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A könyvtáros tanárok szakmai napja 2015. március 19-én, csütörtökön került megrendezésre a 

KRE ÁJK kari tanácstermében. 

A napot áhítattal kezdtük, majd Szák-Kocsis Kata szaktanácsadó képletesen átadta a stafétát és 

néhány kedves szóval bemutatott. A  szaktanácsadói képzés elvégzése után a Református 

szaktanácsadói  névjegyzékbe kerültem, majd  mesterpedagógussá váltam. Ez tett alkalmassá 

arra, hogy ezeknek  a szakmai napoknak a tematikájáért, illetve a lebonyolításáért feleljek, 

illetve az új típusú szaktanácsadói feladatokat ellássam. Természetesen továbbra is igényt tartok 

Szák-Kocsis Kata, a tapasztalt kolléga minden támogatására. 

A nap játékos feladat megoldásával folytatódott megismerkedtünk egymással. Itt az egymás 

mellett ülőknek a másik munkahelyét és tevékenységét kellett bemutatni, természetesen némi 

felkészülési idő után. Ezután aktualitásokról esett szó-a Nemzeti Pedagógus Kar Az 

együttgondolkodástól az együttműködésig konferenciát szervezett, amelyen Szák-Kocsis Kata 

részt vett, erről készített beszámolót. A tankönyvellátásról szóló beszámolója nagy port kavart, 

úgy, mint a konferencián is. A szakmai nap résztvevői egyetértettek abban, hogy a 

tankönyvrendelés és terjesztés egész éves feladatot ró a könyvtáros-tanárokra. Az ezzel 

kapcsolatos teendők szinte minden évben változnak, most éppen az a terv, hogy az eddigiekkel 

ellentétben nem névre szóló tankönyvcsomagok érkeznek, illetve a rászorult tanulók 

könyvcsomagjának anyagi rendezése is problémásnak látszik. Mindemellet a kollégák úgy 

érzik, hogy rengeteg, munkakörükbe nem feltétlenül illő pluszmunkát végeznek anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül. 

A továbbiakban- a délelőtt zárásaként és egész délután fél 4-ig-  a pedagógus előmeneteli 

rendszerrel ismerkedhettek meg a résztvevők, majd rátértünk a portfóliókészítés lépéseire. 

Megvizsgáltuk a pedagógus kompetenciákat, majd a hallgatóság megtudhatta hogyan célszerű 

tematikus tervet, óravázlatot, esetleírást készíteni. Ebben a blokkban bemutatásra került az új 

típusú szaktanácsadás is, amelynek feladata az egyénre szóló és fejlesztő célú tanácsadás, 

amelynek éppen egyik kiemelt eleme a portfóliókészítés segítése.  

A továbbiakban a könyvtárostanárok minősítésének lépéseiről hangzottak el információk. 

Bemutatásra kerültek a portfólióvédés lépései: a prezentáció elkészítése és bemutatása, 

valamint szó esett arról, hogy milyen szakmai beszélgetésre számíthatunk a minősítési eljárás 

során. 

Ezután még röviden beszéltünk a középiskolai informatika érettségi könyvtári-informatika 

tételeiről is. 

A napot igyekeztem úgy szervezni, hogy a felmerülő kérdéseket már a prezentáció elhangzása 

közben és természetesen után is feltehessék a résztvevő kollégák. Ők éltek is ezzel a 

lehetőséggel. 

Összegezve elmondható, hogy eredményes volt a könyvtárostanári szakmai nap, a résztvevők 

egyöntetűen igénylik az őszi folytatást, amelynek során bemutató órát tekintenénk meg és 

szakmódszertani eszmecserét folytatnánk. Várjuk mindazok megjelenését is, akik most nem 

tudtak jelen lenni a szakmai napunkon. 

Külön köszönjük az RPI két munkatársának Moncz Anikónak és Vajas Klaudiának a 

szervezésben nyújtott munkáját! 
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