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Szakképzési törvény 
 

• 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) az alábbiak 
szerint határozza meg a szakképzés intézményeit: 

• Szkt. 16. § [A szakképző intézmény] 

 (1) Szakképző intézmény 

 a) a technikum és 

 b) a szakképző iskola. 

 



XXIV. FEJEZET 
A TANULÓI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
63. Az Szkt. 57. §-ához 

 

• 157. § A tanulónak joga van arra, hogy 

 

c) igénybe vegye a szakképző intézményben rendelkezésre álló 
eszközöket, a szakképző intézmény létesítményeit és a szakképző 
intézményi könyvtári szolgáltatást,  



SZMSZ avagy az Iskolai Könyvtár Szervezeti 
Működési Szabályzata 
 

• Forrás: 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról 

XVI. Fejezet A szakképző Intézmény belső szabályozó eszközei 36. Az Szkt. 
32. § (1) bekezdéséhez 

95. § (1) A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatában 
kell meghatározni:  

6. a szakképző intézményi könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor


KPP avagy  Könyvtár Pedagógiai Program 
 

• KPP 

Miután a 2020 NAT-ban nevesítve és óraszámmal a digitális 
kultúrában van a könyvtárhasználat, így a Könyvtár Pedagógiai 
Program megléte elengedhetetlen a szakképző intézményekben. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kere
ttanterv_szakkepzes/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes 

Erre hivatkozva az elkészítése nagyon fontos! 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes


Mit tehetünk a szakmai jövőért? Avagy Lehet-e 
piacképes egy könyvtárostanár, könyvtáros? 

 

„A könyvtárostanár tudásának piacképessége 

 

 A könyvtárostanár  az információ kereséstől az információ 
alkotásig vezeti, támogatja a diákot a hagyományos és a digitális 
források világában segíti a tájékozódást és a minőségi információ 
magabiztos használatát. Tevékenysége a mérhető feladatorientált, 
hard skill és a mérhetetlen, de a munkaerőpiaci érvényesülés 
szempontjából kiemelkedően fontos soft skill, puha készségek 
fejlesztésére egyaránt kiterjed. 



A könyvtárostanár tudásának piacképessége 
 

 A mérhető készségek fejlesztésének módja az önálló tanulási 
és információalkotási, verbális és vizuális, digitális prezentációs 
készség támogatásában nyilvánul meg. A puha készségek fejlesztése 
a könyvtár, mint szabad kommunikációs és információs téren belüli 
interakciók támogatásával, a kommunikációs készség fejlesztésével, 
a reális énkép kialakításával és megerősítésével valósul meg. 

 

 A könyvtárostanár a tantestülettel együttműködő 
csapatjátékosként mintát ad, kreatív együttműködésre és 
problémamegoldásra, melyek a munkaerőpiac számára értékes 
készségek.”  

     Pataki Mariann KTE Elnökségi tag 

 

 

 



Nagyon fontos az egyéni érdekérvényesítés! 
 

• egyéni tapasztalatok, értékek ismerete és azok érvényesítése 
intézményen belül - ezt neked kell megtenned! 

• kapcsolat a vezetőséggel 

• kapcsolat tantestületen belüli pedagógus kollégákkal 

• kapcsolat helyi könyvtárostanár kollégákkal (szakképzésben 
dolgozó kollégákkal) 

• kapcsolat a Testvérkönyvtárakkal 
https://testverkonyvtarak.webnode.hu/ 

• közalkalmazotti tanács – helyette: üzemi tanács 

• szakszervezet (akár jogász segítség is kérhető, ha tag vagy) 

• segítség kérése szakmai szervezettől (pl. KTE) 

 

https://testverkonyvtarak.webnode.hu/
https://testverkonyvtarak.webnode.hu/


Nélkülözhetetlenné kell tenni magunkat. De 
mivel és hogyan? 
 

Cél:“megmutassuk” a könyvtár és a könyvtárostanár a szakképzéshez mit 
tud hozzátenni.  

Ötletek, eszközök: 

• - ötletbörze 

• - közös felületen az iskolai könyvtárról gondolatok  

• - az iskolai könyvtárosi feladataim 

• - könyvtáram honlapja, blogja 

• - egy kép az iskolai könyvtáramról 

• - a járvány alatt elvégzett feladataim (új, újragondolt) 

• - KIT interjúsorozatba bekapcsolódni http://www.kithirlevel.hu/ 

• - hogyan segítem a pedagógusok munkáját - direkt külön felületen 
(padlet) 

 

 

http://www.kithirlevel.hu/
http://www.kithirlevel.hu/
http://www.kithirlevel.hu/


Nélkülözhetetlenné kell tenni magunkat. De 
mivel és hogyan? 
 

• - készíts videót az iskolai könyvtáradról 

• - gyerekek véleménye az iskolai könyvtárról 

• - cikkek folyamatos megosztása az iskolai könyvtárakról a face-n 
(ami még aktuális  - hírlevélből visszanézhető) 

• - iskolai könyvtárak a Redmentán 

• - Iskolai könyvtárak a DTH-n (bármi, ami van) 

• - iskolai könyvtárak a Digitális Módszertárban (Tempus) 

• - e-Twinning-legyél kezdeményezője, ha még nincs az iskolában 

 



Nélkülözhetetlenné kell tenni magunkat. De 
mivel és hogyan? 
 

