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Őszi Szakmai Nap
Digitátis kor? - Digitális oktatás? - Iskolai könyvtár!
Utak a jövő iskolai könyvtára é s tananyaga felé

A szakmai nap

154 fő reszvé telé velsikeresenlezajlott.

AZ NKA álÜal árrngatott programban egraránt helyet kapott

a

jelen ós ajövő. Miutan Simon

Krbaina, a KTE ehrike é s Hom Györry, az AKG mté zfunyveoit:i" köszintötté k

a

konfrrencia ré szfvevőit, - betekintest nyujtva a jövő iskobké pé be _, Rónyai Ttinde
é s szakmári
Klára é rté kelté kaz Iskohi Könfiárak Nemzetközi Hónapja-araú lauot tett felhí vásra
beé rkező dákPálYáatokat. Ebben az é vben a dákoknak a jóvő iskobi könyvüí rait kellett
elké Pzekri mind tere1 mind szolgálatásai, mind a tanftott tananyagok t"kiot té b.o A
tetsóbges rrregvalósí ási fornn sáles teret engedett a grcrekek ké pábtenek.
,Az é n 2l.
http://wwrv.ktc phu
http://konl"vtaros tan ar. wor dpres s.corrr/
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14 isko]a 26 páí yatí ivel pá$áunX. Harom
kategórában hirdetttirrk eredrrrenyt: 1-4. é vfolyamos pályáók, 5-8, é vfolyamos pálytubk é s 9-

sÁzadt iskolai könyvtáram' cí mű pá$azata

12. é lólyamos páryé uók.

A

bgtöbb összesí tett pontsárnot elé rt iskolák dÁkjai
könyv,csornaggal té rhettek Inn, vabmint iskolárrké nt 3 fií ré sá vehetett ery budapesti
rrreglepeté s progranron a Ma5rar Kereskedekni é s Vendé glí óipari Mú zernrú anAz objektí v
é rté kelé sé rdeké ben a ní iritagok körcsen kidolgorctt pontoálapot haszlí ltak, rlrajd az
eredrrÉ nyekről minden páWzb szerrÉ §re szalő fejles/ő cé hi sóveges é rté kelé stkapott.
Eredmé nyek: http//www.ktep. hu/node/i

Mií an a
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ré sztvevők bepillantást kaptak a dákok jövővel kapcsolatos elké prebseibe,
rrrgfuallgthattrak a EMMI Könyvüí ri é s lrvé lüí riFőosáí ly hosú ályvezető asszonyának,
Söré ny Edirú nak az előaűsát, arrú ből rrreghrdhattuk, hory Ő hognn 1átla a könlvüarak
lehetősé geit a digiáli§ korban Arró1 pedig hory mire é s rrnlyen könyvtár kell ery 2t. szí nad,i
iskobbarr, az AKG pedagógusai - Birloni Szfuia rrraterrratka szakos tanar, Nádori Gergely
terrrÉ szetismeret é s biológia szakos tanár é s Né rrreth Szfuia könyvt"irostanár - besreltlek a
hafuaóságnak, lehetősé get biáosí tva ké rdé sekfehevé sé reis. Az ebé dsztinet előtti szakmai
blokkot Horváth Áaarr! a Digiáli§ Pedagogia Módszerüani Köryorrt divizióvezeójé nek
előadása zárta, aki bemrú attra a könyvtárak é s köagnijterrré nyek szerepé t a digiális pedagógia

támpásában

A

sztinet utan kertih sor a

KTE

ré szleges tÉ ilLjitő köaryűÉ sé re é s a

KTE

emlé ké rmek

átadására. A beé rkezett 24 feheqeszé s áttekinté se rrtán az emlé ké remkuratóriumárck javaslata
alcrpján az alí hbi diiakat osdothrk ki az arta é rderrresnek í té ltkörryvüarostanároknak (Bővebb

