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2. lépés: A 8/ 2013. EMMI rendelet a tanári 
felkészítés közös követelményeiről és az egyes 
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről ( 
könyvtárostanári  KKK – alapvető kompetenciák  

1. lépés: 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 
rendelet a kerettantervek kiadásának és 
jóváhagyásának rendjéről 
 

 

3. lépés: Útmutató a pedagógusok minősítési 
rendszeréhez 
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PDF-formátum  
 

• szövegfájlok formátuma:  
Times New Roman 12  

másfeles sorköz  
normál margó (2,5 cm)  
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Mestertanár fokozat 

Kutatótanár fokozat 
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Alkotó könyvtárostanárok! 
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Intézményi környezet 
bemutatása 

▫ az intézmény adatai, tanulói adatok, 
tantestületi profil,  

• A könyvtárostanár helye a testületben, 
• a könyvtárhasználati ismeretek, a tanórán 

kívüli tevékenységek a pedagógiai 
programban. 

• A könyvtári környezet jellemzői, 
infrastruktúra,  

• társadalmi kapcsolatok,  
• szakmai kapcsolatok . 11 



A szakmai életút értékelése 
  

 

• a pedagógiai munka megtervezésének 
dokumentumai (62.old.)  

• a tanítási-tanulási folyamatban készített tanulói 
munkák  

• a tanulási folyamat eredményeinek bemutatása  
 

• szakmai fejlődés, nehézségek,  
• módszertani megújulás,  
• reflexió két szakmai rendezvényre, 
• értékelje pedagógiai kompetenciáit,  
• szakmai munka bemutatása,  
• betöltött feladatai, szakmai tervei, stb.  
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A könyvtárostanár is tanár, amennyiben 
pedagógusi és könyvtárosi végzettsége is van. 13 
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• csoportprofil  
• tematikus terv   
• óraterv, foglalkozási terv,  
• féléves ütemterv,  
• foglalkozásterv  
• A megvalósulás dokumentumai  
• az értékelés dokumentumai   
• hospitálási napló  
+ reflexiók 

Alapdokumentumok  
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Esetleírás  (pedagógiai probléma megoldása  
az eset ismertetése, értelmezése, lépései) 

 

IKT alkalmazása  
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Szabadon választható dokumentumok köre 
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Hogyan kezdjek hozzá? 
 
 

Személyes anyagok összeállítása mappába, pdf 

formátumban 

Csoportok kiválasztása, háttérkérdőív, 
osztályfőnökkel interjú, más órákon látogatás, év 
eleji mérés – csoportprofil elkészítése 

Tematikus terv, óratervek és reflexiók  

1. 

2. 

3. 
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• leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése  
▫ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a 
dokumentum megfelelő pontjaira.  
 
• elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk  
▫miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk 
(cselekvés előtti reflexió)  
 

•önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen 
következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre  
▫a tanulókra és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg 
változtatni a gyakorlatunkon (cselekvés utáni reflexió)  
 

Tematikus terv, óratervek és reflexiók  
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Áttekintés: ezt a képet akartam 
megrajzolni magamról?  

Igen! Ezt ! 
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Hock  Zsuzsanna 
Veres Pálné Gimnázium 
könyvtárostanár 

konyvtar@vpg.hu 

Sok sikert! Köszönöm a figyelmet! 


