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MMőőkkööddéési dokumentumoksi dokumentumok
�� AlapAlapííttóó OkiratOkirat (TE(TEÁÁOR 92.51 KOR 92.51 Köönyvtnyvtáári tevri tevéékenyskenyséég,   SZJ 92.51.11 Kg,   SZJ 92.51.11 Köönyvtnyvtááriri szolgszolgááltatltatáás)s)

�� Iskolai Szervezeti Iskolai Szervezeti éés Ms Mőőkkööddéési Szabsi Szabáályzatlyzat
�� KKöönyvtnyvtáári Mri Mőőkkööddéési Szabsi Szabáályzatlyzat
�� KKöönyvtnyvtáári Gyri Győőjtjtııkkööri Szabri Szabáályzatlyzat
�� KKöönyvtnyvtáárhasznrhasznáálati szablati szabáályzatlyzat (H(Háázirend)zirend)
�� Helyi PedagHelyi Pedagóógiai Programgiai Program

�� KKöönyvtnyvtáárr--PedagPedagóógiaigiai ProgramProgram

�� Iskolai MinIskolai Minıısséégirgiráánynyííttáási Programsi Program
KKöönyvtnyvtáári kri küüldetldetéésnyilatkozatsnyilatkozat
ÖÖnnéértrtéékelkeléési dokumentumoksi dokumentumok
KKöönyvtnyvtáári fejlesztri fejlesztéési stratsi stratéégiagia

Az iskolai kAz iskolai köönyvtnyvtááros(ok) munkakros(ok) munkakööri leri leíírráásasa
ÉÉves munkatervek, beszves munkatervek, beszáámolmolóókk
NyilvNyilváántartntartáások, statisztiksok, statisztikáákk
JegyzJegyzııkköönyveknyvek
SzakSzakéértrtııi, szakfeli, szakfelüügyeleti jelentgyeleti jelentéések, szaktansek, szaktanáácsadcsadóói jegyzi jegyzııkköönyveknyvek



KKöönyvtnyvtáárr--pedagpedagóógiai programgiai program

�� Hogyan fogjunk hozzHogyan fogjunk hozzáá??

�� PedagPedagóógiai program(nevelgiai program(neveléési program si program éés helyi tanterv) tanulms helyi tanterv) tanulmáányoznyozáása sa 
�� NAT ismerete.NAT ismerete.

�� CCéél meghatl meghatáározrozáásasa: (pl. tudjanak k: (pl. tudjanak küüllöönbnböözzıı informinformáácicióóforrforráásokbsokbóól informl informáácicióókat szerezni kat szerezni éés azokat alkots azokat alkotóó mmóódon felhaszndon felhasznáálni). lni). 
IdIdéézzéés az ints az intéézmzméényi programbnyi programbóóll

�� Terv kTerv kéészszííttéésese:  (honnan, hov:  (honnan, hováá akarunk eljutni)akarunk eljutni)
�� ElElıızetes ismeretek felmzetes ismeretek felméérréése (9. osztse (9. osztáályban)lyban)
�� SikerkritSikerkritéérium, (tanulmrium, (tanulmáány, kiselny, kiselııadadáás, projekt)s, projekt)
�� mméérréés s -- éértrtéékelkelééss

