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A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása 
A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepcióhoz 

 
 
 
 
A minısítési eljárás (1. mell.) 
- Az értékelés szempontjai szaktanárközpontúak, javasoljuk a speciális munkakörhöz kötött 
szempontok legalább általános említését, vagy munkakörönkénti felsorolását. Pl.: a 
könyvtárostanárnak a felsoroltakon kívül más elvárásoknak is meg kell felelniük 
(állományfejlesztés, feldolgozás …). 
- A minısítési szempontok közé javasoljuk: önképzés, szakmai (civil) aktivitás, iskolán kívüli 
szakmai kapcsolattartás (a közoktatási törvény koncepciója a tanulóktól elvárja az önkéntességet, 
társadalmi tevékenységet, akkor példamutatásként ösztönözni kell a pedagógusokat is a szakmai 
civil szervezetekben való részvételre, a szakmai rendezvényeken való részvételre) 
 
- A minısítésen át nem ment pedagógusok átképzés után pl. könyvtáros asszisztensek lehetnek. 
Ennél a résznél javasoljuk, ne soroljanak fel konkrét munkaköröket, mert az adott munkakörökre 
nézve presztízscsökkentı. 
 
 
A minısítı bizottság 
A névjegyzékbıl jelölik ki tagjait, arra viszont nincs garancia, hogy a szakterülethez értı-e vagy 
bármely területen szakértı tagja lehet a bizottságnak. Könyvtárostanár esetén szükséges, hogy 
iskolai könyvtári szakértı is legyen a bizottságban, mert munkájának minısítéséhez speciális 
szakismeret is szükséges. 
 
 
Fokozatok (VI.) 
- VI.1. szerint a gyakornok tanító/tanár kötelezı óraszáma 19 (7.p.), de az 5. mell. táblázata 
szerint a könyvtárostanító/tanáré 20 (27.p.), pedig ık is tanítók/tanárok 
A könyvtárostanár/-tanítónak miért több a kötelezı óraszáma, mint más pedagógusnak? A 
törvény eddig nem tett különbséget tanár és tanár között, jelenleg azonos az óraszám, ennek 
megváltoztatását indokolatlannak és diszkriminatívnak tartjuk. 
 
Továbbképzés (VII.) 
Nem látjuk még, hogy a továbbképzési rendszer hogyan változik. A könyvtárostanárok esetén 
kérdés, hogy csak pedagógus-továbbképzések vagy könyvtáros továbbképzések is beszámíthatók-
e. A szakmai megújuláshoz szükség van ezen a területen is továbbképzésre. 



 

http://www.ktep.hu 
http://konyvtarostanarok.klog.hu 

2 
 

 
Órakedvezmények 
- A könyvtárostanár/-tanító igazgató, igazgatóhelyettesi óraszámánál hogyan kell értelmezni a 

kihúzott rubrikát? Igazgatóként nem kell tanítania és könyvtári munkát végeznie? 
 
A pedagógus alapvetı kötelességei (2 mell.) 
- A könyvtárostanár, és több más nem szaktanári pedagógus munkakörhöz speciális kötelességek 
is tartoznak, melyeket szükséges megjeleníteni a jogszabályban. Például azért, mert az ı 
munkájukról kevesebbet tudnak az intézményvezetık, fenntartók. 
- a pedagógus kötelességeit célszerő lenne strukturáltan közölni, rendszerezni 
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