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A tananyag tartalma, tematikája 
A Borostyáni Gézáné, Dömsödy Andrea és dr. Varga Katalin által fejlesztett, Villám Judit által lektorált e-

learning tananyag és segédlet célja, hogy bemutassa mindazon információforrásokat, szolgáltatásokat és 

tájékozódási, illetve tájékoztatási módszereket, amelyek segítségével a pedagógia területén hatékony 

információszerzés és információszolgáltatás végezhető. Az elkészült elektronikus tananyag egyszerre segíti 

a pedagógiai szaktájékoztatás forrásaiban, intézményeiben való eligazodást és a konkrét szakirodalmi 

kutatást, tájékoztatást. Ennek megfelelően nem cél, hogy az érdeklődő résztvevő mindent elsajátítson a 

leírtakból, “csupán” az, hogy rálátást kapjon a lehetséges forrásokra, azok típusaira, és a legfontosabb 

tájékoztató eszközök használatában jártasságot szerezzen. Majd ezzel a tudásával, ennek a tananyagnak és 

az abban bemutatott források segítségével önállóan is képes legyen pedagógiai referensz kérdések 

megválaszolására. 

A tananyag tematikája a 7 fő tartalmi egységben nem változott a pályázati tervben beadotthoz képest. A 

szerzők azon tematikai egységek mentén dolgozták ki a tananyagot. 

A fent bemutatott célok miatt a 3. fejezet, mely a konkrét forrásokat tárgyalja jelentősen bővebb lett a 

tervezettnél. Ez az a fejezet, melyre kiemelten vonatkozik, hogy teljes tartalma nem kell, hogy a könyvtáros 

vagy a kutató lexikális tudását képezze, inkább kutatási segédletként ajánljuk. 
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A tematika főbb egységei a mellékletben megtekinthetők, a részletes tematika pedig a tananyag 

tartalomjegyzékében látható, amelyet grafikus tartalomjegyzék tesz még átláthatóbbá. 

A tananyag használatának, a képzésen való részvételnek a feltételei 
A tananyagot eredeti, a pályázatban is megfogalmazott célunknak megfelelően korlátozás nélkül a 

könyvtáros és a pedagógus szakma rendelkezésére bocsátottuk. E-learning felületünkön szabadon 

hozzáférhető: https://elearning.opkm.hu/course/view.php?id=2  

 

Az elektronikus tananyag nyitóoldalának felső része a tartalomjegyzékkel, szófelhővel 

A tananyag elsajátításának többféle feltételrendszerét tettük elérhetővé. Az alábbiakban ezeket röviden 

bemutatjuk, a részvétel feltételeit és a tanulás támogatási formáit megadva. 

1. Önálló tanulás, önképzés 

a) Teljesen önállóan, visszajelzés nélkül 

feltétel: nincsen 

tanulástámogatás: beépített tanulási útmutató; az LMS felület adta navigációs segítségek; gondolkodtató és 

gyakorló feladatok megoldások nélkül; eseti konzultáció/tájékoztatás az OPKM tájékoztató szolgálatán 

(személyesen, telefonon, videochaten) 

b) Önálló feldolgozás önellenőrzési lehetőséggel 

feltétel: hozzáférés igénylése az OPKM Moodle rendszeréhez 

tanulástámogatás: beépített tanulási útmutató; az LMS felület adta navigációs és kommunikációs segítségek; 

gondolkodtató és gyakorló feladatok megoldások nélkül; eseti konzultáció/tájékoztatás az OPKM 

tájékoztató szolgálatán (személyesen, telefonon, videochaten); zárt kérdéses önellenőrzést szolgáló tesztek 

2. OPKM által szervezett képzés (nem akkreditált) 

A teljes tananyag feldolgozására a kidolgozó OPKM időről-időre, az igényeket figyelve ingyenes képzést 

hirdet saját intézményének infrastruktúrájára építve. Erre az igények és lehetőségek figyelembevételével 

jelenléti, online és vegyes tanrendben is lehetőség lesz. 

