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Idegen nyelvi szakóra
a Szent László Gimnázium
könyvtárában

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet könyvtár-
pedagógiai mûhelyfoglalkozásainak keretében
2007 áprilisában idegen nyelvi szakórát tartot-
tunk iskolánk könyvtárában.

Mivel angol szakon is végeztem, angol nyel-
vi szakórában gondolkodtam. Megkerestem az
angol tanárokat. Nem volt nehéz olyan kollégát
találni, aki vállalta a kihívást.

Az elsõ lépést az osztály kiválasztása jelen-
tette. Sok mindent figyelembe kellett venni:

– melyik osztály óráját tekinthetik meg a
könyvtáros kollégák;

– egyeztettük, hogy a megadott napon kb.
hol tartanak majd a tananyagban;

– olyan módon dolgozza fel az anyagot, hogy
ahhoz könyvtári dokumentumokat kelljen hasz-
náltatni.

A kiválasztott osztály a speciális angol tago-
zat kilencedik évfolyamának egyik csoportja. Az
angolt heti nyolc órában tanulják, és már négy–
hat éve tanulták a nyelvet, amikor iskolánkba
érkeztek. A bemutató órához tehát rendkívül
megfelelõek voltak nyelvi szinten. A tapasztala-
tok alapján azt gondolom, hogy nem szükséges
speciális nyelvi osztály ahhoz, hogy ilyen szak-
órát lehessen tartani.

Az elõkészítés következõ lépését az óra kö-
zös megtervezése jelentette. A kollégám elmondta
nekem az általa elgondolt óra tervét. Kiválasz-
tott témája a reklám lett. Ehhez illesztettem a
megtanulandó könyvtárhasználati anyagot: a
dokumentumismeret témában kellett elmélyíte-
nem a diákok ismereteit. Kilencedikes osztály
lévén, még kevés óránk volt együtt. Ezért a be-
mutató szakórát megelõzõen külön beiktattam
egy dokumentumismereti órát a számukra.

Ez a foglalkozás volt az elõkészítés harmadik
lépése. Tizenhat diák vett részt az órán (osztott
csoport), háromfõs csoportokra bontottam õket.

Elmondtam nekik, hogy a következõ héten
azon a bizonyos órájukon jelen lesznek számuk-

ra ismeretlen könyvtárostanárok is. Nem akartuk
õket a mélyvízbe dobni, mert velem nincsenek
összeszokva, és könyvtárhasználati ismereteik
sem megalapozottak.

A dokumentumok közül a kézikönyvekkel és
a sajtótermékekkel foglalkoztunk. A fogalmakat
megtanítottam angolul is. Az internetrõl kinyom-
tattam egy angol nyelvû könyvtári fogalomtárat,
ebbõl készültem magam is.

A kézikönyvek közül szóba került az egy-
vagy kétnyelvû szótár, a lexikon, az enciklopé-
dia. A kapott feladat a következõ volt: Mindenki
húzott egy kézikönyvtípust, és keresnie kellett
egy ilyen típusú kötetet a kézikönyvtárból. Majd
néhányan bemutatták a náluk lévõ könyvet –
átvettük ezeknek a dokumentumoknak a jellem-
zõ tulajdonságait.

A sajtótermékek közül a napilapokkal és a
magazinokkal foglalkoztunk. A lapok jellemzõ
tulajdonságairól is beszéltünk. Összeállítottam
egy feladatlapot, amit a megbeszélés után kéz-
hez kaptak a csoportok egy-egy jellemzõ folyó-
irattal együtt, és annak tulajdonságait be kellett
mutatniuk angolul. Az angol tanár kolléga is jelen
volt, hallotta az órán elhangzottakat, az új sza-
vakat feladta házi feladatnak.

Ezután következett a nagy nap, az angol szak-
óra könyvtárunkban.

Természetesen az órát a szaktanár kolléga
tartotta. A diákok érkezéskor húztak egy-egy
kártyát. Három-három kártya volt egyforma,
nekik kellett egy asztalhoz ülniük. Öt csoport
jött létre.

Végig csak angol nyelven beszéltek.
I. feladat (15 perc)
Az elsõ csoport a kézikönyvekben keresett

reklámmal kapcsolatos kifejezéseket.
A második csoport az interneten keresett rek-

lámmal kapcsolatos kifejezéseket (en.wikipedia.
com).

A harmadik, negyedik és ötödik csoport napi-
lapokban, magazinokban, szaklapokban keresett
olyan reklámot, amit vagy nagyon jónak tart,
vagy nagyon rossznak.

Találataikat elõadták, elmondták. Ezzel fejlõ-
dött a beszédkészségük, a könyvtárhasználati
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készségük, az információhasználati készségük,
valamint gyarapodott a célnyelvi szókincsük is.