: htrp//www.ktep.hu/emlekerem20 1 8 ):
Btetrnidij
A könyvüí rostanari hivatasé rt
Az eryestileté rt
A ré sú vevők ezlí n rrngismerkedhettek a Kis KTE könyvek 10. köteté vel, rnetyet Cs. Bogyó
Katalin körryvárostanar nartatott be. Cí rne hűen takarta atartahtat: A sokszí ntí sé gjeryé ben.
A sokszí ntí sé ga továbbiakban is jellerrrezte a programot. A könfiárostanári pályáat - Egy
rrurrkanapom a 21. sÁzadban
helyezettjei rrní attak be pályardiveiket. @ővebben:
paly
lú tp//www.kt€
p.hu/2 1 sazad
er ), rrnjd Pataki Marbrrní tól aá fudhattuk rrrg hory mit
tanulhatunk a nerrzetközi pé ldakbóL
A dé hí antovabbi ré sreben csoportokban fotyt a té rmk feldolgoása. A központi té ták a2I.
szí uadi iskolai könyvtari ter é s prograrmk, srclgií ltatások, valamint a NAT é s aZI. századi
iskolai könptárhasznáIati tananyag voltrak. A lrárom csoportot Né meth Szilvia, Dönsödy
Andrea, Sinnn Krisáina vezrtté k, npderáhí k.
irrforrnácó

.
o
'

-

{

I

}

l
4i,

t

!;

\

?,

216

i

É-

Telies fotóalbum:

http

s

// fl

ic.kr/s /aH

skHyGewR

A szakrnaí napól

a következő beszámolók sziilettek:
Bakó Katalfu Digitális kor? - Digihí lis oktaüí s? - Iskobi könyvár! Utak

könptí ra

a

jövő

i^skobi

é

stananyaga felé -2018. okóber 25.I1x Fiibp Hajnalka (ffiszerk.): Modern Iskoh, KELLO,
2018.11.13. URL: https//rrroderniskola.hui2O1El11/digitalis-kor-digitalis-oktatas-iskolai
konwtar-utak-a-iovo-iskolai-konyvtara-es-tananyaga-fele-2018-oktober-25/ Utolsó btÖtps:
2018.11.15.
A lffitftus gondolkodásban í rÉ gnem fehé tbnül jobbak a robotok (KTE-konfererrcia) In: KIT
Hí rlevé l,2018. 39. sz,
{lftL; httprÁvulLkithirlevelhu/indexphp?kh:a kritftus ggndolkodasban meq_nern feltetle
nul iobbak a robotok kte-konferencia Utolsó letöhé s: 2018.1I.27.

DigiÉ lis tananyagokat ryűjt é s snlgáLtat aziskohi könyvbr lla KITHí rlevé l,2018.39.sz,
gvuit_az iskolaLkony
URL: http//www.kithirlevelhr/index.php?k}r:digitalis_tananyagokat
vtar s kereslminden iobb_a_robotoknalUtolsó lekihé s: 2018.11.27.
vonatkoás ai, tapasztalatai:
A szakapri nap erednÉ nyeké rntrrngfogalrna ződott benrtink é s a hallgaóságPan a
té rrrakörök tovabbgondolí sának igé nye, a fiHolgozás módszeré nek rregují hí sa.A dé hrtáni
mí ihelyrrrrrnkáknak nary sikere voh, de aztdő kevé snek bizonyuh até rnákban rejki leheósé gek
te$es kiaknaására. Ekkor hataroárk el hory a tavasá szakrnai napon az előadások Mtté rbe
szoruhak, a fiszerepet az irrterakí í vmí ihelymunkák veszk át.
o A szakrnai napon elhangzott előadások során rrregerősödött benrtink, hogy
nregisrnerjtik é s aktí r"abban bekapcsolódjwrk a Digitalis Pedagogiai Módsrertani Kö4ont
(DPI\ff() rrnmkájába. Ennek é rdeké ben szaknurí eryeZeté st kezderrrcnyeáünk, rrrly skeresen
í ]eg j§ valósult.

Tám gatott

.

te vé

Tármgatott

te vé ke nys é g nre

.

ke nys é g rrrc gvalós ulás ának

gvalós í tás ának

e

rc dnÉ nye

ssé

ge

:

errrlé ké remmel elisrerttik a feherjesáett kollegií k í nmkáját. A dfiak presú izsé t
róvefte aro;5. sámí feherjesáé s is.
A tapágon beliili erytittrní í ködé st szorgalrnaauk a dé hú aniní í helyfoglalkozásokon,
í gr a sral<n:ori kooperácó erősí té serrrcgvalósult, sfteres voh.

kTE

o

htqr://u,wrv.k te p hu
http://konl,r.t aro§ í an ar.lvor dprcss .con/
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A

vftí gbónap alkatrú ból ktrt pátyáantsr. ú j, irrrnratí v kolbgákat fedeuijnk ftl,
isrrrertí ink rneg akí olek bernú atkoá§i bbósé got b biáosí tothrnk.
.
Mivel a tenrekket é s hozámk e|irrott inforrmciókí <al elbnté tben a NAT mé g mindig
rem jebú arlg eznrt a tanan}agok probbrmtikáját nem a tafrervre, hanem a 2l. sázad
kihí rásaira é pí tettiik fil
.
Az ebadások é s rrdí he§murrká{< során körké pet kapflnk az iskobi könyvuí rak aktuáli§
é s idealizált he§zeterőt

.

