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1. Az iskola szerkezete 

Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 2 alsó 2 felső tagozatos 

osztállyal. Az iskola nevelési- oktatási céljai a Pedagógiai Programunkban 

meghatározottak.  

 A kultúra és a műveltség átadása oly módon valósul meg intézményünkben, hogy a 

törvény által előírt Nemzeti Alaptanterv működési területeit építik magukba a 

tantárgyak tantervi szinten évfolyamokra, témákra, tanítási órákra bontva.  

 A tantárgyi követelményrendszert az iskola helyi tanterve részletesen meghatározza.  

 A tehetségfejlesztés, gondozás és felzárkóztatás részleteit a Pedagógiai Program 

fogalmazza meg.  

 

1.1.  A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai programjában 

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása és a tanulási-önművelési kultúra 

fejlesztése tantárgyközi feladat, olyan, amely az egész tantestület közös ügye.  

Az iskola akkor tudja a könyvtár használatára, önművelésre nevelni diákjait, ha ez a 

feladat áthatja a pedagógiai program egészét.  

 

1.2.  A könyvtáros feladatai  

A könyvtár az iskolai műhelymunka nélkülözhetetlen része, ami egyúttal azt is 

feltételezi, hogy a könyvtáros szervezi, összefogja, koordinálja a médiatári 

eszköztárral épülő pedagógiai fejlesztő, önművelő tevékenységet.  
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A könyvtár-pedagógia hatékony művelésének nem lehet más célja, mint az alapvető 

elvárás, hogy az iskolában valósuljon meg a tervszerűen felépített gyakorlat közeli 

könyvtárhasználat és az erre való nevelés.  

 

1.3.  A szaktanárok feladatai  

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátíttatása és a tanulási-önművelési kultúra 

fejlesztése tantárgyközi feladat, tehát az egész tantestület közös ügye, tagjainak 

munkaszerepétől függetlenül.  

A helyi könyvtár-pedagógiai program kidolgozásába be kell vonni a szaktanárokat is. 

Éppen ezért ösztönözni kell a tantestület minden tagját a könyvtár adta tanulási-

önművelési alternatívák rendszeres igénybevételére. Ők a felelősek azért, hogy 

szaktárgyuk műveltséganyagába beépüljenek a médiatári információszerzés 

különböző csatornái. Legyen jelen mindennapi pedagógiai munkájukban a könyvtári 

eszköztárra épülő forrásalapú tanítás-tanulás és kutatómunka igénye. Alapozzák 

meg tanulóikban a könyvtár rendszeres használatának szokását és a különböző 

önművelési technikák elsajátítását.  

 

2. A tanítás-tanulás (könyvtári ismeretszerzés) 
feltételeinek tervezése  

Lehetőség szerint mindig könyvtári környezetben történjen a könyv- és 

könyvtárhasználati ismeretek és gyakorlatok tanítása. Ellenkező esetben a 

hatékonyság erősen kétséges.  

Fontos a könyvtáros tanárral való rendszeres konzultáció, időpont egyeztetés, a 

szervezési kérdések megbeszélése, vagyis a különböző könyvtári foglalkozások 

(szakórák, napközis, tehetséggondozó stb.) gondos előkészítése. Alapvető 

követelmény, hogy minden tanulónak legyen helye, és tudjon jegyzetelni a könyvtár 

úgynevezett tanuló-kutató övezetében.  
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Az eredményes és hatékony médiatári önművelés egyik alapfeltétele, hogy megfelelő 

minőségű és mennyiségű dokumentum (könyv, folyóirat, audiovizuális 

ismerethordozó) álljon a tanulók rendelkezésére az egyéni és differenciált 

csoportfoglalkozásokon.  

Fontos didaktikai követelmény, hogy lehetőleg mindig olyan dokumentumo (ka) t 

adjunk a foglalkozásokon a tanulók kezébe, mely (ek) az életkori sajátosságaiknak 

legjobban megfelelnek, és amelye(ke)t előzőleg már volt alkalmuk közelebbről 

tanulmányozni.  

 

2.1.  Az egyénhez igazodó tanulásirányítás normáinak a tervezése  

Alapvető követelmény, hogy a pedagógusnak a könyvtári feladatokat, gyakorlatokat 

kiválasztó munka- (óra-) szervező tevékenysége mindig a tanuló teljesítményéhez 

igazodjon.  

A választott feladatok és munkaformák kellően motiváltak legyenek, a felfedezés, a 

rátalálás, önkifejezés élményével hassanak, és elégítsék ki a tanulók eltérő 

érdeklődését. A hatékonyság érdekében a könyvtári foglalkozásokban is alkalmazzuk 

a tanulásszervezés különböző munkaformáit (frontális, differenciált, csoport, egyéni).  

