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MEGHÍVÓ 
 

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLATOK 
TUDÁSTRANSZFERE 
JÓ GYAKORLATOK ISKOLAI KÖNYVTÁRI BÁZISON 
 

A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című 

kiemelt projekt célja a tudását és módszertani felkészültségét folyamatosan megújítani 

képes pedagógusok támogatása, innovációs készségük fejlesztése, ennek megfelelően 

a projekt támogatja a pedagógusok horizontális tudásmegosztását. 

A projektcélok elérése érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Eszterházy 

Károly Főiskolával és a Könyvtárostanárok Egyesületével együttműködve workshopot 

szervez. A workshop az iskolai könyvtárban rejlő tudásmegosztási lehetőségeket és a 

könyvtár-pedagógiai jó gyakorlatok azonosítását, fejlesztését járja körbe. A három napos 

rendezvény során a résztvevők megismerkedhetnek a jó gyakorlat fogalmával, 

dokumentálásával, megosztási, megtalásási lehetőségeivel, sokféle megközelítésű 

konkrét jó gyakorlatot ismerhetnek meg. Tapasztalatokat szerezhetnek az elektronikus 

források, szolgáltatások olvasóvá nevelésbe való beépítésében. 

 

Helyszín: Eger 

Időpont: 2015. július 1-3. 

 

A szakmai műhely ingyenes, az étkezés biztosított. 70 fő jelentkezését 

tudjuk elfogadni jelentkezési sorrendben.  

Előnyben részesítjük a TÁMOP 3.1.15. projekt keretében 

együttműködési megállapodást kötő intézmények 

alkalmazottait. Jelentkezési határidő, melyen belül 

az előnyt érvényesíteni lehet: 2015. június 17. 
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A szervezés és a korlátozott létszám miatt a részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, 

részvételi szándékát legkésőbb 2015. június 25-ig az alábbi regisztrációs linken jelezze:  

http://ofi.hu/jelentkezesi-urlap-konyvtar-pedagogiai-jo-gyakorlatok-tudastranszfere-jo-

gyakorlatok-iskolai 

 

A regisztráció befogadásáról 2015. június 18. után értesítést küldünk, a regisztrációt csak 

ennek birtokában tekintjük véglegesnek. 

 
 

A TERVEZETT PROGRAM TEMATIKUS EGYSÉGEI 

 
 
1. nap: 2015. július 1. 11.00 – 17.00 
 
10.00 – 11.00  Regisztráció 

11.00 – 11.20  Köszöntők 

11.20 – 11.40 Az EKF és a könyvtárostanár szak bemutatkozása 

11.40 – 12.00 Iskolai könyvtárak Heves megyében 

12.00 – 12.20 Aktualitások az iskolai könyvtárak és a KTE életében 

12.20 – 12.40  Pedagógiai jó gyakorlatok alkalmazása a közoktatásban 

12.40 – 13.00  Pedagógiai innováció és tudásmegosztás  

13.00 – 14.00  Ebéd 

14.00 – 17.00  Iskolai könyvtári, könyvtár-pedagógiai jó gyakorlatok megismerése, 
bemutatása 

 
  

http://ofi.hu/jelentkezesi-urlap-konyvtar-pedagogiai-jo-gyakorlatok-tudastranszfere-jo-gyakorlatok-iskolai
http://ofi.hu/jelentkezesi-urlap-konyvtar-pedagogiai-jo-gyakorlatok-tudastranszfere-jo-gyakorlatok-iskolai
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2. nap: 2015. július 2. 8.00 – 18.00 

 
Első szekció: Egri jó gyakorlatok 

 

8.00 – 13.00   Délelőtti előadások: 

- Tintanyalóktól a blogolókig, A Bródy Sándor Könyvtár jó gyakorlata 
- Az információs műveltség feladatai a köznevelésben 
- A XXI. század infokommunikációs technológiái elmélet + gyakorlat 

 
13.00 – 14.00  Ebéd 

14.00 – 16.00  Interaktív könyvtárlátogatás a délelőtti szekciók tananyagainak 
kipróbálása 

16.00 – 18.00  Gyakorlati képzés: E-könyv fejlesztés 

 

 
 
Második szekció: Internet a jó gyakorlatok szolgálatában 
 

8.00 – 12.30  Webes alkalmazások és/vagy mobil eszközök az információs 
műveltség fejlesztésében, a könyvtárhasználóvá nevelésben 
műhelymunka csoportokban 

13.00 – 14.00  Ebéd 

14.00 – 16.00 Interaktív könyvtárlátogatás a délelőtti szekciók tananyagainak 
kipróbálása 

16.00 – 18.00          Internetbiztonság a könyvtárakban 

19.00 – 22.00          Vacsora  
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3. nap: 2015. július 3. 9.00 – 14.00 

 
Első szekció: Jó gyakorlat szakmai műhely 
 

9.00 – 13.00:  Műhelymunka: Pedagógiai jó gyakorlatok fejlesztése és adaptációja 
a köznevelésben 

                            
 
Második szekció: Online források 
 

9.00 – 13.00  Műhelymunka: Online források és lehetőségek az olvasóvá 
nevelésben 

                                Olvasás portál, (gyermek)irodalmi források, könyves oldalak  

13.00 – 14.00  Ebéd 

14.00 – 14.30  Zárás 

15.00 –  Szervezett városnézés 

 
 
Szeretettel várjuk rendezvényünkön! 
 