II. feladat
„Reklámozzátok a szabolcsi almát!”
Ötféle reklámot kellett készítenie az öt cso-

portnak, aszerint, amit az elõzõ feladatban meg-
ismertek, egy-egy A/3-as méretû lapot kaptak és
filceket:

a) számítógépes pop-up reklám,
b) számítógépes flash banner reklám,
c) számítógépes spam,
d) napilapba szánt reklám,
e) bulvárlapba szánt reklám.
Majd megbeszélték a történteket, bemutatták

reklámjukat és értékelték egymás munkáját. Az
óra házi feladat feladásával zárult.

Az óra vázlata, teljes feladatsora megtalálha-
tó a Fõvárosi Pedagógiai Intézet honlapján (http:/
/www.fovpi.hu/szakteruletek/konyvtar/konyvtar.
html).

Most visszatekintve ez az egyetlen közös
munka igen sok fáradsággal járt, de a hozadéka
még több volt: megtanultunk közösen „könyv-
táriul” tanítani, az egész tantestület hallott a közös
próbálkozásról, s már tervezzük a folytatást. Sok
kolléga számra most vált világossá, hogy a
könyvtárostanár segítségével diákjaink olyan is-
mereteket, készségeket sajátíthatnak el, amelyek
a késõbbiekben, egész életük során hasznosak
lesznek.

Horváth Viktória

A fõvárosi
Könyvtárpedagógiai

Mûhely áprilisi eseményei

A fõvárosi Könyvtárostanárok Mûhelye április-
ban ismét a gyakorlati munkát helyezte prog-
ramjai középpontjába.

A hónap elsõ hetében az intézetben találkoz-
tak a sajátos nevelési igényû gyermekekkel fog-
lalkozó intézmények könyvtárostanárai. Az el-
múlt alkalommal a pedagógiai munka lehetõsé-
geirõl beszélgettünk. Április 4-én délután a
könyvtári munka alapdokumentumainak tartal-
mi követelményeivel foglalkoztunk. Meghívott
elõadónk Bacsó Ildikó könyvtárostanár volt, aki
a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola
könyvtárát vezeti. Mindennapi tapasztalatait adta

át, szemléltetve saját könyvtárának dokumentu-
maival. A mûhely tagjai legközelebb jövõ szep-
temberben találkoznak.

Áprilisban is voltak bemutató óráink, ame-
lyek újabb gyakorlati tanácsokkal segítették a
könyvtárpedagógiai munkát. Április 11-én Kür-

tösi Zsoltné könyvtárostanár, a Gyakorlat éve
pályázat nyertese tartott bemutató órát az Áldás
utcai Általános Iskola könyvtárában. Sajnáljuk,
hogy nagyon kevesen voltak kíváncsiak rá, a
matematika óra a könyvtárban igen izgalmas,
egyáltalán nem szokványos lehetõség a könyv-
tári tudnivalók gyakoroltatására.

A Szent László Gimnáziumban egy angol
óra után arról beszélgettünk, milyen lehetõsé-
gei vannak a könyvtári ismeretek fejlesztésé-
nek a nyelvi órák keretében. Az órát a
könyvtárhasználattan elemeinek oktatásával
Horváth Viktória könyvtárostanár készítette elõ
(lásd az elõzõ beszámolót).

Az évet májusban egy komplex mûvészeti
órával zárjuk az Árpád Gimnázium idén meg-
újult könyvtárában (2007. május 23.).

Áprilisban nagy megtiszteltetés volt intéze-
tünk számára, hogy a Könyvtárostanárok Egye-
sülete nálunk rendezte meg tavaszi szakmai nap-
ját, amely a kompetenciafejlesztés könyvtári le-
hetõségeit járta körül. Bondor Erika elnök
asszony, Minczér Ágnes Katalin igazgató asszony
köszöntõje után a fõváros Könyvtárpedagógiai
Mûhelyének tevékenységérõl esett néhány szó.

A szakmai nap hangulatát teremtette meg a
hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola tanulói-
nak beszámolója projektmunkájukról, amelyet
könyvtárostanáruk, Melykóné Tõzsér Judit veze-
tésével készítettek az ötödikesek. Bemutatkozá-
suk jutalmaként az Országos Széchényi Könyv-
tárba tettek látogatást Terdik István könyvtáros-
tanár kíséretében. A nemzeti könyvtárat Sudár

Annamária és Péterfi Rita vezetésével ismerték
meg. Nagy öröm számunkra, hogy ismét egy
közös programunk erõsítette meg azt az együtt-
mûködést, amely a Fõvárosi Pedagógiai Intézet
és a Könyvtári Intézet között jött létre.

Knausz Imre egyetemi tanár vezette be a
kompetencia fogalmának értelmezési lehetõsége-
ibe a hallgatóságot. Ezt követõen Kulcsárné Papp

Enikõ fõiskolai docens már a szûkebb szakma, a
könyvtárostanárok kompetenciafejlesztõ tevé-
kenységeirõl beszélt. Örményiné Farkas Andrea

(Bródy Imre Gimnázium) a kompetencia alapú