�� KKöövetelmvetelméények:nyek:
�� A tanulA tanulóók szk száámmáárara
-- IsmerjIsmerjéék a kk a küüllöönbnböözzıı funkcifunkcióójjúú kköönyvtnyvtáárakat rakat éés szolgs szolgááltatltatáásaitsait
-- IsmerjIsmerjéék a dokumentumok kk a dokumentumok köönyvtnyvtáári elhelyezri elhelyezéésséének rendjnek rendjéét t éés a ts a táájjéékozkozóóddáás eszks eszköözeitzeit
-- IsmerjIsmerjéék az anyaggyk az anyaggyőőjtjtéés, informs, informáácicióófeldolgozfeldolgozáás s éés hivatkozs hivatkozáás szabs szabáályaitlyait
-- TudTudáásukat msukat méérhetrhetıı formformáában bizonyban bizonyíítstsáákk
�� A tanA tanáárok szrok száámmáárara
-- A tanA tanóórráán szerzett tudn szerzett tudáás elms elméélylyííttéése kse köönyvtnyvtáári eszkri eszkööztztáárra is rra is ééppüüljljöönn
-- A szaktA szaktáárgyhoz kapcsolrgyhoz kapcsolóóddóó infinf. hordoz. hordozóók ismerete k ismerete ééppüüljljöön be a kn be a köövetelmvetelméényrendszerbe.nyrendszerbe.
�� Az iskolavezetAz iskolavezetéés szs száámmáárara
-- KKíísséérje figyelemmel hogy a krje figyelemmel hogy a köönyvtnyvtáárhasznrhasznáálatra nevellatra neveléés bes beééppüüll--ee
-- az egyes tantaz egyes tantáárgyak tantervrgyak tantervéébebe
-- ÉÉrtrtéékelje a kkelje a köönyvtnyvtáári ri áállomllomáányra kutatnyra kutatáásra alapozott tantsra alapozott tantáárgyi rgyi óórráákatkat
�� Szervezet szSzervezet száámmáárara
-- BiztosBiztosíítsa a ttsa a táárgyi rgyi éés szems szeméélyi feltlyi feltéételeketteleket
-- a forra forráásksköözpont tzpont tíípuspusúú iskolai kiskolai köönyvtnyvtáár mr mőőkkööddééssééhezhez



Mely Mely éévfolyamokon, mely tantvfolyamokon, mely tantáárgyakban, milyen rgyakban, milyen óóraszraszáámban mban éés mit?s mit?

�� BefogadBefogadóó tanttantáárgyak (krgyak (köönyvtnyvtáárhasznrhasznáálati ismeretek)lati ismeretek)

�� Magyar nyelv Magyar nyelv éés irodaloms irodalom
�� 1. 1. éévf. vf. -- 3 3 óóra/tanra/tanéévv
�� 2. 2. éévf. vf. -- 5 5 óóra/tanra/tanéévv
�� 3. 3. éévf. vf. -- 5 5 óóra/tanra/tanéévv
�� 4. 4. éévf.  vf.  -- 4 4 óóra/tanra/tanéévv

�� Informatika, kInformatika, köönyvtnyvtáári informatika (bontott csoport)ri informatika (bontott csoport)
�� 5.5.éévf. vf. –– 3 3 óóra/tanra/tanéévv
�� 6.6.éévf. vf. –– 3 3 óóra/tanra/tanéévv
�� 7. 7. éévf. vf. –– 4 4 óóra/tanra/tanéévv

�� ÉÉletvitel letvitel éés gyakorlati ismereteks gyakorlati ismeretek
�� 8. 8. éévf. vf. –– 3 3 óórara

�� Informatika, kInformatika, köönyvtnyvtáári informatikari informatika
�� 9. 9. éévf. vf. –– 5 5 óóra/tanra/tanéévv
�� 11. 11. éévf.  vf.  -- 4 4 óóra/tanra/tanéévv

�� Nyelvi elNyelvi elııkkéészszííttıı
�� 9. 9. éévf. vf. –– 10 10 óóra/tanra/tanéévv



TantTantáárgyi szakrgyi szakóórráák a kk a köönyvtnyvtáár r áállomllomáánynyáára alapozvara alapozva
tantanéévenkvenkéént minimum 2 nt minimum 2 óórara

