
Oktatott témák 

 

A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában c. képzés 

 

Téma Előadó 

Könyvtárak a 21. században dr. Fodor Péter 

A hazai közoktatás jellemzői, helyzete nemzetközi tanulmányok, mérések 
tükrében (PISA, PIRL 

dr. Hámoriné Váczy Zsuzsa 

Közösségi innováció a könyvtárakban – hazai és nemzetközi jó gyakorlatok Kovácsné Koreny Ágnes 

Oktatásmódszertan, tipikus egyéni és közösségi képzési, fejlesztési 
lehetőségek és formák a könyvtárakban; A könyvtárak és a közoktatási 
intézmények együttműködése; Az egész életen át tartó tanulás LLL 
keretében megjelenő formák (formális, nem formális, informális tanulás) 
a könyvtárakban 

Simon Krisztina 

Moodle e-learning keretrendszer használata dr. Papp-Danka Adrienn 

A könyvtári tanulást támogató programok, foglalkozások gyakorlati 
megvalósítása 

Sikaláné Sánta Ildikó 

A tanulás támogatása a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók számának 
csökkentésében. Második esély programok a korai iskolaelhagyóknak, ill. 
a „veszélyeztetett” tanulóknak. A hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, tanulók oktatásának támogatása sajátos könyvtári 
eszközökkel. Tehetség kibontakoztató támogató programok. 
Fogyatékossági típusok és a köznevelés. 

dr. Hámoriné Váczy Zsuzsa 

A könyvtári módszertani fejlesztéseket megalapozó kutatásokról. 
A projekt szakmai műhelyeinek eredményei 
új módszertanok kidolgozása az olvasáskultúra, szövegértés területén 
olvasás- és szövegértést fejlesztő mintaprogramok szervezése a könyvtárban 
A könyvtárosok speciális lehetőségei, módszertani ismeretei a gyerekek 

olvasás-szövegértés fejlesztésében. A témában – a projekt keretein belül 
működő műhelymunka eredményeinek bemutatása, az elkészült 
tanulmány ismertetése 

Péterfi Rita 

Könyvtárakban alkalmazott olvasás-szövegértést fejlesztő jó gyakorlatok 
bemutatása 

dr. Béres Judit 

Az információs műveltség és digitális írástudás alapfogalmai. A pedagógusok 
és a könyvtárosok digitális írástudása 

dr. Varga Katalin 

A tanulást támogató digitális tartalomszolgáltatás a könyvtárakban, 
információ-keresési eszközök és módszerek változásai. Digitális források 
gyakorlati használata. 

A tanításban, tanulásban, könyvtári munkában használható on-line eszközök 
megismerése és gyakorlati alkalmazásuk. 

Prezentáció készítése és megosztása. 

Márföldi István 

Digitális könyvtári marketing; könyvtári weblap, közösségi média használata 
(Facebook, Instagram) a könyvtári tevékenység népszerűsítésére 

Farkas Ferenc 

Külföldi trendek, példák, könyvtári gyakorlatok az olvasáskultúra, 
szövegértés fejlesztésére 

dr. Gombos Péter 

A tanításban, tanulásban, könyvtári munkában használható on-line eszközök 
megismerése és gyakorlati alkalmazásuk - gamification 

Jávorka Brigitta 

A projekt múzeumi módszertani fejlesztés eredményei, együttműködési 
lehetőségek 

Hadnagy-Portik Piroska 

Közösségi innováció a könyvtárakban– jó gyakorlatok, mintaprogramok Koglerné Hernádi Ágnes 
 

 


