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NYIRŐ GIZELLA 

A „Tündérkert” vendégtanárai voltunk  

Iskolai könyvtárosok továbbképzése a XXI. Bolyai Nyári Akadémián  

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 1993 óta szervezi meg a Kárpát-

medence legnagyobb pedagógus fórumát, a Bolyai Nyári Akadémiát. A három-

hetes továbbképzőn óvónők, tanítók, reál és humán tantárgyakat oktató tanárok, 

iskolai könyvtárosok és vallásoktatók vehetnek részt. Idén Csíkszereda, Széke-

lyudvarhely, Torockó, Sepsiszentgyörgy, Szováta, Válaszút és Kolozsvár adott 

helyet a rendezvénynek. 

Több évnyi kihagyás után 2013 nyarán ismét szerveztek iskolai könyvtáros 

szekciót, melyet mi ketten, baranyai könyvtárostanárok vezettünk Csíkszeredán. 

Vass Marianna a komlói „Kökönyösi Oktatási Központ” Nagy László Gimnázi-

um, valamint jómagam, a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános 

Iskola könyvtárostanára. 

A felkérés a Könyvtáros Tanárok Egyesületén keresztül jutott el hozzánk. A  

program szervezője Márdirosz Ajka a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagó-

gusok Háza Könyvtárosa fontosnak tartotta, hogy a képzésre jelentkezők magyar-

országi előadóktól halljanak a folyamatosan változó iskolai könyvtári világról, a 

benne zajló könyvtári életről, programokról, projektekről, és főleg a mindennapok 

oktató – nevelő munkájáról. Tapasztalt, a könyvtárostanár képzésben, továbbkép-

zésben, aktív munkát végző kollégákat szeretett volna a képzésben látni. 

A KTE kommunikációs vezetőjeként örömmel mondtam igent a felkérésre, 

mivel igazi, talán soha vissza nem térő lehetőséget láttam abban, hogy a felnőtt 

képzés ilyen típusú formáját oktatóként kipróbáljam. És társnak olyan kollégát 

választhattam magam mellé, akivel évek óta ismerjük egymást, tudunk egymás 

sikeres projektjeiről, pályázatairól, és már több mint egy éve közösen vezetünk 

egy lelkes, jól összeszokott iskolai könyvtáros csoportot a Pécs-baranyai 

Könyvtárostanárok Szakmai Műhelyét. 

Az idei mottó a „A tanulás tanulása”. 
A képzés fő célja a hatékony könyvtárosi munkát segítő alapvető könyvtári, 

pedagógiai, pszichológiai, szociológiai ismeretek, módszerek felelevenítése, 

elmélyítése, a korszerű könyvtárosi munka végzéséhez szükséges kompetenciák 

megalapozása és fejlesztése volt. 

A képzés tananyagának összeállításában szabadkezet kaptunk, így aztán mindent, 

amit számunkra a könyvtárostanári hivatás jelent meg akartuk mutatni. Hogy tanítjuk 

mi a könyvtári ismereteket 6-18 éves korú diákjainknak, hogyan építjük erre rá a 

könyvtárhasználati órákat, milyen szakköröket vezetünk, hányféle pályázatot készí-

tünk el önállóan vagy diákjainkkal. Hogy lehet komplexitásában megmutatni és tevé-
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kenyen részesévé válni a művészeteknek. Hogy lehet játszva tanulni, versenyekre 

felkészülni, olvasóvá nevelődni könyves környezetben. 

A szekció keretprogramját mi állítottuk össze. Én kevés elméletet, sok gya-

korlati példát, megvalósult programokat, óraterveket mutattam be, Marianna 

pedig rengeteg közösséget formáló, feszültséget oldó, közös munkát kívánó játé-

kot hozott a remek iskolai példák mellé, melyeket ötletadónak szántunk a cso-

port részére. Az 1. táblázat az én tervemet mutatja, a 2. Mariannét. Majd a kettőt 

Márdirosz Ajka fésülte egybe és készítette el a pontos órarendünket, napi 4 – 4 

óra megtartásával. 
 

