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A nap minden résztvevõje ajándékként egy
jubileumi CD-t kapott, melyre fotók és szak-
mai anyagok kerültek. A jubileum alkalmából
megjelent  a Kis KTE Könyvek elsõ kötete,
melyet szintén magával vihetett minden jelen-
levõ. A kötet megjelenését a Nemzeti Kultu-
rális Alap tette lehetõvé. Szerzõje Pappné

Võneki Erzsébet, aki 11 éves könyvtárostanári
munkájából adott közre szakórákra összeállí-
tott feladatokat, címe: Természetes. Természet-
tudományi ismeretszerzés könyvvel – könyv-
tárral. 5–8. évfolyam. Kalauz és feladatgyûjte-
mény.

Pezsgõs koccintással, házi sütemények kíná-
latával, kötetlen, oldott beszélgetéssel ért véget
ez a szakmailag, érzelmileg sokat adó együttlét.

Tóth Józsefné

Egy könyvtárnok
emlékezete,
avagy tehetséggondozás
a könyvtárban

Bod Péter, Árva Bethlen Kata könyveinek
rendezõje és õre, a mai könyvtárosok elõdje, aki
maga is büszkén vallotta, hogy könyvtárnok,
februárban különös örömmel tekinthetett a fõvá-
ros Hegyvidékére. A nevével fémjelzett, immár
tizenhatodik éve szervezett országos könyvtár-
használati verseny fõvárosi fordulójának ugyan-
is ismét helyet adott kerületünk!

Idén a Budai Középiskola látta vendégül a
422 fõvárosi diák közül a döntõbe jutott 16 leg-
jobbat. A helyszín méltó volt nemcsak Bod Pé-
ter, de a néhai Gyõri Gáspár könyvtárostanár
emlékéhez is. Ezt a Budai Középiskola két
könyvtárostanárának, Deszk Erzsébetnek és Tóth

Istvánnak köszönhetjük.
Kevesen tudják, hogy milyen nehéz három

könyvtárból egységes újat létrehozni. Nemcsak
a könyvek fizikai megmozgatása, de az elrende-
zés, a selejtezés felelõsségét is magukra vették a
Budai Középiskola könyvtárostanárai. Munkáju-
kat „észrevétlenül”, folyamatos szolgáltatás mel-
lett úgy látták el, hogy közben a tantestület és a
diákság nem érezte meg ennek nehézségeit.

2007. február 14-én reggeltõl késõ délutánig
azonban hiába akarták igénybe venni a könyvtá-
ri szolgáltatásokat az iskola diákjai: helyettük a

Bod Péter könyvtárhasználati verseny résztvevõi
vehették birtokba a megújult könyvtári tereket.

A megjelenteket Sárváry Mariann nevelési
igazgatóhelyettes köszöntötte. Hálásak vagyunk
neki azért, hogy nem volt olyan résztvevõje a
programnak, aki ne távozott volna elégedetten a
nap végén.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a projekt-
módszer segítségével adtak számot tudásukról a
versenyzõk. Az idei téma Batthyány és kora, a
versenyfeladat pedig újságkészítés volt. A szó-
beli ismertetések a diákok magas könyvtárhasz-
nálati tudásáról, tájékozódási képességérõl adtak
számot. A fõvárosi forduló két kategóriájának
elsõ három helyezettje képviseli Budapestet az
országos döntõben.

A fõvárosi fordulón készített újságokból kiál-
lítást rendezett a Budai Középiskola. A verseny-
rõl készült képek elérhetõk a www.fovpi.hu/szak-
területek/könyvtárhasználattan oldalról.

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet nevében kö-
szönetemet szeretném kifejezni a Budai Kö-
zépiskola igazgató asszonyának, Ács Katalin-

nak, hogy a verseny lebonyolításában segítsé-
gemre volt.

Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szakértõ

Projektév
a Harsányi János
Gazdasági
Szakközépiskolában

„– És holnaptól nem fogok semmire sem

emlékezni, ami most történt velem?

– Nem. De én mindig emlékezni fogok ma-

gára.”

A fenti sorokkal zárta egy akkor tizedikes lány
az iskolai krimiíró pályázat 3. fordulójára készí-
tett ötpercesét.

Iskolánk, a Harsányi János Gazdasági Szak-
középiskola és Szakiskola épülete a József Atti-
la lakótelepen áll, tömegközlekedéssel az agglo-
merációból is jól megközelíthetõ. Részben ezért
is a kb. 470 tanulónk több mint fele Budapest
környékérõl jár be hozzánk. A cikk témájául
szolgáló projektév megfogalmazott pedagógiai
célja részben éppen az volt, hogy a gyakran napi
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két-három órát ingázó diákokat integrálja az is-
kolaközösségbe; megpróbálja nem hagyományos
módon motiválni õket és egyben teret adni szá-
mukra az iskola életében való aktív részvételre.