�� CCéél: l: 
�� az elsajaz elsajááttíított ktott köönyvtnyvtáárhasznrhasznáálati tudlati tudáás alkalmazs alkalmazáásasa
�� A tantA tantáárgyak informrgyak informáácicióóhordozhordozóóinak megismerinak megismeréésese
�� ÖÖnmnmőővelveléés fejleszts fejlesztéése, az olvasse, az olvasáás fontosss fontossáággáának tudatosnak tudatosííttáásasa
�� Az informAz informáácicióók feldolgozk feldolgozáása, informsa, informáácicióóhordozhordozóók tudatos hasznk tudatos hasznáálata.lata.
�� A szellemi munka technikA szellemi munka technikááinak megtaninak megtanííttáása,sa,

öönnáállllóó tanultanuláás ks kéépesspessééggéének kialaknek kialakííttáásasa

�� ÁÁltalltaláános knos köövetelmvetelméény:ny:
�� VVááljon igljon igéénynyéévvéé oktatoktatóónak nak éés tanuls tanulóónak a tanknak a tanköönyveken knyveken kíívvüüli ismeretszerzli ismeretszerzéés, tuds, tudáásgysgyőőjtjtééss
�� Az iskolai kAz iskolai köönyvtnyvtáár hasznr hasznáálata legyen nlata legyen néélklküüllöözhetetlen minden tantzhetetlen minden tantáárgynrgynáál, felsl, felsııbb bb 

éévfolyamokon is.vfolyamokon is.

VegyVegyüük figyelembe!k figyelembe!
A tanulA tanuláási folyamatot jelentsi folyamatot jelentıısen sen áátalaktalakíítja az informatikai eszktja az informatikai eszköözzöök k éés az elektronikus oktats az elektronikus oktatáási si 

segsegéédanyagok haszndanyagok hasznáálata. Ez lata. Ez úúj lehetj lehetıısséég az ismeretg az ismeretáátadtadáásban.sban.



Tanmenet Tanmenet éés s óóraterv kraterv kéészszííttéésese
�� CCéél meghatl meghatáározrozáásasa

�� Pl.: a tanulPl.: a tanulóók felkk felkéészszííttéése az informse az informáácicióószerzszerzéés kibs kibııvvüüllıı lehetlehetıısséégeinek megtalgeinek megtaláálláássáára, felhasznra, felhasznáálláássáára ra 
kritikus szelekcikritikus szelekcióójjáára, feldolgozra, feldolgozáássáára.ra.

�� Tudatos kTudatos köönyvtnyvtáárhasznrhasznáállóói magatarti magatartáás kialaks kialakííttáásasa
�� A kA köönyvtnyvtáár forrr forráásksköözpontkzpontkéént tnt töörtrtéénnıı felhasznfelhasznáálláássáával az val az öönmnmőővelveléési ksi kéépesspesséégek fejlesztgek fejlesztéése, se, 

forrforráásfelhasznsfelhasznáálláás etiks etikáája.ja.

�� KKöövetelmvetelméény meghatny meghatáározrozáásasa
�� ÉÉrtrtéékelkeléés meghats meghatáározrozáásasa

FolyFolyóóiratok bemutatiratok bemutatáása sa 
eletronikuseletronikusdokumentumok dokumentumok 
hasznhasznáálatalata

Nyomtatott Nyomtatott éés elektronikuss elektronikusDokumentumtDokumentumtíípusokpusok3.3.

A kA köönyvtnyvtáári ri áállomllomáány ny 
hagyomhagyomáányos feltnyos feltáárráássáának nak 
mmóódjadja

KeresKereséési feladatok megoldsi feladatok megoldáásasa

A katalA katalóóguscguscéédula adataidula adatai
A rendszA rendszóó megismermegismeréésese
KeresKereséés a bets a betőőrendes rendes 

katalkatalóógusban (gusban (SzgSzgéépespes
katalkatalóógusok haszngusok hasznáálata)lata)

KKöönyvtnyvtáárban valrban valóó ttáájjéékozkozóóddáás, s, 
katalkatalóógusokgusok

2.2.