Előadás Műhelyfoglalkozás Szükséges kellékek 

Corporate identity = arculat-

tervezés 

Önmagunk, iskolánk, osztá-

lyunk arculatának megfogal-

mazása, alakítása   
 

Capacity building = Szerve-

zetfejlesztés 

Könyvtárunk erőforrásainak 

megmutatása, átszervezése, 

felhasználása az iskolai élet 

minden területén 

Sajátmagunk, munkahe-

lyünk, könyvtárunk, osztá-

lyunk bemutatása, értékek, 

kiemelése. Önállóan, pár-

ban vagy kiscsoportban 

való dolgozás. 
 

Egy olyan óra, program, 

projekt, verseny bemutatá-

sa, melyet ők szerveztek és 

bonyolítottak le. 

Néhány digitális kép, melyeken 

keresztül meg tudják mutatni a 

hallgatók önmagukat, munkahe-

lyüket, szűkebb, tágabb környe-

zetükben elfoglalt helyüket. 

Program rövid leírása, digitális 

képek. 

A munkához laptopok vagy 

számítógépes terem szükséges. 

Projektoros kivetítés szükséges 

minden nap 

PTE Deák Ferenc Gyakorló 

Gimnázium és Általános 

Iskola Könyvtárának Tehet-

séggondozási Programjának 

bemutatása 

Átalakuló iskolai könyvtárak: 

Könyvtári órák művészet - és 

biblioterápiás módszerekkel 

 

 

CD lejátszó 

Vízfesték, ecset, papír, színes 

tollak 

A könyvtár szerepe a tanítási 

– tanulási folyamatban: Órák 

a könyvtárban 
 

Az információs műveltség 

alakítása könyvtári órákon 

Nemzeti Évfordulóink  
 

Zenei nevelés könyvtári órán 

 

Jó lenne közvetlen könyvtári 

környezet, könyvtárhasználattal 

CD lejátszó 

Vízfesték, ecset, papír, színes 

tollak 

 

Kulturális projektnap 

 

Így működünk együtt: köz-

művelődési – iskolai könyv-

tár: Egy pécsi példa, mely 

kiállta az idő próbáját 

Papír, toll 

1.táblázat 

Előadás Műhelyfoglalkozás Szükséges eszkö-

zök 

A tanítás és tanulás lehetőségei az 

iskolai könyvtárban. 

Egy lehetséges megoldás: könyvtár-

használati modul a Nagy László 

Gimnázium 9-10. évfolyamán (Fela-

datok, új tanulásszervezési módok, 

drámajátékok stb.) 

Minden résztvevő a saját gyakorla-

tából, saját iskolájából hozzon 

egy-egy feladatot, jól bevált ötle-

tet, amelyet fel tud ajánlani a 

„köznek”.  

(A leghatékonyabb a csoportmun-

ka lenne) 

Projektor 

Papír, íróeszköz 

A tanítás és tanulás lehetőségei az 

iskolai könyvtárban: 

- könyvtári szakórák, 

Óratervek, óraterv-részletek - az 

iskolákban megvalósult foglalko-

zások alapján. 

Projektor, internet 

hozzáférés 

Számítógépek (4-5 
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- könyvtári vetélkedők, 

- témanapok… 

Plusz 1 ötlet! 

Csoportmunka 

fős csoportonként 

jó lenne egy-egy) 

Az olvasás tanításának fontossága. 

Olvasásfejlesztési, olvasásnépszerű-

sítő kísérletek, megvalósult ötletek a 

Nagy László Gimnáziumban.  

(Veszíts el egy könyvet!, Kedvenc 

könyvek - TOP 10 stb.) 