A projekt elõzménye,
megvalósulásának alapjai

Iskolánkban soha nem volt a miénkhez még csak
hasonló program sem, tehát szakmai elõzmény
nélkül valósítottuk meg.

A tanítás-tanulás hagyományos keretei között
kudarcra, sikertelenségre ítélt tanulók nagyon
korán stigmatizálódnak, és lehetetlen kitörniük
ebbõl a skatulyából. Nemcsak azért lehetetlen,
mert maguk nem tesznek érte meg mindent, de
azért is, mert ehhez segítséget sem kapnak szer-
vezett formában. Néhányukat éppen mi, könyv-
tárosok segítjük – hol azzal, hogy iskolai sakk-
bajnokságot szervezünk, hol azzal, hogy rendez-
vényeinkhez õket kérjük fel szereplõnek… A
projekt remek lehetõségnek látszott egy, a mar-
ginalizálódott diákokat sikerélményhez juttató
programsorozat megszervezéséhez.

A projekt megvalósításának alapfeltétele volt,
hogy nekünk, könyvtárostanároknak kivétel nél-
kül jó munkakapcsolatunk van kollégáinkkal,
valamint az, hogy ketten lehetünk (magam, a cikk
írója és kolléganõm, Nagy Attiláné, Zsuzsa), így
az egész napos nyitva tartás ellenére nemcsak a
szûk értelemben vett könyvtárostanári teendõkre
tudunk idõt szakítani.

Szintén maghatározó elõzménye volt a pro-
jektnek, hogy az iskolavezetés kezdeményezésé-
re két alkalommal is részt vehetett a tanári kar
(tanítási szünet elrendelése mellett) csapatépítõ és
konfliktuskezelõ tréningen. Az elõször három-,
majd kétnapos tréning látványosan jó, a diákok
számára is érzékelhetõ hatással volt a tanári
közösségre. S bár ez a hatás az idõ múlásával
„visszarendezõdik”, még ma is kirajzolódik po-
zitív hozadéka (itt elsõsorban egymás megisme-
résére, tiszteletére, az együttdolgozás igényére
és örömére gondolok).

A projektév elméleti, motivációs
háttere

Az iskolánkban megvalósított projekttel mind-
azon elõnyökbõl profitálni kívántunk, melyek-
kel a projektmódszer kecsegtetett:

– megteremteni a kapcsolatot a tanítás során
egymás mellett, egymástól függetlenül megjele-
nõ tudásterületek között,

– alkotómunkára ösztönözni a diákokat,
– megkövetelni az együttmûködést a diák-

diák, a tanár-tanár és a diák-tanár kapcsolatrend-
szerben is,

– élvezni az alapvetõen sikerorientált projekt-
pedagógiai módszerbõl fakadó minden elõnyt.

A kezdetben csupán négy-öt fõs tanári alko-
tóközösség tevékenységét legitimálta – és nem
utolsó sorban anyagilag is megtámogatta – a
Fõvárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány
2005 õszén kiírt pályázata. A pályázati doku-
mentáció elkészítése – jó értelemben vett – kény-
szerként nehezedett ránk, hogy kidolgozzuk egy
lehetséges projekt forgatókönyvét.

A tét nagy volt: a pályázat költségvetése túl-
ment az egymillió forinton (pályáztunk könyv-
kötõgépre, kiállítási paravánra, nyomtatóhoz fes-
tékkazettára, parafaburkolatra (kiállítások felü-
letének) és sok-sok papírra, színes kartonra stb.
(sõt még az önrész terhére bekerült a pályázat-
ban részt vevõ kollégák pénzbeli jutalmazása is!),
így a biztosabb siker reményében elkértem a
kollégáktól az FKFA-hoz írt, sikeres pályázati
dokumentációkat. Az átolvasott anyagokat kiér-
tékelve több esélyünk volt a pályázati forrás
megszerzésére.

A projekt témája

A projekt témája adott volt, hiszen még május-
ban a házi versíró-versenyünk reformját tervez-
getve arra jutottunk az iskola kedvenc irodalom-
tanárával, hogy a következõ évben krimiíró ver-
senyt rendezünk. (A versenyek zsûrijének ha-
gyományosan tagjai a könyvtárosok.)

A krimiíró verseny ötlete adta a projekt mun-
kacímét is: Születés és halál az irodalomban, a
projekt pedig azt a keretet nyújtotta, ami az ötlet
megvalósításához kellett. Amint híre ment a
készülõ pályázatnak (pl. a kölcsönkért pályáza-
tok okán), mint a kisgömböc duzzadni kezdett a
projekt témaköre: egyre több pedagógus jelezte,
hogy maga is szívesen beemelné munkájába a
projekt témáját. Így lett a pályázat végleges címe:
Születés és halál a természetben, a történelem-

ben, a mûvészetekben és a színpadon.
Témaként szándékosan választottunk fogalmi

ellentétpárt: ez tette lehetõvé, hogy bárki bekap-
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csolódhasson a maga szakterületével, hiszen a
viselkedéskultúrától a biológián és a mûvészet-
történeten át a sportversenyekig szinte bármi
része lehetett a mi kis házi mozgalmunknak (sõt
a marketing témakörben egy márka születése és
halála téma is felmerült).

