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" TANÁR SEM KELL A HATÉKONY OKTATÁSHOZ A 

PEDAGÓGIA FORRADALMÁRA SZERINT" 

Sugata Mitra és munkatársai : Hole in the 

Wall, 1999

Új-Delhi egyik nyomornegyedében

internetkapcsolattal ellátott számítógépek

Cikk forrása: Galambos Attila IN: Qubit, 2018.09.19. URL: 

https://qubit.hu/2018/09/19/tanar-sem-kell-a-hatekony-

oktatashoz-a-pedagogia-forradalmara-szerint



- „a gyerekek képesek egymást és magukat

tanítani, ha 

1., erre lehetőséget kapnak és ösztönzik őket, 

2., kellőképpen érdekes számukra, amit el kell

sajátítani, 

3., hozzáférnek a megfelelő technológiához.

Egy oktatási folyamatban nem az információ

birtokosaira van szükségük, hanem elérhető és

hasznos célokra (pl. megtanulni számítógépeket

használni vagy nyelveket beszélni).”

→ lásd iskolai könyvtár + könyvtárostanár!!

Cikk forrása: Galambos Attila IN: Qubit, 2018.09.19. URL: 

https://qubit.hu/2018/09/19/tanar-sem-kell-a-hatekony-

oktatashoz-a-pedagogia-forradalmara-szerint



Az iskolai könyvtár fogalma

Képzett iskolai könyvtárossal rendelkezik, akinek 

mind könyvtárosi, mind tanári képesítése is van,1

Magas színvonalú, változatos állományt épít (nyomtatott, 

multimédia, digitális),2

Rendelkezik kinyilatkoztatott könyvtári irányelvekkel és a folyamat

os fejlődést és növekedést biztosító tervekkel.3

…és még? Mi mit tudunk ehhez hozzátenni?  4

(IFLA Iskolai Könyvtári útmutató 15. o.)



Az iskolai könyvtár úgy működik, mint 

támogatják és bátorítják az egyéni é

rdeklődést

biztonságos hely, 

elsajátíthatják azokat a 

készségeket 

oktatási hely, 
amely mindenki számára nyitott és 

hozzáférhető, 

fizikai és digitális helyszín

információs hely, amely egyenl

ő és szabad hozzáférést biztos

ít különböző formátumban meg

jelenő minőségi információforrá

sokhoz

információs hely

(Forrás: IFLA Útmutató)



Az iskolai könyvtár úgy működik, mint: 
Insert the title of your subtitle Here

nyitott a kulturális, szakmai és 

oktatási eseményekre

közösségi hely

eszközöket helyesen, etikusan és b

iztonságosan használni

a digitális állampolgárság k

özpontja

informatikai eszközt, szoftvert és s

zakértelmet biztosít 

technológiai hely

fejlesztheti olvasási készsé

geit és műveltségét, 

műveltségi központ

egyenlő hozzáférést, amelyek ottho

n nem mindig elérhetőek

információs környezet, 

(Forrás: IFLA Útmutató)



Milyen tereket szeretnél?
AKG tanári kérdőív a könyvtárról 

(2018 tavasz)



Mire szeretnéd használni? 
AKG tanári kérdőív a könyvtárról 

(2018 tavasz)



Milyen szolgáltatásokat vársz el?
AKG tanári kérdőív a könyvtárról 

(2018 tavasz)



1.8 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 
 könyvtáron belül vagy azon keresztül igénybe vehetők. 

 Az IKT eszközökön alapuló szolgáltatások

 hozzáférést biztosít gyűjteményekhez, közösségi forrásokhoz és ellen

őrzött digitális gyűjteményekhez, és eszközt biztosít kutatásra alapoz

ott vizsgálatokhoz, a tudás létrehozásához, szemléltetéséhez és meg

osztásához. 

 a tanárok szakmai fejlesztése (például olvasás és műveltség, technol

ógia, tájékozódási és kutatási folyamatok), 

 izgalmas irodalmi/olvasási programok a tanulmányi eredmény növel

ésére és személyes élvezet és gazdagodás céljából, 

 kutatásalapú tanulás és az információs műveltség fejlesztése és

 együttműködés más könyvtárakkal (közkönyvtárak, kormányzati és k

özösségi források). 

(Forrás: IFLA Útmutató)



Új szolgáltatások, 

használók elérése:

pl. honlap, blog, 

közösségi média

• Hasznos oldalak, 

gyűjtemények,

• Ha már Google, akkor a 

Tudós

• Külön tanároknak

• e-könyvek listája

Westlake High School Library Research Center and 

Learning Commons httpthewhslibrary.edublogs.org/

book-lists:///



Kentucky Virtuális

Könyvtár

• Keresőfelület:

különdiák/tanár/könyvtáros

https://www.kyvl.org/



Rotherham

Libraries

• 24/7 ?!

• önkéntesség

https://twitter.com/RothLibraries



Instagram

• Könyves közösség

https://www.instagram.com/p/BlijdYpHisJ/?taken

elizabeth_sagan



Még csak most kezdődik...

Rendszeres kvt. informatika órák 

(forráskereséstől a hivatkozáson 

át az önálló alkotásig)

appok, programokban segítségnyú

jtás/hasznos oldalak, adatbázisok 

(fizetős (?) ) hozzáférés, info. adás

a ezekről tanárnak és diáknak is. 

a könyvtár szerves része az iskolai 

térnek - lehet/legyen "közlegelő" is 

mégis annál több mert bekapcsolódik 

programokba/témahétbe/projektbe...
. 

csoportmunka/önálló munka, 

bohócfotelhez, -- legyen opció a könyvtár.

Célzott, szakszerű segítség forráskeresésben,  

új tér- új lehetőségek –

közel az aulához, földszint, mindenki átjár

könyvek (friss szépirodalom, young adult, nép

szerű sorozatok) kellenek (e-könyvben is akár) 

- a középiskola feladata olvasó felnőtté nevelni

hosszabb folyamat vár ránk, melynek a költözés 

csak az első/egyik lépése.

Fontos: ott lenni, a (digitális) iskola szerves 

részének lenni

- Gondolatok a könyvtár szerepéről, funkciójáról, hogyanokról -



Köszönöm!
És ti mit gondoltok?


