedagógiai program nevelési céljaihoz való kapcsolódás 

1.4. Fejlesztési program, IFLA-UNESCO közös nyilatkozat 

1.4.1. Az információs műveltség elsajátíttatása 

1.4.2. Az olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelés 

1.4.3. Tanórai célkitűzések 

1.4.4. Tanórán kívüli foglalkozások 

1.5. Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

 

2. Oktatás          

2.1. Helyi tanterv  

2.2. Könyvtár-pedagógiai tanterv 
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2.3. Értékek, célok, feladatok, eszközök, belépő tevékenységformák meghatározása 

2.4. Tanórai tevékenységek 

2.4.1. Évfolyamonként az órakeret és a témák elosztása – könyvtárhasználati 

órák 

2.4.2. Kapcsolódás más szaktárgyakhoz – könyvtári szakórák 

2.4.3. Kimeneti követelmények évfolyamonként 

2.4.4. Az értékelés módja és formái 

2.4.5. A taneszközök meghatározása (tankönyvek, segédkönyvek, elektronikus 

tanulási segédletek) 

2.5 Tanórán kívüli tevékenységrendszer  

 

 

A felhasznált irodalom jegyzéke:             
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