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KINEK KÉSZÜL?



MIÉRT KÉSZÜL?

1. Iskolai könyvtári SZAKMAI ELVÁRÁS

„Az iskolai könyvtár az oktatási nevelési intézmény tanítási, tanulási médiatára, 

oktatási helyszíne és kommunikációs centruma. … Az önálló ismeretszerzés 

elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi és a 

nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók 

könyvtárhasználati felkészítését. … lehetőséget kínál … csoportos és 

egyéni tanulási technikák, módszerek elsajátítására, a személyiség komplex 

és differenciált fejlesztésére.” (Dán K.) 



2. PEDAGÓGIAI elvárás  = NAT ”2020”

Köznevelés feladata

- tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése,

- cél, hogy a diák váljék képessé az önálló tájékozódásra

- az elsajátított tudás értékálló és a kor igényeinek megfelelő legyen    (Információs műveltség?)

Fejlesztési területek, nevelési célok  -

MIÉRT KÉSZÜL?

Az erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A családi életre nevelés
A testi és lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
Tanulás tanítása
Minden pedagógus teendője… . Meg kell tanítania, 
hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások”

Kulcskompetenciák:

 Anyanyelvi kommunikáció

 Idegen nyelvi kommunikáció

 Matematikai kompetencia

 Természettudományos és technikai 
kompetencia

 Digitális kompetencia

 Szociális és állampolgári kompetencia

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói 
kompetencia

 Esztétikai – művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség

 A hatékony önálló tanulás



A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás 
különböző szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:

– beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak 
fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba;

– tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként 
jelenhetnek meg az iskola helyi tanterve szerint;

– alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb 
évfolyamokon pedig elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreit;

– témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai 
keretek között folyó, egyéb iskolai foglalkozások, programok számára.

A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok 
végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas 
pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos 
kritériuma."

MIÉRT KÉSZÜL?



MIÉRT KÉSZÜL?

3.Jogszabályi előírás

2011.évi CXC. Trv. 26. § (1), (2)

Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. Az iskola 
pedagógiai programjának részeként, .. kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít

20/2012. (VIII.31. ) EMMI rend.
163.§(1)
 Az iskolai ,kollégiumi könyvtár … a könyvtárhasználati ismeretek oktatását 

biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti 
egység.

165. §(4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-

pedagógiai program alapján végzi.



ISKOLAI KÖNYVTÁR dokumentumai

 Könyvtári SZMSZ – mellékletekkel

 Könyvtárhasználati szabályzat

 Könyvtár-pedagógiai program
 Könyvtárhasználati tanterv

Hol a helye?

önálló dokumentum

Az iskolai pedagógiai program
melléklete



MI HATÁROZZA MEG A TARTALMÁT?

Központi szabályozás

NAT 2012 (2020), 
kerettantervek, érettségi 
témakörök

 fejlesztési feladatok, nevelési 
célok

 kulcskompetenciák

 műveltségi területek  / 
tantárgyak fejlesztési 
feladatai

Helyi szabályozás

Helyi Pedagógia Program

 nevelési program

 helyi tanterv 
könyvtári, 
könyvtárpedagógiai

vonatkozásai

Könyvtárpedagógiai program = egységes rendszerbe, egységes 
szerkezetbe foglalva



Könyvtárpedagógiai program jellemzői

Alapja:

 könyvtári helyzetelemzés 

iskolai kvt., tágabb környezet, könyvtári kapcsolatok, aktuális állapotok                                                               

realitás

 fejlesztési koncepció                     fejlesztő hatás

reális, fejlesztő hatású, tömör, konkrét, egyértelmű,

számon kérhető, ellenőrizhető



KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 
MILYEN SZERKEZETBEN?

Formailag: címlap, azonosító adatok

1.Általános rész

2.Nevelési program

3.Könyvtárhasználati helyi tanterv

4.Könyvtárhasználati kereszttanterv



KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 
MILYEN SZERKEZETBEN?