A legkedveltebb, a legolvasottabb, 

a legkeresettebb könyvek – érték 

vagy értéktelenség? – vélemények, 

választások… 

Csoportmunka: ötletek, tanácsok 

egymásnak, magunknak 

 

Projektor 

Papír, íróeszköz, 

folyékony ragasz-

tó, olló 

Pályázati lehetőségek megvalósítása 

a Nagy László Gimnáziumban: 

TÁMOP 3.1.4  

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 

hozzáférés - Innovatív intézmények-

ben, 

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0172  

Könyv-világ-csoda: Kulturális in-

tézmények részvétele a tanórán 

kívüli nevelési feladatok ellátásában 

Országos, helyi (és uniós) pályáza-

ti lehetőségek. A megvalósítás 

pontossága. 

(Mit tehetünk, ha nem nyerünk? 

Ötletek pénztelenség esetén.) 

Projektor 

Papír, íróeszköz 

2.táblázat 

Kérdőívvel próbáltam megtudni, mennyire is felelt meg a részvevők elvárá-

sainak és igényeinek az általunk kínált tananyag és képzési forma. 

Összesen 21-en vettek részt a foglalkozásokon: 

Nemek szerinti megosztásban: 18 nő, 3 férfi 

Lakóhely szerint: öt erdélyi megyéből (Brassó Hargita, Kolozs, Kovászna és 

Szilágy) és egy vajdasági, zentai résztvevő volt. 

Érdekelt, milyen motivációk hajtották őket erre a képzésre, ezért a Maslow-

féle motivációs piramis alapján rendszereztem a válaszaikat. 
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Önmegvalósítás 

6 fő: Még jobb, magasabb szintű munkavégzés, ötle-

tek újszerű megvalósítása, tapasztalatcsere, új ismere-

tekkel az önkifejezési formák alakítása. 

Esztétikai szükséglet 
5 fő: A könyvtári környezet szépítése, új ötletekkel a 

könyvtári élet és állomány átszervezése, megújítása. 

Kognitív szükséglet 
8 fő: Új ismeretek, módszerek szerzése által megújí-

tani a könyvtári életet. Anyanyelven történő képzés! 
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Elismerés  szükséglete nincs válasz 
Szeretet, valahova tartozás  

szükséglete 
2 fő: Kapcsolatépítés és kapcsolattartás kollégákkal. 

Biztonsági szükségletek nincs válasz 
Fiziológiai  szükségletek nincs válasz 

 

A kérdőív kitöltése rövid idő alatt megoldható volt. Az 1 – 3 közötti érté-

kekben a gyenge – kiváló közötti minősítéseiket tudták jelölni, mellyel a képzés 

eredményességének kiértékelését segítették. A kérdőív kitöltése természetesen 

név nélküli volt. 
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 1 2 3 

A képzésben felhasznált tananyagok tartalma új és számomra 

hasznosítható információkat adott 

 3 fő  18 fő 

Az oktatók szakmai felkészültsége, felnőttképzési módszertani 

felkészültsége, problémamegoldó képessége, adminisztrációs 

fegyelme 

 2 fő 19 fő 

Kommunikációja a résztvevőkkel  2 fő 19 fő 

A képzés helyszíne és felszereltsége segítette a képzési tartalom 

elsajátítását, megfelelt az elvárásaimnak. 

1 fő 4 fő 16 fő 

A képzés során és/vagy végén az oktató által alkalmazott módsze-

rek a visszajelzések kezelésére. 

 3 fő 18 fő 

Alkalmazott értékelési rendszer alkalmassága a valós teljesítmény 

mérésére. 

