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relni, ahol tudatosan alkalmazhatjuk módszereit,
nagyon sok sikert és örömet hoz majd minden
résztvevõ számára!

Kovács Katalin

könyvtárostanár
Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola

és Szakiskola

A „gyakorlat éve
a fõvárosban”:

szakóra a könyvtárban

2006. október 18-án a XIII. kerületi Németh
László Gimnázium és könyvtára vendégei vol-
tunk. A két éve felújított iskola lenyûgözött ben-
nünket ideális élettereivel, hangulatával. A há-
rom tanteremnyi, új bútorzattal berendezett, szak-
szerûen elrendezett, gazdag könyvtári állomány
M. Vörösmarti Ágnes könyvtárostanárt és mun-
katársait dicséri.

Megilletõdve vehettük szemügyre Németh
László hagyatékát, amelyet könyvszekrényben
õriznek: saját mûvei és kedves regényei találha-
tók itt.

Kovács Október vezetõtanár könyvtárhaszná-
latra épülõ biológiaórája során a könyvtárostanár
és az informatikus kolléga segítségére is számít-
hatott. Példás együttmûködésük alapozta meg az
óra sikerét. Ez az együttmûködés ugyanis egy
hat éve tartó folyamat része: a diákok ez idõ
alatt váltak értõ könyvtár-, könyv- és számító-
gép-használóvá.

A tizedik osztályban tartott óra a hormonális
betegségek témakörét dolgozta fel. A 26 tanuló
három-négy fõs, önként alakított csoportokban
gyûjtött a témához információt könyvek, folyó-
iratok, CD-ROM-ok és az internet segítségével.
Néhányan a többiek által kiválasztott képeket
kapták lencsevégre, voltak, akik ezt számítógép-
re vitték, s voltak, akik a gyûjtött anyag meg-
szerkesztésére, a bemutatásra kerülõ prezentáció
végsõ megformálására vállalkoztak.

A feladat nagy önállóságot, együttmûködést
igényelt. A gyûjtõmunka során a diákok részben
a könyvtárban, részben az informatikai terem-
ben dolgoztak. A gyerekek örömmel kutakodtak
a hagyományos és multimédiás információforrá-
sok között. Élvezték a szabad mozgással járó
gyûjtõmunkát, a felfedezés örömét s a közös

munkát. Mindannyian aktívak, fegyelmezettek,
kötelességtudóak voltak.

Végül a közel negyvenpercnyi csapatmunka
eredményeként elkészült prezentációt hárman, egy-
mást segítve, kiegészítve, bátorítva mutatták be.

A hormonális betegségekrõl összeállított pre-
zentáció logikusan felépített, lényegre törõ, de
érdekességeket is felvillantó volt, és okosan
megszerkesztett szóbeli magyarázattal egészítették
ki. Igényes, színvonalas „mû” került ki az osztály
keze alól. Reméljük a Németh László napra a ki-
bõvített változat elkészítéséhez is lesz kedvük.

Jó volt látni, hogy az örömmel végzett tanu-
lás milyen hatékony lehet. Az önálló, illetve
csoportos ismeretszerzés felszabadultabbá, oldot-
tabbá tette a munkát. Olyan szakórát láthattunk,
ahol a szaktárgy tanulása, a tanultak rendszere-
zése nem járt a kínok kínjával. A gyerekek elõ-
zetes tudására és kíváncsiságára építve a közös
munka örömét is megélhették. Így az ismeretek
újfajta rendszerezésén, megerõsítésén túl az óra
személyiségformáló jelentõségét is kiemelném.

Jó volt látni, hogy az összehangolt szaktanári
munka eredményeként a diákok milyen kiválóan
alkalmazzák a XXI. század technikai eszközeit a
megszerzett tudás átadása során.

Bemutató órára szólt a meghívónk, s egy élõ
szakmai, emberi közösségre leltünk Németh
László szellemében. Köszönjük!

Illés Ibolya

könyvtárostanár
Csete Balázs Középiskola

  Projektmódszer,
kompetenciafejlesztés

a Fõvárosi Pedagógiai
Intézetben

Immár hatodik esztendeje hir-
deti meg minden év utolsó ok-
tóberi hétfõjére az Iskolai
Könyvtárak Világszervezete
(IASL) az iskolai könyvtárak
világnapját.

Ezen a napon valamilyen közös jelszó köré a
világ minden táján rendezvényekkel kapcsolód-
nak a könyvtárostanárok. Hazánkban évek óta él
ennek a hagyománya, amelynek mozgatója Barta

Ibolya debreceni könyvtárostanár.


