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Könyvtárhasználati szakórák tervezési folyamata,  

megvalósítási praktikum 

 

1. Tervezés: 

Az átlagosnál hosszabb előkészítést igényel a könyvtárhasználatra épülő óra! 

a) hosszú távú tervezés :  

éves tervezés a tanmenetben: melyik tananyagegységen keresztül, milyen tantervi 

követelmények megvalósítása a cél 

b) középtávú tervezés :     

tematikus tervezés - témakörön belül, döntés milyen típusú órát szeretnénk tartani 

(bevezető,  új ism. feldolgozó, rendszerező, gyakorló vagy összefoglaló órát) 

felmérendő: 

a) diákok: 

 a szaktárgyi tudás mellett milyen könyvtárhasználati ismeretekkel 
rendelkeznek 

 mi az éves könyvtárhasználati anyag, amely beépülését érdemes erősíteni 

b) könyvtár 

 könyvtári gyűjtemény: 

  a választott témához van-e könyvtári, online forrás 
 a választott témához van-e elegendő forrás féleség (csoport, pár v. egyéni 

munkához) 
 a rendelkezésre álló források feldolgozási szintje megfelel-e a 

tanulócsoport életkorának 
 a rendelkezésre álló, életkornak megfelelő forrásból elegendő-e a 

példányszám 

könyvtár eszközrendszere 

 milyen eszközök állnak rendelkezésre: számítógép, laptop, projektor, 
tablet, internetes csatlakozás, DVD lejátszó stb. fényképezőgép, kamera 
stb. 

könyvtárostanár(ok) 

 egyeztetés – milyen segítséget igényel a szaktanár (óra tervezéséhez 
szaktanácsok, forráskeresés, forrásválogatás, bibliográfia készítés, órára 
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eszközök előkészítése, kettős óravezetés, csoportbontással óravezetés, 
stb.) 

 könyvtárterem egyeztetése 

c) rövid távú tervezés 

óratervezés   

célok meghatározása:  

 szaktárgyi és a kereszttantervi célok egyeztetésével (lásd 
Könyvtárpegagógiai program) 

 ismeret, képesség és attitűdfejlesztés (hiteles források, etikus 
forráshasználat stb.) egyaránt jelenjen meg 

munkaforma és módszer választás: elsősorban a diákok tevékenytettetésére épülő 

munkaformák (aktív részvétel, együttműködés fejlesztése), módszerek célszerűek 

(csoportmunka, pármunka) – a könyvtári források, eszközök figyelembe vételével 

csoportmunka esetén döntés: homogén, heterogén csop., csop. differenciált v. azonos 

feladatokon dolgoznak, csoportlétszám (max. 4 főig javasolt) 

kooperatív csoportmunka – szabályok, szerepek ismertetése 

döntés az óravezetésről – egyéni, kettős óravezetés, osztálybontás 

feladatok meghatározása:  

 javasolt a szóbeli mellett írásbeli instrukció adása is, minden célhoz 
rendeljünk feladatot is! 

 szaktárgyi és könyvtárhasználati ismeretek összeépülését, alkalmazását 
szolgálják  (pl.: információkeresés, forrásválasztás, forrásértékelés, 
hivatkozás stb.) 

értékelési szempontok, formák meghatározása: 

 szóbeli, kisötös, érdemjegy stb. 

 az értékelési szempontoknál a könyvtárhasználati ismeretek 
alkalmazásának képességét vegyük figyelembe pl. megadott 
szempontoknak megfelelő források használata, forrásválasztás képessége, 
életkornak megfelelő hivatkozás ismerete stb. 

 reflektáltatásra törekvés 