A kA köönyvek tartalmi nyvek tartalmi 
megkmegküüllöönbnbööztetztetéésese

BetBetőőrendezrendezéési feladatsi feladat
IsmeretkIsmeretköözlzlıı szakszszakszáámainak mainak 

gyakorlgyakorláásasa

A szabadpolc rendjeA szabadpolc rendje
SzSzéépirodalom betpirodalom betőőrendje, raktrendje, raktáári ri 

jelzete (jelzete (CutterCutterszszáám)m)
IsmeretkIsmeretköözlzlıı irodalom irodalom 

szakrendje (ETO szszakrendje (ETO száám)m)

A kA köönyvtnyvtáárban valrban valóó ttáájjéékozkozóóddáás,s,
IrIráánynyíított ktott köönyvkeresnyvkereséés, s, 

szabadpolcszabadpolc

1.1.

FejlesztFejlesztéési feladatoksi feladatok
TanulTanulóói tevi tevéékenyskenyséégekgek

TartalomTartalom
TananyagTananyag

TTéémakmaköörröök,k,altaltéémmáákkÓÓrara



TehetsTehetsééggondozggondozáás az iskolai ks az iskolai köönyvtnyvtáárbanrban

�� A modern tehetsA modern tehetsééggondozggondozáás optims optimáális klis köörnyezete a jrnyezete a jóó csalcsaláád d éés a js a jóó ttöömegnevelmegneveléés ints intéézmzméényei: az nyei: az óóvodvodáák, az k, az 
iskoliskoláák, az egyetemek, az elsk, az egyetemek, az elsıı munkahelyek. Ez a felsorolmunkahelyek. Ez a felsoroláás azt is sugallja, hogy bs azt is sugallja, hogy báár a tehetsr a tehetséégnevelgneveléés s 
elselsııkkéént pedagnt pedagóógiai giai éés pszichols pszicholóógiai feladat, giai feladat, áám egyre fokozm egyre fokozóóddóóan tan táársadalmi feladattrsadalmi feladattáá vváálik. Ebben a lik. Ebben a 
felfogfelfogáásmsmóódban a tehetsdban a tehetséégkutatgkutatáás s éés a tehetss a tehetsééggondozggondozáás szs szééles les éértelemben vett trtelemben vett táársadalmi szrsadalmi szüüksksééglet. A glet. A 
tehetstehetséég fogalmg fogalmáát nagyon szegt nagyon szegéénynyííti, ha azt ritka "termti, ha azt ritka "terméészeti kincsnek" tszeti kincsnek" téételezztelezzüük, mint ahogy az a politikai k, mint ahogy az a politikai 
retorikretorikáában ban éés a ks a kööznapi beszznapi beszéédben sokszor elhangzik. dben sokszor elhangzik. 

�� ((ForrForráás: Bs: Bááthory Zoltthory Zoltáán: A tehetsn: A tehetséég globalitg globalitáása sa -- a Magyar Tehetsa Magyar Tehetsééggondozggondozóó TTáársasrsasáágrgróól)l)

�� A kA köönyvtnyvtáári foglalkozri foglalkozáások tsok tíípusai:pusai:
�� KKöönyvtnyvtáárhasznrhasznáálati lati óórara
�� TantTantáárgyi szakrgyi szakóóra a kra a köönyvtnyvtáárbanrban
�� TanTanóórrááktktóól fl füüggetlen kggetlen köönyvtnyvtáári foglalkozri foglalkozáásoksok

�� -- kköönyvtnyvtáár bemutatr bemutatóó foglalkozfoglalkozááss
�� -- íírróó--olvasolvasóó taltaláálkozlkozóó
�� -- szituszituáácicióós js jááttéékokkok
�� -- irodalmi foglalkozirodalmi foglalkozáás, meseds, mesedéélutlutáán, n, szszíínjnjáátsztszóókköörr
�� -- vetvetííttééss
�� -- vetvetéélkedlkedıı
�� -- szavalszavalóóversenyverseny

