
Könyvtár –iskola - honismeret keretében Tatabánya múltjának megismertetését 
egymásra épülő félévek ismeretanyagának 

A elsajátításával végeztük. Az általános iskolásokkal 
TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0014 sz. pályázat játékos for mában, sok szemléltetéssel ,  a  

keretében tartott – a gyermekek és az ifjúság tanulási középiskolásokkal vetített képes előadás keretében 
kompetenciáinak fejlesztése, helyi információk beszéltük meg az anyagot.

elsajátítatása közművelődési és közoktatási Könyvtárunknak jó kapcsolata alakult ki „Tatabánya 
intézmény együttműködésével könyvtári foglalkozás Megyei Jogú Város Dózsa György Általános 

keretében általános – és középiskolások számára Iskola,  Móra Ferenc Általános Iskola 
 c. projektről Tagintézményé” - vel, személy szerint Rákász 

Mihály történelem szakos tanárral. Elkötelezettsége a 
2010 és 2011-ben pályázati lehetőségünk adódott arra, nem kevés hátrányos helyzetű tanuló fejlesztése iránt 
hogy a tatabányai ifjúság egy részét megismertessük számomra is példa értékű volt.
szűkebb és tágabb környezetük múltjával, történeti 1. félév.
értékeinkkel. Sokan és sokat írtak iskola és honismeret 9-10 éves gyermekek számára tartott játékos 
kapcsolatáról, számos tanácskozás zajlott már e városismereti, helytörténeti séta. Ennek keretében 
témakörben, megyénkben is. A hagyományok, vetített képes bemutató Tatabánya nevezetességeiről, 
történeti-helytörténeti ismeretek átadása, átörökítése tör ténetéről ,  a  bányász hag yományokról .  
olyan „csinált városban”, mint Tatabánya, nagyon Szemléltetés: kirakós játékkal: Turul emlékmű, Szelim 
fontos. A szűkebb közösséghez tartozás érzésének barlang, Szent Borbála szobor, Bányász Hősi 
kialakítása, az igény, az érdeklődés felkeltése szép és Emlékmű, Tatabánya 2000-ben és más helyi 
nehéz feladat egyszerre. A helyi értékekkel való kiadványok, projektor segítségével. A gyermekek saját 
megismertetés szép, nélküle gyökértelennek éreznék ismereteire építve megbeszéltük a hozzájuk és a város 
magukat a rendszerváltás utáni nemzedékek tagjai is. tö r t éne lméhez  kapcso lódó  l eg fon tosabb  
Nehéz, mert jelen sorok írójának ugyan van eseményeket, történelmi összefüggéseket. Az 
pedagógiai végzettsége, ám gyakorlata annál kevesebb. összefoglalás során megerősítettem szerzett 
Könyvtári szempontból a helyismereti gyűjtemény ismereteiket, vonatkozó könyveket ajánlottam. (15 
propagálása, a felhalmozott információ-vagyon foglalkozás: 167 résztvevő).
hasznosítása aktív gyakorlatának kialakítása volt a cél. 2. félév
Az ennek kapcsán tartott foglalkozásokról, a szerzett Az előző félévi anyagra, foglalkozásokra építve 
tapasztalatokról számolok be röviden. folytattam a helyi  kompetenciák életkori  

sajátosságoknak megfelelő fejlesztését. Fokozottan 
8-18 év közötti korosztály számára helyismereti, építettem a vizualitásra, nagyobb hangsúlyt fektettem 
helytörténeti ismeretek átadását célzó foglalkozások a tanulók munkáltatására, önálló feladatmegoldásaira. 
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1-1 kérdés önálló megválaszolása során képeket, hangzott el. (5 alkalom,67 résztvevő).
zenét, gépi kirakós játékot (puzzle), továbbá 2. félév:
lexikonokat is felhasználtam az ismeretek átadáshoz. Az előző félévi általános áttekintés: Tatabánya története 
Keresztrejtvényt fejtettünk, felelet-választós az őskortól a XX. század közepéig, korszakok szerinti 
kérdéseket oldottunk meg. Felső tagozatosok kaptak bontásban - című és tartalmú interaktív bemutató és 
párban megoldandó feladatokat, amit számítógép- beszélgetés után a 20. század első felének elmélyítése, 
használattal oldottak meg. hasonló prezentációval. Címe: Iparteleptől a szocialista 
A komplex ismeretátadás során Tatabánya városig: szénbányászat, nehézipar, urbanizáció nagy gazdasági 
tör ténetének legfontosabb összefüggéseit ,  és társadalmi változások kora. Tatabánya 1896-1956 
eseményeit, köztéri alkotásait vettük sorra. Térkép interaktív bemutató eredeti források, képek 
segítségével földrajzi ismereteiket is elmélyítettem. felhasználásával. (Vizualitás segíti a szöveg 
Összefoglalás során megerősítettem szerzett megértését.)
ismereteiket, könyveket ajánlottam. (15 alkalom, 158 Sikerült annak tudatosítása, ami az előző generációk 
résztvevő). számára sem volt egészen világos, a helyi köztudatban 

nincs eléggé benne. A tárgyalt három korszak (1896-
Középiskolai partnerünk az Árpád Gimnázium volt, 1919, 1920-1945, 1946-1956) közül a Monarchia 
ami a földrajzi közelség miatt is idején történtek meghatározó szerepére való 
kézenfekvő megoldást jelentett. Fazekas József rámutatás tanár kollégák számára is újdonságot 
vezető történelemtanár és kollégái készséggel jelentett. Nem maradt el a könyvajánlás sem. (5 
működtek együtt. alkalom, 104 fő.)
1. félév: Élénken érdeklődő társaságok voltak. Az életkori 
14-18 éves fiatalok számára tartott helytörténeti sajátosságoknak megfelelően és szemléletesen adagolt 
foglalkozások a lokális történeti információk ismeretek a rendszerváltás után született, gyökereit 
elsajátításáért, a helyi kompetenciák fejlesztéséért. kereső nemzedékekben jó talajra leltek.
Ennek keretében vetített képes bemutatót tartottam, A kezdeti lépéseket megtettem, az oktatást 2011 
projektoros kivetítés keretében Tatabánya szeptemberétől még a pályázat keretében, majd a jövő 
történetéről, az őskortól a XX. század közepéig, évben attól függetlenül, talán szélesebb körben 
korszakok szerinti bontásban. Építettem a meglévő folytatom. 
tö r t éne lm i  i smere t ek re ,  a  he l y tö r t éne t i  Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)
összefüggéseket, adatokat a történelemórán 
tanultakhoz kapcsoltam. A lényeges dátumokat, 
összefüggéseket kiemeltem, képekkel, korabeli 
fotókkal szemléltettem. Az összefoglalás során 
megerősítettem szerzett ismereteiket, vonatkozó 
könyveket ajánlottam a könyvtár helytörténeti külön-
gyűjteményéből .  Felhívtam fig yelmüket a 
legfontosabb forrásokra. „64 éves város, több 
százezer éves múlt.”
A hozzánk közelebb eső korszakok iránt volt nagyobb 
érdeklődés, élénkebb figyelem, számos hozzászólás 
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