https://elearning.opkm.hu/course/view.php?id=2
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feltétel: meghirdetésre való jelentkezés; érettségi vizsga 

tanulástámogatás: beépített tanulási útmutató; az LMS felület adta navigációs és kommunikációs segítségek; 

gondolkodtató és gyakorló feladatok megoldások nélkül; eseti konzultáció/tájékoztatás az OPKM 

tájékoztató szolgálatán (személyesen, telefonon, videochaten); zárt kérdéses önellenőrzést szolgáló tesztek; 

nyitott kérdéses önellenőrző tesztek az OPKM munkatársai által nyújtott értékeléssel; célzottan szervezett 

egyéni konzultáció 

3. Az OPKM-től megrendelhető képzés, rugalmas időkerettel 

Könyvtárak, könyvtárosképzők, pedagógusképzők, nevelőtestületek, kutatói műhelyek számára az OPKM 

megrendelésre az ő infrastruktúrájukra építve is támogatja a tananyag elsajátítását. Ez előzetes egyeztetést 

igényel. Ebben az időkeretek és a szervezeti keretek sok szempontból igazíthatók a megrendelő igényeihez 

és lehetőségeihez. Ez az igények és lehetőségek figyelembevételével jelenléti, online és vegyes tanrendben 

is lehetséges. 

feltétel: a két szervezet közötti egyeztetésnek megfelelően 

tanulástámogatás: beépített tanulási útmutató; az LMS felület adta navigációs és kommunikációs segítségek; 

gondolkodtató és gyakorló feladatok megoldások nélkül; eseti konzultáció/tájékoztatás az OPKM 

tájékoztató szolgálatán (személyesen, telefonon, videochaten); zárt kérdéses önellenőrzést szolgáló tesztek; 

nyitott kérdéses önellenőrző tesztek az OPKM munkatársai által nyújtott értékeléssel; célzottan szervezett 

egyéni konzultáció 

4. OPKM-től független képzés 

A tananyag szabadon hozzáférhető, így bármely képzőhely használhatja, használtathatja annak egészét 

vagy részeit saját képzéseihez. A másolás, sokszorozás nem támogatott. 

feltétel: nincsen 

tanulástámogatás: beépített tanulási útmutató; az LMS felület adta navigációs segítségek; gondolkodtató és 

gyakorló feladatok megoldások nélkül; eseti konzultáció/tájékoztatás az OPKM tájékoztató szolgálatán 

(személyesen, telefonon, videochaten) 

Hozzáférés 

A felületen a tananyag szabadon hozzáférhető, de a tanulástámogatás egyes funkcióhoz felhasználói fiók 

szükséges. A pályázat szakmai ellenőre számára, hogy a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat is 

megtekinthesse az alábbi fiókot hoztuk létre: 

 felhasználói név: nka 

 jelszó: ********** 

Az elvégzés igazolása 
A tananyag ötféle szervezeti keretben dolgozható fel, végezhető el. Ennek megfelelően az elvégzési 

igazolások is különbözőek. Azon résztvevők, akik kérnek/kapnak hozzáférést az OPKM Moodle 

rendszeréhez, részletes naplót, eredménylistát tölthetnek le az LMS rendszerből saját tevékenységükről és 

annak eredményességéről. 

Azok, akik az OPKM által hirdetett, szervezett képzést végzik el, igazolást kapnak a képzés sikeres 

teljesítéséről. 
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Azok, akik más szervezettel közösen megvalósított képzési formában vesznek részt, azok számára a 

partnerszervezet állít/állíthat ki igazolást vagy adhat kreditpontot saját lehetőségei szerint.  

A képzés meghirdetése 
A fentebb bemutatott részvételi lehetőségek leírása elérhető az e-tananyag felületéről. 

Az OPKM által meghirdetett képzés felhívása pedig elérhető az OPKM honlapján is és folyamatosan hírt 

adunk róla a szakmai felületeken. 

Köszönjük az NKA támogatását abban, hogy egy régen tervezett feladathoz anyagi támogatást és határidőt 

adott, így elkészülhetett ez a hiánypótló munka. 

Budapest, 2021. február 12. 