�� -- projekt napprojekt nap

�� Az iskolai rendezvAz iskolai rendezvéények (ballagnyek (ballagáás, kars, karáácsony, csony, 
egyegyééb b üünnepek)nnepek)



A kA köönyvtnyvtáárbanrban

�� CsoportmunkaCsoportmunka
�� ÖÖnnáállllóó tevtevéékenyskenyséégg
�� A kA köönyvtnyvtááros ros 

rejtetten irrejtetten iráánynyíítjatja
�� A tanulA tanulóó tervez, tervez, 

elelııkkéészszíít,t,üütemez,temez,
informinformáácicióókat gykat győőjt, jt, 
vvéégrehajt, prezentgrehajt, prezentááll

PROJEKTMUNKA



A projektek megvalA projektek megvalóóssííttáássáának 8 nak 8 
llééppéése se 

1.1. a ka köönyvtnyvtááros elros elııkkéészszíít egy sor t egy sor altaltéémmáávalval rendelkezrendelkezıı
ttéémmáát t 

2.2. a tanula tanulóók maguk vk maguk váálasztjlasztjáák ki k ki 
3.3. csoportszervezcsoportszervezééss
4.4. ccéél, a kl, a köövetendvetendıı eljeljáárráások sok éés a feladatok s a feladatok 

megmegáállapllapííttáása sa 
5.5. tanultanulóók k öönnáállllóóan hajtjan hajtjáák vk véégre a tervet gre a tervet –– a a 

kköönyvtnyvtááros figyelemmel kros figyelemmel kíísséériri
6.6. a kis csoport a kis csoport éértrtéékeli a kkeli a köözzöös munks munkáátt
7.7. munka bemutatmunka bemutatáása sa 
8.8. a tanula tanulóók k éés a ks a köönyvtnyvtááros kros köözzöösen sen éértrtéékelik a munka kelik a munka 

eredmeredméénynyéét, tapasztalatok t, tapasztalatok öösszegzsszegzéése, mit tanultunk se, mit tanultunk 
a projektba projektbııll



PROJEKTTERV AZ ADOTT PROJEKTTERV AZ ADOTT 
PROJEKT VPROJEKT VÉÉGREHAJTGREHAJTÁÁSSÁÁRARA

�� ProjektProjekt--ccéél:l:
�� A csoport fejlesztA csoport fejlesztéési feladata:si feladata:
�� A csoport tagjai:A csoport tagjai:
�� A feladat elvA feladat elvéégzgzéésséének kezdnek kezdéési si éés vs véégsgsıı hathatáárideje:rideje:

�� A cA céél ell eléérrééssééhez vezethez vezetıı feladatok ill. cselekvfeladatok ill. cselekvéési sorsi sor
�� A szA szüüksksééges erges erııforrforráásoksok
�� IdIdııtartam, tartam, 
�� HatHatááridridıı
�� RRéésztvevsztvevıık kk köörere
�� Az elvAz elváárt eredmrt eredméényny (sikerkrit(sikerkritéérium)rium)
�� Az eredmAz eredméény mny méérréési, si, éértrtéékelkeléési msi móódjadja
�� felelfelelııss



ISKOLAI ISKOLAI ÜÜNNEPSNNEPSÉÉGEKGEK
BALLAGBALLAGÁÁS, TANS, TANÉÉVNYITVNYITÓÓ, TAN, TANÉÉVZVZÁÁRRÓÓ, SZALAGAVAT, SZALAGAVATÓÓ, , ÁÁLLAMI LLAMI ÜÜNNEPEK, EGYNNEPEK, EGYÉÉB B ÜÜNNEPEKNNEPEK……

