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2011. június 29. Előzmények
 NAT

 1995
 2003
 2007

2011 – NAT korrekció

 Iskolai könyvtári tárcaközi bizottság
◦ 2010. szeptember 29.
◦ OPKM – KTE munkaanyag

 Van könyvtárpedagógus is az informatika 
bizottságban

Az új NAT

 szakaszai
◦ 1-4. évf., 5-8. évf., 9-12. évf.

 konkrétabb
 laikus számára is érthető
 nem tanórai feldolgozásra készül, hanem a 

közműveltséget foglalja egységes 
szerkezetbe
◦ központi kerettanterv készül

Szerkezete

 Műveltségterületek
◦ alapelvek, célok
◦ célok
 1-4., 5-8., 9-12. évf.

◦ fejlesztési feladatok
 1-4., 5-6., 7-8., 9-12. évf.

◦ közműveltségi tartalmak
 fejlesztési feladatonként
 1-4., 5-6., 7-8., 9-12. évf.
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Informatika szemlélete

 központban
 az információ
 az információs műveltség

 reflektál a gyors technikai fejlődésre

 kereszttantervi követelmény
◦ beépítése fokozott elvárás más területtől

A informatika fejlesztési feladatok
1. Az informatikai eszközök használata

2. Informatika-alkalmazói ismeretek
2.1 Az írásos és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása, szerkesztése

2.2 Adatkezelés, adatfeldolgozás és információmegjelenítés

3. Infotechnológia, problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
3.1 Az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása

3.2 Algoritmizálás és adatmodellezés 

3.3 Egyszerűbb folyamatok modellezése

4. Infokommunikáció
4.1 Információkeresés, információközlési rendszerek

4.2 Információs technológián alapuló kommunikációs formák

4.3 Médiainformatika

5. Az információs társadalom
5.1 Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai

5.2 E-szolgáltatások szerepe és használata

6. Könyvtári informatika

6. Könyvtárinformatika

 részterületei
◦ könyvtártípusok, könyvtári terek
◦ szolgáltatások
◦ dokumentumtípusok
◦ hivatkozás

4.1 Információkeresés, információközlési 
rendszerek
 részterületei
◦ kérdés
◦ információkeresés
◦ forráskiválasztás
◦ publikálás
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5.1 Az információkezelés jogi és etikai 
vonatkozásai
 részterületei
◦ adatvédelem, személyiségi jogok
◦ netikett, szerzői jogok
◦ emberi, társ-i hatások

NAT 2007 közös követelmények

 Közös értékek
 Kulcskompetenciák
 Kiemelt fejlesztési feladatok
 a személyiségfejlesztés kiemelt területei