 Péterfi Rita 
főigazgató 

 

 

 

Az elektronikus tananyag nyitóoldalának alsó része az impresszummal, tanulási segédletekkel, támogatóval 
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Mellékletek 

A tematika főbb egységei 

1. A pedagógia, a neveléstudomány és az oktatás rendszere, jellegzetességei (2 óra) 

A fogalommeghatározás problémái; Rész- és határterületek; Az oktatási rendszer 

2. Információs igények és szolgáltatások a pedagógia területén (2 óra) 

Felhasználói csoportok, típusok; Az igények közvetlen megjelenése az OPKM-ben 

3. A pedagógiai információ és forrásai (8 óra) 

Kézikönyvek, segédkönyvek; Bibliográfiák; Szakirodalmi adatbázisok; Speciális 

dokumentumtípusok (pl. iskolai értesítő); Jogszabályok, hivatalos dokumentumok (tantervek, 

szabályzatok stb.); Személyek, intézmények; Tananyag, tankönyv, feladatbankok, feladatok 

4. Publikációs szokások a pedagógia területén (2 óra) 

Intézményrendszer; A publikációk száma; Dokumentumtípusok; A publikációk terjedelme; 

Szerzők; A szakirodalom szóródása; A szakirodalom tematikai megoszlása; Idézettség 

5. Információszolgáltató intézmények (6 óra) 

Az oktatásirányítás kormányzati információs rendszere; Tudományos szervezetek; A magyar 

felsőoktatási intézmények pedagógiai műhelyei; Könyvtárak; Pedagógiai könyvtárak; Országos 

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; Határterületi szakkönyvtárak; Iskolai könyvtárak; Múzeumok, 

Levéltárak; Nemzetközi intézetek, programok, könyvtárak; Nemzetközi mérések, értékelések 

6. Hatékony információkeresés elmélete és gyakorlata (8 óra) 

Az információkeresés célja; Az információkeresés tervezése; A keresés eredményessége; Az 

információkeresés megközelítési szempontjai; Információkereséshez szükséges terminológia; A 

tárgyszavak és a tárgyszavazás; Az információs intézmények kiválasztása; A keresés eredményének 

értékelése, válogatása 

7. Az etikus és szakszerű információfelhasználás (2 óra) 

Publikációs stílusok a pedagógia területén; Hivatkozási stílusok, bibliográfiai hivatkozás; Mikor 

kell hivatkozni?; Bibliográfiakezelő programok, szolgáltatások; Az OPKM bibliográfiaküldő 

szolgáltatása 
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A képzés meghirdetése 

Az OPKM honlapján: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=574  

 

https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=574
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A képzés elvégzését igazoló dokumentum

 
OKTATÁSI HIVATAL 

ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 

Sorszám:  OH-OPKM/I____/2021 

 

IGAZOLÁS 

 

arról, hogy 

NÉV 

születéskori név:  

születési hely, idő:  

részt vett 

A pedagógiai szaktájékoztatás eszközei és módszerei 
című 

 

30 órás blended továbbképzésen. 

A 277/1997. (XII. 22.) sz. Korm. rendelet 5. § (3) d) pontja szerint a képzés időtartama a 120 

órás kötelező továbbképzésbe beszámítható. 

 
 
A továbbképzés szervezője: Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum  
A továbbképzés helyszíne: online 
A továbbképzés időtartama:  
A továbbképzés rövid tartalma: 1. A pedagógia, a neveléstudomány és az oktatás rendszere, 

jellegzetességei; 2. Információs igények és szolgáltatások a pedagógia területén; 3. A peda-gógiai 

információ és forrásai; 4. Publikációs szokások a pedagógia területén; 5. Információ-szolgáltató 

intézmények; 6. Hatékony információkeresés elmélete és gyakorlata; 7.  Az etikus és szakszerű 

információfelhasználás 

Budapest, 2021. ________ 

 Péterfi Rita 

főosztályvezető 

Az igazolás munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban 

meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén jogosít. 

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.  •   Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19. 

Tel: + 36 1 374 2236  •  E-mail: info@oh.gov.hu  

Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000222 
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