�� EGYEGYÉÉNI FOGLALKOZNI FOGLALKOZÁÁS  S  

Kiemelt szerepe van a tehetsKiemelt szerepe van a tehetsééggondozggondozáásban!sban!
TantTantáárgyi versenyek:  OKTV,  Nyelvi versenyek, Mrgyi versenyek:  OKTV,  Nyelvi versenyek, Mőővvéészeti versenyek, szeti versenyek, BodBod PPééter ter 

kköönyvtnyvtáárhasznrhasznáálati versenylati verseny
-- szemszeméélyislyiséégfejlesztgfejlesztéés ks köönyvtnyvtáár r ––pedagpedagóógiai mgiai móódszerekkel dszerekkel 

A kA köönyvtnyvtáárostanrostanáár,  r,  -- kküüllöönleges tannleges tanáárr
-- lelki tlelki táársrs
-- szszüüllııppóótltlóó
-- mindentudmindentudóó bböölcslcs
-- tehetstehetséégek felfedezgek felfedezııjeje
-- tehetstehetséégek gondozgek gondozóójaja

A kA köönyvtnyvtáár r –– pedagpedagóógiai programban megfogalmazott feladatokat csak akkor lehet hatgiai programban megfogalmazott feladatokat csak akkor lehet hatéékonyan konyan éés js jóól l 
szervezetten vszervezetten véégrehajtani, ha vgrehajtani, ha váálaszt tudunk adni a klaszt tudunk adni a köövetkezvetkezıı kkéérdrdéésekre:sekre:
-- mikor mondhatjuk, hogy teljesmikor mondhatjuk, hogy teljesüültek a megfogalmazottak?ltek a megfogalmazottak?
-- mikor mikor éértrtüük el a ck el a céélokban megfogalmazott minlokban megfogalmazott minııssééget?get?

A kA köönyvtnyvtáár r –– pedagpedagóógiai tevgiai tevéékenyskenyséég elleng ellenıırzrzéési, msi, méérréési, si, éértrtéékelkeléési, minsi, minıısséégbiztosgbiztosííttáási rendszersi rendszeréét az t az 
iskola iskola MinMinııssééggíírráánynyííttáásisi programjprogramjáában (IMIP) kell megfogalmazniban (IMIP) kell megfogalmazni



ÖÖnnöök bizonyk bizonyáára,  talra,  taláálkoztak mlkoztak máár tehetsr tehetsééges gyermekkel. ges gyermekkel. 

EgyetEgyetéértenek azzal, hogy a tehetsrtenek azzal, hogy a tehetséég minden kg minden köörrüülmlméények knyek köözzöött utat ttt utat töör magr magáának?nak?



Köszönöm a figyelmet!

Irodalom:

- Tóth Józsefné: Könyvtár az iskolában – Iskola a könyvtárban .-BácsmePI, 
Kecskemét, 2006

-Tóth Józsefné: Amit a könyvtárról tudni kell – Könyvtárhasználat tanítása az 
iskolában .- BácsmePI, Kecskemét, 2007

-- Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógia .-KTE-Flaccus Bp.2003

-- Lázárné Szanádi Csilla: Projekt módszer az iskolai könyvtárban (elıadás 
2006 ápr.25)

--Melykóné Tızsér Judit: Könyvtár-pedagógiai program az iskolában : = 
Korszerő Könyvtár .- Bp., RAABE F1.1., 2006

-- Nemzeti Alaptanterv Bp., Mővelıdési és Közokt. Min. – Korona Kiadó,1995.

Lovrencsics Piroska 7 éves
1974  FSZEK 27/4 KÖNYVTÁR





Anyukám, 89 éves

Zoli 19 éves,  Gabi 22 éves

Kati lányom és férje Feri

Márkó 5 éves
Márkó és Gergı

Bea és Gergı 3 éves

Tibor fiam, és Gergı

Életem párja 43 éve
Piroska és Feri mikor jól érzik 
magukat 

Gabriella, virágkötı lesz?

Zoli cukrásznak készül