 6 fő 15 fő 

A képzést összességében számomra hasznosnak ítélem meg   3 fő 18 fő 

3.táblázat 

Egyéb észrevételekre is kíváncsi voltam, ezekre összefoglalva a következő 

válaszok érkeztek.  
15 fő Új ötletek, módszerek, melyek a minden napi munkában jól hasznosíthatóak 

lesznek 

8 fő Lendületes, lelkes előadói stílus 

4 fő sokoldalúság 

7 fő nagyszerűen éreztem magam, jó lenne jövőre is ugyanezekkel az előadókkal 

találkozni 
 

Egy – egy fárasztó nap zárásaként is kikértük véleményüket a hallottakkal 

kapcsolatban így például „öt sorost” írattam velük. Könyvtári órán gyakran 

használom ezt az órai anyag összefoglalásaként is. Két példát mutatnék meg a 

jobbnál jobb írásokból. 

1.sor / egy főnév, 2.sor / kettő melléknév, 3.sor / három ige, 4.sor / egy négy 

szavas mondat, 5.sor / ismét egy főnév, amely felel az elsőre  
 

Képzés 

Hasznos, praktikus 

Tanultunk, figyeltünk, játszottunk 

Érdekes programokat hallgattunk kollégáktól 

Fejlődés 

Könyvtárhasználat 

Érdekes, fontos 

Játszik, tanul, informálódik 

Könyvtárban tanulni tanulás nélkül 

Műhelymunka 
 

Mariann pedig egy nyitott kezet ábrázoló képbe kérte a véleményeket. Min-

den ujj mást jelent. 

hüvelykujj: tapasztalataim a mai nappal kapcsolatban / Ez tetszett…  

mutatóujj: rá szeretnék mutatni valamilyen tartalmi tényre  

középső ujj: negatívum, ez nem tetszett 

gyűrűsujj: így éreztem magam ma 

kisujj: egyetlen közlés / Véleményem szerint… 
 

Igazi tapasztalatcsere volt a szekció munkájának eredménye, hiszen az álta-

lunk vitt jó példák, sikeresen megvalósuló programok, azok háttér munkáinak 

bemutatása után mindenki bemutatta saját iskolai könyvtárának mindennapjait és 

a mindennapokból kiemelkedő jeles rendezvényeit. 
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Természetesen az információs műveltség alakításának lehetőségei, a közös 

fejlesztő tanulás és tehetséggondozás is fontos témája volt heti munkánknak. 

Mert tudjuk mindannyian, hogy a könyvtár nyugodt, csendes világa kedvez leg-

inkább ezeknek a tevékenységeknek a sajátos eszközeivel, módszereivel és á l-

lományának sokszínűségével. 

Mindig csodálatos élmény Erdélybe visszatérni, akár turista, gyerekcsoportot 

kísérő tanár vagy egy színvonalas pedagógus továbbképzőre oktatóként érkezik 

is az ember. Igazi testi- lelki feltöltődés volt a hét, melynek során nemcsak a 

felnőttképzéssel kapcsolatos tapasztalatokkal, ötletekkel, de nagyon kedves em-

beri kapcsolatokkal, barátságokkal tértünk haza.  

És, hogy mit fogok ezek közül az élmények közül tovább adni diákjainknak? 

Biztos, hogy könyvtári órákon Székelyföld legendáival végigutazzuk az idei 

tanévet, hiszen nemcsak tanulással telt az idő a Bolyai Nyári Akadémián ; vol-

tunk csíkszeredai és csíksomlyói városnéző sétán, néptáncesten, meglátogattuk a 

híres Márton Áron Gimnáziumot, ahol a patinás régi épületen belül modern in-

formációs központként működő könyvtárat láthattunk, ahol a régi idők könyv-

gyűjteménye az éppen használatos tankönyvekkel remekül megfér egy helyen. 

Voltunk még a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző 

könyvtárában is, ahol a diákok makettjei is külön látnivalóul szolgáltak. De k i-

rándultunk Szárhegyen a Lázár kastélyban, a Gyilkos tónál, Békás szorosban, 

valamint a gyergyószentmiklósi gyönyörű örmény katolikus templomot is meg-

csodálhattuk. 

 