Külön tervezzük meg a közvetlenül irányított könyvtári csoportos, és az egyénre 

szabott önálló tanulói tevékenységeket. Olyan feladatokat is adjunk, amelyek segítik 

a helyes tanulás módszertani jártasságok kialakítását. Tudatosítsuk a tanulókban, 

hogy a különböző tanórákon megismert műveltségtartalmakat ki lehet bővíteni, meg 

lehet szilárdítani a szélesebb alapokon nyugvó könyvtári ismeretekkel. Amikor a 

tanulók konkrétan megismerkednek a különböző dokumentumokkal (könyvek, képek, 

folyóiratok, audiovizuális ismerethordozók), azokat mindig adjuk a kezükbe, lapozzák 

át, tanulmányozzák, olvassák el a legfontosabb adatokat, tájékozódjanak 

tartalmukról, műfajukról, nézzék meg az illusztrációkat, ábrákat. A könyvtári 

gyűjtőmunkánál felhívjuk a figyelmüket arra, hogy minden esetben közölni kell a 

felhasznált forrás/ok legfontosabb adatait (szerző, cím, impresszum).  
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A feladatadás mindig érthető, világos és egyértelmű legyen. A tanulók rendszeresen 

gyakorolják a könyv- és sajtóolvasást, működjön a tanulói önellenőrzés. A könyvtári 

gyakorlatokat értékeljük (személyenként és csoportonként) folyamatosan. Alakuljon 

ki a tanulókban a különböző információhordozók rendszeres használatának igénye.  

2.2. A különböző tanulótípusokhoz igazodó humánus bánásmód  

Az iskolai könyvtárba érkező tanulók, tanulócsoportok összetétele merőben eltérő, és 

nagyfokú differenciáltság jellemzi az egyes tanulók viszonyulását könyvhöz, 

olvasáshoz, könyvtárhoz.  

E pedagógiailag nem elhanyagolható tényezőt a tervezéskor figyelembe kell vennie a 

könyvtárosnak és a tanárnak egyaránt. Alapvető pedagógiai cél, hogy minden 

tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív attitűd. Váljon 

számukra mindennapi szükségletté, igénnyé az olvasás örömet, feloldódást hozó 

gyönyörűsége. Érezzék a személyre szóló törődést és a segítő szándékú 

beavatkozást olvasmányaik helyes kiválasztásakor.  

 

2.3.  A könyvtárhasználati követelmények integrációjának iskolai 
feltételei  

A tanórán megszerzett tudást és ismeretanyagot – a könyvtári eszköztárra építve – 

számos háttér-információval bővíthetik a tanulók. A szépirodalmi, ismeretközlő, 

tudományos művek, dokumentumok és a tömegkommunikációs csatornák útján 

szerzett ismeretek fontos kiegészítői az iskolában megismert műveltségterületek 

tudásanyagának. Éppen ezért valamennyi ismeretkör tanításakor alapvető elvárás, 

hogy a tanuló ismerje meg és használja az adott tantárgy fontosabb dokumentumait 

és modern ismerethordozóit. Legyen igényes az önművelés különböző csatornáinak 

megválasztásában. Tegyen szert olyan könyvtárhasználati tudásra, melynek 

birtokában képessé válik az önálló információszerzésre és -átadásra – szóban is 

írásban egyaránt – a tanult ismeretkörök és az egyéni érdeklődés szerint. Az 

információszerzés különböző csatornái útján képes legyen a tovább építhető 

permanens önművelésre. Ennek érdekében el kell érni, hogy a szaktanárok 



Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola  Székhely 

 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 165. 

 56/481-077, fax: 56/481-077 
e-mail: orczy@fegyvernek.hu 

 
 

6. 
 
 

 

beépítsék a tanítási programjukba a könyvtár adta önművelési csatornákat. Legyen 

jelen mindennapi pedagógiai munkájukban a könyvtári eszköztárra épülő önálló 

információszerzésre, forrásalapú tanulásra és szaktárgyi kutatómunkára nevelés 

igénye.  

 

A helyi tantervben meg kell jelennie a könyvtárhasználatnak. Kívánatos, hogy 

korszerű pedagógiai módszertani kultúrával és megfelelő színvonalú, informatikai 

műveltséggel rendelkezzen a tantestület.  Meghatározó az iskolai könyvtáros 

személye, aki egyéb szakmai feladatai mellett kialakítja az adott intézmény könyvtár-

pedagógiai stratégiáját és felelős a NAT könyvtárhasználati követelményrendszer 

eredményes megvalósításáért.  

Alapfeltétel egy működő könyvtári infrastrukturális háttér.  

