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NAT és a közkönyvtárak 
kapcsolódási lehetőségei 

köznevelés 

• a NAT a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség 
átadásában és az egyetemes kultúra közvetítésében, a 
szellemi-érzelmi fogékonyság és az erkölcsi érzék 
elmélyítésében jelöli meg. 

közművelődési könyvtár 



Könyves környezet 
nyújtotta lehetőségek 

• egyetemes kultúra közvetítése 

– közös műveltséganyaghoz való hozzáférés 

– esélyegyenlőség megteremtése 

• hatékony, önálló tanulás színtere 

– könyvtárhasználati ismeretek 

– házi feladathoz való segítségnyújtás 

• olvasás közvetítés, olvasóvá nevelés 

– személyiségminták (pozitív negatív hősök) 

– képzelőtehetség, intellektuális érdeklődés 



(Gyermek)könyvtáros 
személyiségének hatása 

• olvasás közvetítés, olvasóvá nevelés 

– életkornak megfelelő irodalomajánlás 

– pozitív minta átadása, visszacsatolás 

– szövegértés, értő olvasás (pl. Könyvkirály) 

• másodlagos szocializációs tér kibővítése 

– példamutatás, pozitív attitűd 

– segítőkészség, tisztelet 

– együttérzés, erkölcsi érzék 

– felelősségtudat elmélyítése 

 

 



Intézmény lehetőségei 

• nemzedékek közti párbeszéd 

– digitális írástudás tanítása, fejlesztése 

• szülőkkel való együttműködés 

– családi rendezvények 

– közös környezet, közösségi élet 

• rendezvények 

– író-olvasó találkozók 

– kiállítások: nemzeti kultúra értékei, történelmi események 

– foglalkozások, pályaorientáció segítése 

 



Kiemelt fejlesztési területek 

A Gyermekkönyvtár 
(Szín)terein 



Kiemelt fejlesztési területek 

• Erkölcsi nevelés 

• Nemzeti öntudat hazafias nevelés 

• Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

• Önismeret és a társas kultúra 

• Családi életre nevelés 

• A  testi és lelki egészségre nevelés 

• Gazdasági és pénzügyi nevelés 

• Médiatudatosságra nevelés 

• A tanulás tanítása 

• Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

• Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 

 



Nemzeti öntudat 

• Hagyományok 

• Hon és helyismeret 

• Népi kultúra értékei 

• Híres magyar 
személyiségek 

 



Önismeret és a társas kultúra 

 

• szabálykövető magatartás 
 

• küzdeni tudás 
 

•  sikerorientáltság 

 



Erkölcsi nevelés 

Kérdések: 

– felismerése 

– értelmezése 

Válaszok, 
megoldások 
keresése 

Meglévő tudás 

• Feltárás 

• Újra rendezés 

Probléma megoldása 

• Kreatív, önálló gondolkodás 

• Elemzőképesség  

Vitakultúra 

Társadalmi folyamatok 



Tanulás tanítása 

A diákokat meg kell tanítani arra, hogyan 
használhatók a könyvtári és más 
információforrások… 

 



Könyvtári információk használata 

Együttműködő (Kooperetív) formában 
Együttműködő 
(Kooperatív) formában 

CSOPORT 
FOOGLALKOZÁSOKON 

Iskolán kívüli munkában 



KÖNYV-TÁR-TÉR 

• TÁMOP-3.2.11/10/1 

• Nevelési-oktatási intézmények tanórai, 
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 
támogatása 

 



A pályázat céljai 

• A kompetencia fejlesztést segítő és támogató, 
tanórán kívüli szabadidős tevékenységek 
megvalósítása, amelyek támogatják a 

– tanórai és tanórán kívüli nevelést 

– kulturális érzékenységet 

– kreativitást 

– egészségtudatosságot 



Mindenkinek jó 

• A programok, a szolgáltatások koherensek az 
intézményünk céljaival és az együttműködő 
intézmények pedagógiai programjaival. 

 



Miért is jó ??? 

• A nevelési és kulturális intézmények közötti 
partnerség erősítése. 

• A kulturális intézmények által kínált programok, 
foglalkozások kínálatának bővítése. 

 



Így most ennyien voltunk 

• Hatvan féle foglalkozás, több mint  ezer 
(1160 fő) gyermek, közel 40 millió forintból 

– 2 óvoda 

– 9 általános iskola 

– 4 középiskolai kollégium 

 



Tovább a számok tükrében 

• Ajánlott tevékenységek téma szerint 

  25 különböző tartalmú foglalkozás 

• Megtartott foglalkozások száma 

  60 tevékenység 440 órában 

• Foglalkozáson részvevő gyerekek száma  

  1160 – 38 óvodás, 914 általános iskolás és 
 208 középiskolás 
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