1. Általános rész
hivatkozások, könyvtár adatai, küldetésnyilatkozat,  
helyzetelemzés, intézményi szerep, kapcsolatrendszer



2. Nevelési program

kvtpedagógiai nevelés elvei, értékei
iskola kvtpedagógiai céljai, eszköz- és tevékenységrendszer,
(tanórai, tanórán kívüli szervezeti formák, keretek, eljárások)
eredmények

- lehetséges megoldások:  
NAT céljaihoz, fejlesztési területeihez kapcsolódás, 
iskolai nevelési feladatok mentén

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 
MILYEN SZERKEZETBEN?



3. Könyvtárhasználati helyi tanterv

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI HELYI TANTERV

Tantervi célok (IM alapján) 1-4., 5-8., 9-12.évfolyamra

– fejlesztendő képességek, kompetenciák

– tananyagtartalom     

jellemzője:  spirális elrendezés, eszköztudás

összetevői: attitűd, képesség, ismeret (fogalmak, összefüggések, 

képességek, készségek)

fogalmi háló – az iskolafokozatnak megfelelően (milyen fogalmak 
mentén tanítjuk a tananyagot)

 alapozó könyvtárhasználati ismeretek

befogadó tárgyak, tananyag – alkalmazói tevékenységek , óraszám

 kereszttantervi szaktárgyi ismeretek



ALAPOZÓ 
SZAKASZ

GYAKORLÁS, 
MÉLYÍTÉS SZAKASZA

RENDSZEREZÉS 
SZAKASZA

Fejlesztés 
iránya

könyvtárhasználati, 
információkezelési 

alapismeretek, 
műveletek elsajátítása

a megszerzett 
könyvtárhasználati tudás  

szituációkban való 
alkalmaztatása

szakterületi bővítése, 
mélyítése

ismeretek, 
tapasztalatok 
tudatosítása, 
rendszerezése

tantárgya
magyar nyelv,

? osztályfőnöki,
informatika …

szaktárgyi órák, 
osztályfőnöki órák 

(matematika, 
természetismeret, kémia, 
biológia, fizika, földrajz, 

történelem, ének-zene, rajz 
stb.)

magyar nyelv
? projekt, 
témahét…

felelőse könyvtárostanár
szaktanárok, osztályfőnökök,
könyvtárostanár

könyvtárostanár, 
magyar tanár, 
bármely szaktanár



Alapismeretek
Tananyagstruktúra

NAT „2012”, érettségi köv.                  NAT „2020”
fókusz: tananyag                 fókusz: tanuló, IM

könyvtári szolgáltatások
könyvtárak (típusai, terei)
dokumentum- és forrástípusok
forráskeresés, információkeresés 

(lényegkiemelés, jegyzetelés)
forráskiválasztás, értékelés
forrásfelhasználás, alkotás 
(vázlatkészítés, szóbeli,
írásbeli szövegalkotás

Befogadó tárgyak:
magyar nyelv …  és a szaktárgyakban  töredékesen

információ és folyamatai
könyvtárak, intézmények
információforrások
információkeresés
információ felhasználás
szövegértés
olvasóvá nevelés

MI IS A TANANYAG ?MI IS A TANANYAG ?



4. Könyvtárhasználati kereszttanterv
 tantárgyak könyvtárhasználati tananyagtartalmai – erre épülő szakóráinak rendszere 

 tananyag  évfolyamokra, óraszámra lebontva 

egymásra épülő rendszerbe szervezve!

MIÉRT IS KELL A KERESZTTANTERV ?



2011.évi CXC. törvény a köznevelésről

20/2012. (VIII.31. ) EMMI rend. a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium pedagógiai programja. Bp., 2015. URL: 
http://m.cdn.blog.hu/sz/szgyakonyvtar/file/szgya_kvtped_program201
5.pdf Letöltés ideje: 2020.07.02.

Dán Krisztina: Iskolai könyvtári ismeretek. Bp.: Könyvtári Intézet, 
2002. (Továbbképzés felsőfokon)

Felhasznált források

http://m.cdn.blog.hu/sz/szgyakonyvtar/file/szgya_kvtped_program2015.pdf