Az fukobi

körryvtrárak rrefiuetközi tónapját a diák é s körryvtárostarrári

pátyázB;t§kka|

eósí tetí rik

Tavaszi Szakmai Nap

Digitális tananyagfejle sdé s az é n könyvtáramé É

Időponil

2019.nnrcius 20.9.45-16.00

Helyszí n: Brdapes! FSruK
A szakmai nap

Kö4orú i Könyvtí r (1088 Bp. Szabó Ervin ter

1.)

184 fő reszvé telé velsikeresenlezajlott.

A

Tavaszi Szaknrai Nap kierrreh té mÁja a jövő iskolai könfiára, annak tarurryaga\ terei,
eryiithnrí ködé si formái voltak. Fókrrsóan az álk, hory mit é s horyan taní tsunk a jelen
tanulóinak, annak é rdeké beqho§ a iövőben is ké pesek legyenek az olvasást é s az
inforrrácóhasználatot nraguk é s kömyeretik iavára fordí tani A szakmá nap a
Könptarostanárok Eryesülete (KTE) é s a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtar €
SruK) Az é n
programjaké
nt valósult
projek{e
(EFOP-3.3.3-VEKOP116-2016-000001)kö
ós
könyváram
í rrcg, elsősorban dé lelőtti é s dé hráni nűhelymunkák kereté be1 rrrelyek 6-6 szekcóban,
párhtrzarrnsan dolgoztak. Cé h]r,k azvoh,l:rlgt azadottté rnáról ne csakhaüanak aré sztvevők,
harrem közis gondolkodássa| tevé kerrysé gekkel, kipróbálással segí tstik arnrak rrÉ tyebb
rrrgé rté sé t,akahluását. Vokak otyan rrlitrelyek - arrretyekrőI at gotdolmk, sokakat
é rdekelhet, wgy letszám korlátokkal rerrdelkeáek - nrelyek isrnetbdtek. Az alábbi áblázat a
rrűhelyek té í nÁnrrní atja be(aműhelyvezetők, amtihelyek tartakrrának pontos benlláás4 az
előzetes €
lké szülé st igé nylő feladatokkal eryí itt, honlapunkon olvashatóak).
Dé lután

Dé lelőtt

1.

terem
Robotrka
Arany

salon

2.

terem
Fogadóter
em
terem
3.

Kis

a

körryrltárhas

taní tásában

Tanulás a
Projektötletek

terem

Na§

bálterem

könyvtárhasználat

taní r.ásában

2I.

sándban.

é s tervezes,

Digitális

Tanulás a

2I.

sándban.

Projektötletek é s tervezes. Digitális
Té rnahé t

Té rnahé t

kitekinté s

Spanyol

glé fu

4.

a

málat Robotka

LÚK

fejlesztő

könyvt"í rhasználat

játé k
a
taní tasának

sznlú laában

Í ry haszr,í ld a

könyvárad!

Iskolai könyvtarak terei
goní olkodás

Forrásalapú óraterveás

http://r,r.lvw.k te p h u
http://konyvtaros tan ar. lvor tIpres s.coní
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-

közos

5.

terem
Mtivé szeti
olvasó
terem
Sárkányos
Gyerrrrekk
önyvtár

Uta-

F0,D2

a

tanubtí pwokra szabott
Gú enberg-galaxisban A kis herceg segí tőárs a digiális uriverzumban

KÓDsebessé ggel

a

reptilőié n!

6.

kincskeresé s

Sárkányos

a
,§iinté ny
detektí üáté k

könyvtarban

ll

Az

é nkönyvtaram projekt szakrrui vezetője a
prógrJnrrol
é s eredrné nyeiről besáh, r1ag Farkas Atrdrea senior digitális fejbsáő a Digitális
^pedágógbi
Módszertarri Kö4ontból anól, hory hot a hetye é s mi a szffepe a kÖnyvtámak a
digiüalis vilagra felké szí tőiskolákban
Atndezvé n} vé gón keriih sor Dörrsödy Andrea ,oA könyvtarpedagógia ekné bte é s
glakorhta" cí mű könyvé nek első könyrfuenartatójára.