Összetevői a következők:  

• fogadóképes iskolai könyvtár (a működési feltételek törvényes biztosítéka);  

• korszerű kézikönyvtári állomány, amely a NAT fő műveltségterületeinek 

eredményes oktatásához nélkülözhetetlen alapdokumentumokat tartalmazza 

(könyv, folyóirat, AV, CD, multimédia);  

 

2.4. Könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása  
• Ismerje meg a tanuló és használja az iskolai vagy más (közművelődési) 

könyvtár állományát és szolgáltatásait.  

• Gyakorolja a könyvtári eszköztárra épített önálló ismeretszerzést, fejlessze 

beszédkultúráját, műveltségét, tanulási-önművelési szokásait, rendszeres 

olvasással és könyvtárhasználattal.  

• Vegye igénybe a tömegmédiumok adta önművelési lehetőségeket.  
 

2.5. Dokumentumismeret és -használat  
• Ismerje meg a tanuló és rendszeresen használja az adott műveltségterület 

nélkülözhetetlen alapdokumentumait (általános és szaklexikonok, 
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enciklopédiák, kézikönyvek, szótárak, összefoglalók, gyűjtemények, 

gyakorlókönyvek) és modern ismerethordozókat (AV, számítógépes 

programok, CD, multimédia).  

• Tanulmányozza a könyvtárban található gyermek- és felnőtt lapok, magazinok 

és szakfolyóiratok rovatait (sajtófigyelés).  

• Tudja használni a megismert dokumentumok tájékoztató apparátusát (tartalom, 

előszó, mutatók).  

• Ismerje és használja a közhasznú információs eszközöket és forrásokat 

(internet, fax, cím- és adattárak, statisztikák, menetrendek, telefonkönyvek, 

névtárak).  

 

2.6. A könyvtári tájékozódás segédeszközeinek ismerete és használata  
• Ismerje meg és rendszeresen használja a szaktárgyi kutató-gyűjtő munkához 

nélkülözhetetlen kézikönyvtári forrásokat (lexikonok, szótárak, adattárak, 

forrásgyűjtemények, összefoglalók).  

• Gyakorolja a lexikonok és kézikönyvek használatát olvasás közben (szócikk, 

élőfej, mutatók).  

• Készségszinten tájékozódjon tankönyvekben, munkafüzetekben, forrás- és 

szemelvénygyűjteményekben. 

 

2.7. Időtervek, órakeretek tervezése  

A könyvtári foglalkozásokat előre ütemezni kell. Az időkeretek ütemezése – kellő 

szaktanári egyeztetéssel – a könyvtáros feladata. A könyv- és könyvtárhasználati 

ismeretek tanításának megoszlása hozzávetőlegesen 40%-a könyvtáros tanári 

feladat (pl. könyvtárbemutatás, raktári rend, katalógusok, könyvtári tájékoztató 

eszközök stb.), 60%-a szaktanári feladat (pl. a saját műveltségterület alapvető 

dokumentumai és tájékoztató eszközei).  
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2.8. Felhasznált taneszközök, oktatási segédletek  
• Az iskolai könyvtár teljes eszköztára, szolgáltatásai.  

• Könyvtári eligazító és információs táblák, demonstrációs eszközök.  

• Audiovizuális anyag, számítógépes infrastruktúra (adatbázis, Internet, 

multimédia).  

• Az elkészített vagy adaptált könyvtár-pedagógiai helyi tanterv.  

• A pedagógusok és a tanulók által felhasznált taneszközök.  

  

3.Könyvtárpedagógiai program 

Iskolánkban a könyv- és könyvtárhasználati ismereteket 

• alsó tagozaton: a magyar nyelv és irodalom, 

• felső tagozaton a magyar nyelv és irodalom, valamint az informatika tantárgy 

keretein belül sajátíthatják el a tanulók. 

 
3.1. Célok és feladatok : 
 

• A könyvtárhasználat oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az 

információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk 

elérésére.  

• Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök 

megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával 

tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a cél.  

• A könyvtár „forrásközpontként” történő felhasználásával meg kell alapozni az 

önműveléshez szükséges képességeket, tanulási technikákat. 
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3.2. Fejlesztési követelmények : 
 

• Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni.  

• Tudjon információt különféle formákban megjeleníteni.  

• Szerezzen jártasságot az információk különféle formáinak együttes 

kezelésében.  

• A megszerzett információt legyen képes felhasználni.  

• Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyvtárban is.  

• Szokjon hozzá az ismeretközlő irodalom, a periodikák, kézikönyvek 

használatához. 

• Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni 

szolgáltatásait. Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat.  

• Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait és kövesse a 

könyvtárban való viselkedés normáit.   

• Iskolai feladatai megoldásához és mindennapi tájékozódásához tudja önállóan 

kiválasztani és használni a megfelelő segédkönyveket.  

• Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár 

katalógusaiban, adatbázisaiban.  

• Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni, és a forrásokra hivatkozni. 

• Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a 

lakóhelyi közkönyvtárakat is. 

 

3.3. A tanulók munkájának értékelése: 

A tanulók az alsó és felső tagozaton érdemjegyet nem kapnak könyv- és 

könyvtárhasználatból.  

Nagyon fontos a szöveges értékelés, az elvégzett munka megbeszélése. Az 

értékelés mindig pozitív: célja a könyvtár és az olvasás megszerettetése. 
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3.4.Taneszközök: 
A könyvtári állományhoz tartozó könyvek, folyóiratok, a nem nyomtatott 

dokumentumok és a használatukhoz tartozó eszközök szerves részét képezik a 

könyvtárhasználati óráknak. Könyv- és könyvtárhasználati tankönyvek, 

feladatgyűjtemények, tanári kézikönyvek segítik hatékonyabbá tenni ezeket az 

órákat. 

  
Az általános iskola 1-8. osztályaiban tanított könyvtárhasználati 
ismeretek 
  
1.osztály 
Éves óraszám : 2 
Tartalom: 
Ismerkedés a könyvtárral: látogatás, a könyvtár szolgáltatásai, kölcsönzés. 
Mesélés /közös olvasás – rajzolás/ 
Követelmény: 
A tanuló ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat alapvető szabályait, fogadja el a 
könyvtárban való viselkedés normáit. 
  
 
2. osztály 
Éves óraszám: 4 óra 
Tartalom: 
Tájékozódás a könyvek tartalma felől, tudja lejegyezni a könyv szerzőjét, címét, 
kiadóját. 
Gyermeklapok jellemzői, tartalmuk. 
Követelmény: 
Legyen tisztában a könyvek és az újságok közti különbségekkel. 
 
3. osztály: 
Éves óraszám: 4 óra 
Tartalom: 
Állományrészek a könyvtárban. 
A kézikönyvtár alapvető könyvei: lexikonok, enciklopédiák, szótárak. 
A Magyar szókincstár használata. 
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Követelmény: 
Legyen tisztában az iskolai könyvtár általános rendjével, tudja azt készségszinten 
használni. Tudja használni a Magyar szókincstárat, és ennek alapján más 
betűrendes tájékozódáson alapuló kiadványt. 
  
 
 
4. osztály 
Éves óraszám: 4 óra 
Tartalom: 
A könyvtár gyűjtőköre: dokumentumok a könyvtárban. 
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön című regényének előkészítése néprajzi 
albumok és a Magyar értelmező kéziszótár segítségével. 
Követelmény: 
Ismerje fel az iskolai könyvtárban található dokumentumféleségeket. 
Ismerje meg a néprajz fogalmát, tudjon a témakörben tájékozódni a dokumentumok 
között. 
 
 
5. osztály 
Éves óraszám: 4 óra 
Tartalom: 
Ismerkedés a magyar nyelvészeti szótárakkal. 
A katalógus fogalma, jelentősége a könyvtári tájékozódásban. 
Követelmény: 
Feladatai megoldásához tudja használni a nyelvészeti szótárakat. 
Igazodjon el a könyvtár raktári rendjében. 
Tudja megkülönböztetni az információhordozók alapvető típusait. 
  
 
6. osztály 
Éves óraszám: 4 óra 
Tartalom: 
Tudjon szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni. 
Írástörténet, könyvtörténet, könyvnyomtatás, könyvtártörténet témakörökben 
kutatómunka, majd a gyűjtött anyagból tabló készítése. 
Követelmény: 
Egyéni kutatómunkáját tudja összeegyeztetni a csoport többi tagjával, és közös 
produktumot létrehozni. 
 
7. osztály 
Éves óraszám: 4 óra 
Tartalom: 
A bibliográfia fogalma. 
Egyszerű téma feldolgozása (forrásválasztás, feldolgozás, beszámoló készítése, 
hivatkozás forrásra) 
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12. 
 
 

 

Könyvtári adatbázisok használata: tárgyszó-, és szakkatalógus, valamint 
számítógépes könyvtári adatbázis. 
Követelmény: 
Adott témához készítsen 3-5 tételből álló bibliográfiát. 
  
 
 
8. osztály 
Évi óraszám: 4 óra 
Tartalom: 
Könyvtári hálózatok. Beiratkozás egy közeli közművelődési könyvtárba. 
A világ legismertebb nemzeti, valamint Magyarország híres könyvtárai. 
Követelmény: 
Legyen képes megnevezni hazánk nemzeti könyvtárát, tudjon néhány információt 
városunk híres könyvtáráról, valamint tudjon tájékozódni egy közművelődési 
könyvtárban is. 
 

 

 