• - webináriumok 

• - korszerű IKT tudás 

• - NAT 

• - digitális tudás-tudástár 

• - A digitális eszközök remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a 
tanulókat egyéni módszerek elsajátításához juttassuk. Nagyon 
szeretem a szófelhő és gondolattérkép alkalmazások megtanítását. 

• - KTE 

• Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa kerüljünk be 

 



Nélkülözhetetlenné kell tenni magunkat. De 
mivel és hogyan? 
 

• Projektekben való részvétel (anyaggyűjtés, szellemi munka 
technikája...), nevelési feladatok (megemlékezések, iskolai 
rendezvények), differenciálás (tanulásmódszertan), 
tudásmegosztásban való részvétel (digitális tartalmak gyűjtése és 
rendelkezésre bocsátása) 

• Jó gyakorlatok elérhető példákkal (pl blog, fényképek, 
beszámolók, digitális tanulás-tematikus linkgyűjtemény) 
https://kecskemetikocsismezge.blogspot.com/p/bemutatkozas.ht
ml 

https://kecskemetikocsismezge.blogspot.com/p/bemutatkozas.html
https://kecskemetikocsismezge.blogspot.com/p/bemutatkozas.html
https://kecskemetikocsismezge.blogspot.com/p/bemutatkozas.html
https://kecskemetikocsismezge.blogspot.com/p/bemutatkozas.html


Nélkülözhetetlenné kell tenni magunkat. De 
mivel és hogyan? 
 

• pedagógiai szempontok 

• szakmai képzéshez kapcsolódó jó gyakorlatok 

Szakképzésbe hogyan kapcsolódik, kapcsolódhat be a könyvtár 

• Szakmák hete programok 

• Beiskolázási programok 

• Szakmák éjszakája 

 



NAT és a Szakképzés 

• Technikum 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/bev
ezeto 

Benne: A technikumban a gimnáziumi kerettanterveket, a szakképző 
iskolákban a szakképző iskolai közismereti kerettantervet kell 
alkalmazni. 

Könyvtárhasználatot, információs műveltséget érintő elemek a 
NAT2020-ban 

https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=518 

• Szakképző iskola 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kere
ttanterv_szakkepzes/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/bevezeto
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/bevezeto
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/bevezeto
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/bevezeto
https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=518
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes


NAT és a Szakképzés 
 

• Digitális kultúra tantárgyban - könyvtári informatika órakeret 3 
óra 

• Az információs társadalomban - benne: szolgáltatások és e-
szolgáltatások vannak tananyagként. (Szerintem ebben is 
kompetens a könyvtárostanár) órakeret 4 óra 

  és Infokommunikáció - benne: publikálás módszereinek     
megismerése, szabályai órakeret 3 óra 

 

• Matematika - A geometria alapjai résznél a fejlesztés várt 
eredménye az évfolyam végén: új információkat keresni a 
könyvtárban interneten. 

 

 

 



Közismereti tantárgyak ahol megjelenik a könyvtár, 
könyvtárhasználat. 
 

• KOMA Kommunikáció- Magyar nyelv és irodalom 

 

9. évfolyam szövegértés és szövegalkotás, benne: Szókincs bővítése, 
szótárak, kézikönyvek használata. Internetes szótárak, helyesírás-
ellenőrző programok, szótárprogramok használata, internetes 
keresés, források ellenőrzésének kérdései. 

 

• OKÉ - Osztályközösség-építés A könyvtárostanár a tematikai 
egységekhez foglalkozásokat készíthet és kínálat. 

 

 



Mitől lehetek  én fontos a kollégáimnak 

• A szaktanároknak is könnyebb, ha van mondjuk könyv vagy kész 
tananyag. De nem mindenhez van. Ez klasszikus könyvtárosi 
feladat ezek gyűjtése és rendszerezése. Tényleg nagy segítség 
lenne különösen időben, ha nem nulláról kellene a keresgélést 
kezdeni. 

• Ha a könyvtár felvállalná valamilyen formában a tudásmegosztást.  

• Ha sikerül elérni újra ezekkel, hogy mindenki első útja a 
könyvtárba vezet, ha infóra van szüksége, akkor már nem kérdés a 
fontosság. 

 

 



Mitől lehetek  én fontos a kollégáimnak 

• Nekem, mint szaktanárnak még az lenne nagy segítség, ha a 
szakmai digitális anyagok megtalálásában nyújtana a könyvtár 
segítséget. Mert rengeteg közismereti anyag van fent, de a 
szakmai anyagok meg digitális dolgok kevesebb van. Persze 
szakmánként változik miből mennyi. De segítség lenne pl. Egy link 
gyűjtemény szakmánként. Nem biztos, hogy a könyvtáros tanárnak 
kell kikeresni, hiszen nem biztos, hogy eléggé ért a szakmai 
dolgokhoz. De ha összefogná és mondjuk, gyűjtené, ezeket már 
tudná, az ember hol kereshet. Persze ez kapcsolatokon múlik meg 
azon mennyire osztják meg a kollégák az infókat. 

 



Köszönöm a figyelmet! 
 