A program ké t előadás

saL zfulrt.. Farkas Ferenc

ke nys é g me gvalós ulás ának

vonatkoás ai, tapas í alatai:

Tárm gatott

te vé

.

több tekintetben is naryon skeres voh.
nem csak könyl,tarostaruí rok vottak jelen

A Tavaszi Szakrnai Nap

kösónhetőn

.

forrna

.

Az erytitnntlkÖdé snek

Az egytittrnűödő partnerektő| azt avisszajelást kaptuk, hory ez a té nnfeldolgozási
*ryo1 haté konynak bizonyult, í gy a jövőben ők is szeretré k alkakrrazni

szekciók *gt ,Árr- kormly szpwezÉ stigé nyelt é s nary helyigé nnYel
járt, de rrregé rte a befektetett energiát. A továbbiakban rendszeresen szerebré nk hasonlÓ
szakrnai napokat taí tani
A Jok srekcó, a rrigy tetszám specális hetyszí nt é s több eloadót igé nye| mint egY
haryományos konferencia, í ry köhsé gesebb, í ry sztiksé gtink votr erytittrnií kÖdő partrrerekr9,
att n"tyól, ekí adóvat es óioa,dói ú aebtdiiát<tat egé sáetté kki a rendelkezesünkre áIlő
fonásokat.
A szakrnai napok an.ru1g olyan bősé ges é s sokszí nű lett, hory eryclóre nyoní atott kÖtet
firegí ,átyá7§it pé rz nem tette vokla lehetővé a terjedelem
kiadására nem kerüit ,o..kivitebzesé t é s a szerkesdé s is naryobb feladat lett vohra, rfut an ekÍ re látható volt.

ipa*r,r-.*s

.

.

Á

Tármgatott

.

tevé ke nys

é

g rrre gvalós í tás ának

e

re dmé nye

ssé

ge

:

Szakrnai Nap dé hí aniprograq|ának poáí v visszajelzé sei hatasara a TSZ'{-I
szinte te.§es rrÉ rté kbenmí ihelymunkákra é pí tetttik,rrrelyben a kollé gak kooPeráciojára é Ptve
dolgoaunk fel ryakorlati té mákat. Több mí ihelyfoglalkoás rrtán levebző é s Facebook
csoportok alakukak.
KTE rnás szervezetekkel való erytittmií ködé s, többek közott a Digiális Pedagógiai
Módszertani Kö4ont (DPMK), a Főváros§zabó Ervin Könyvtár ,,En kÖnYvtáram

Azősá

.

é vel" rrregerősö dött.
A Tavasá szaknrai Napon minden mí ihelyt ké t kollé ga vezBteí t. Ery könyvtí rostanár
é s ery nem könptárostaruir, akk ezB| is szenrté hetté ka szakrnaközi erytittmiikÖdé sek
lelretőié geit é s fontosságat. (Azóta nú r viszont rrreglí vásokat is kaptmk.)
.
küfildi előadönk segí tsé gé velbetekinthetttink az aktuális spanyol gnkorlatba,
közisen gondolkodturik a robotka könyvári lehetősé geiről, é pí té srekbevonásával
rrpdelleZ{ik a 2I. sÁzadi könyvári tereket, konkré t olvasásné pszerllsitő é s fejlesztő játé kok
könyvtari vonatkoásait gondottrrk át.

proj ek{

;

http:/1wwrv.kte

http:i/konlrt

aro§ ta n

phu

í lr,wor dprcs s.con/

5l6

.

Mindké t rerdearé ny szakrnai

rrrgiebrrtek honlaprrnkoa blogurkon,
pedagógbi é rdekkidők szánú ra is.

anyagai prerenácók,

í ry eÉ rhetdvé váhak a srelesebb

öók

Besátmlók,

A szalanai napról trdósftott a Ma5rar Telnvfuó
publikálás abtt varmak.

r-

ajránbü forrasok

b. Az

körtyvüí rszakmai,

fuásos szaknai beszámobk
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Tovabbi ötók itt é rhetők eli htps//plrcto s.app. goo. gV7rDNPqRb TMT5P6 T59

Budapest 20|9,05.24.
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