
Az iskola könyvtár-pedagógiai programja 
 
 
Az iskola könyvtár-pedagógiai programját és céljai meghatározó tényezők: 
- NAT 
- Kerettanterv 
- az iskola szerkezete és profilja 
- nevelési és oktatási célja 
- az iskola pedagógiai programja 
- az egyes tantárgyak helyi tanterve, követelményrendszere 
Az iskolai könyvtár tanulási-információs forrásközpont, eszköztár, a szellemi 
munka 
bázisa. 
 Ugyanakkor fel kell vállalnia 
- a tehetség, képesség kibontakoztatását segít_ 
- a szociális hátrányok enyhítését célzó és a 
- tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít_ programok, 
tevékenységek 
egy részét is. 
A könyvtári pedagógiai tevékenység kiemelt feladatai: 
- Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák révén. 
- A tanuló életvitelét kedvez_en befolyásoló tudáskonstrukciók kialakítása. 
- Az alkalmazható tudás (mint az alkotó személyiséggé válás eszköze) 
megalapozása. 
- A könyvtárral különösen jól fejleszthet_ kompetenciák fejlesztése: 
problémamegoldás, kommunikáció, kritikai, globális látásmód, információszerzés- 
és 
kezelés, a kooperatív munkára való alkalmasság. 
- Információkultúra elsajátítása: az információ gy_jtését_l a rendszerezésen, 
tároláson 
át a kritikai elemzésig, valamint az információ megfelel_ formába öntése, 
kommunikálása. 
- A tanulókban a könyvtárhasználaton alapuló önálló ismeretszerzéshez 
szükséges 
magatartásmódok, tevékenységek kialakítása. 
- Az oktatási egyenl_tlenségek mérséklése, az esélyegyenl_ség megteremtése. 
- A szociális, kulturális hátrány leküzdése lehet_ségének megteremtése. 
- A tehetséggondozás során az érdekl_dés elmélyítése, továbbfejlesztése. 
- A tanulás fejlett módszereivel rendelkez_, önálló ismeretszerzésre képes 
személyiségfejlesztés. 



A könyvtár-pedagógiai program feladatai 1-8.évfolyamon a spirálisan 
építkez_ 
tantervi követelmények szerint: 
- Az írott dokumentumok jelent_sége: az olvasás megszerettetése 
- Az információszerzés lehet_sége: a könyvtár. A helyes használatra, 
viselkedésre nevelés. 
- A könyv tartalmi és formai elemeinek megismerése: általa az információhoz 
jutás 
megkönnyítése. 
- A könyvtári állomány tagolása, raktári rend: segítségével az ismerethez jutás 
lehet_ségének megteremtése. 
- A dokumentumtípusok megismerése: a megfelel_ információhordozó 
kiválasztása. 
- A tájékozódás direkt és indirekt eszközeinek használata: a problémamegoldó 
gondolkodásra nevelés, mint az információs társadalom szükségletét 
természetes 
lehet_ségként felkínálni. 

- A kib_vül_ információszerzési lehet_ségek megismertetése: korszer_ 
használói tudás, 
szokások kialakítása 
- A megszerzett információk értelmezése, rendezése, felhasználása, 
kommunikálása: a 
forrás helyes feldolgozására képessé tenni. 
- Az iskolai könyvtár centrális és kib_vül_ szerepkörének tudatosítása: a 
nevel_testület 
tagjainak az els_dleges információforrása munkája során az iskolai könyvtár 
legyen. 
- Az alapozó könyvtárhasználati órák a NAT követelményeit szolgálják: a 
minimális 
elméleti ismeretek mellett ezek alkalmazási m_veletei hangsúlyosak. 
- A szakórák könyvtárhasználaton alapuló tanulási, tananyag-feldolgozási 
technikái 
természetes módszerré váljanak. 
 