Az egyes tantárgyak a következõképpen
kapcsolódtak a projekt témaköréhez:

Történelem: Kapcsolat az egyes korok em-
berképe, értékrendje és az adott kor emberének
életminõsége között.

Irodalom: Egyes korok halálképe (pl. az indi-
viduum megjelenése az irodalomban és félelme
a haláltól).

Rajz: Hogyan tudjuk érzelmeinket mások szá-
mára láthatóvá tenni?

Földrajz: A jelenkor változó életkörülményei.
Az egyes kontinensek különbözõ életszínvonala
és azok okai.

Egészségtan: Van-e beleszólásunk saját élet-
minõségünkbe?

Állampolgári ismeretek: Hogyan és miért
változik a történelem során a születésrõl és a
halálról alkotott társadalmi kép? Milyen kép él
errõl a mai emberben? Van-e különbség ma is
az egyes kultúrák errõl alkotott képe között?

Biológia: A születés és a halál biológiája. Az
életnek a történelem során változó definíciója.

Mûvészettörténet: A születés és a halál motí-
vumai, szimbólumai a különbözõ korok mûvé-
szetében.

A projektév megvalósulása
–  a könyvtár szerepe a gyakorlatban

A benyújtott pályázat sikere biztosította az isko-
lavezetés támogatását a projektévnek. A minél
szélesebb nyilvánosság érdekében az iskola
összes médiumát felhasználtuk: az iskolarádió,
minden faliújság, szórólapok tömege és óriási
(alkalmanként egyszer másfél méteres) plakátok
is azt hirdették, hogy valami szokatlan veszi
kezdetét az iskolában. Szándékosan választottunk
figyelemfelkeltõ és provokatív címet a projekt-
nek. Hirdettük, hogy a pályamunkákat kötetbe
szerkesztve közzétesszük, hogy egyet a sok bûn-
ügyi történet közül a tanári színkör színpadra
visz majd, és minden megszületõ alkotás nyilvá-
nosságot kap. Motiválta a leendõ résztvevõket,
hogy az érintett tantárgyakból a legkiválóbb al-
kotók jelest kaphattak.

Minden tudományterületen pályázatokat írtunk
ki diákjaink számára – a kör idõközben kibõvült
a könyvtárhasználat és a viselkedéskultúra té-
maköreivel. A beérkezõ pályamunkák sorsát mi,
könyvtárostanárok egyengettük: a szövegek szer-
kesztése, a kötetek elkészítése (a pályázaton
ehhez egy könyvkötõgépet kértünk), a munkák-
ból kiállítás készítése, a kiállítások helyszínének
biztosítása, sõt a színdarab megvalósítása is a
mi feladatunk volt.

A tárgyiasult alkotások leltára a következõ:
– négykötetnyi bûnügyi novella és kisfilm,
– egy-egy kötetnyi történelmi, biológiai,

könyvtárhasználati és viselkedéskultúrával fog-
lalkozó pályamunka,

– öt kiállítás (könyvtárhasználattan, rajzkiál-
lítások),

– tanári színdarab,
– a színdarab kellékei és díszlete,
– diák színjátszókör megalakítása és elõ-

adásai,
– ökolabirintus,
– elõre nem várt eredmény volt, hogy meg-

alakult az iskolai sakkegyesület,
– vetélkedõk.
Leltárt lehet vonni mindazokból a kedvezõ –

kézzel nem fogható – hozadékokból is, amelye-
ket a projekt hagyott az iskolában:

– elsõsorban az idei, újabb projektév (Ellen-

tétek és hasonlóságok),
– tanárokból és diákokból alakult és megma-

radt alkotóközösség,
– mindaz a tudástartalom, amivel a diákjaink

gazdagodtak,
– mindaz a didaktikai újítás és tapasztalat,

amivel mi, pedagógusok gazdagodtunk munkánk
során,

– beszélgetések és barátságok diákok és taná-
rok között,

– az olyan tabutémát feszegetõ beszélgetések,
mint az öngyilkosság, vagy az olyan szokatlan
programok, mint a Nemzeti Panteonba szerve-
zett városismereti vetélkedõ, mind-mind áttörték
azt a burkot, ami tanár és diák között feszül,

– a projekt eseményei minden tantestületi ér-
tekezleten szóba kerültek, s nemcsak mi, de az
érintett kollégák is hivatkoztak a könyvtár szere-
pére az újszerû program megvalósításában.

***
A pedagógiai projekt mindannyiunk gyakor-

latában jelen van. Ha sikerül olyan mederbe te-
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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.


