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Előszó
A Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért című projekt (TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001) céljai között szerepelt a könyvtárak képzési tevékenységének támogatása, a fejlesztés távlatainak bemutatása.
Az egyén az értő olvasás és a digitális, információs kompetenciák révén válhat önálló
ismeretszerzővé, lesz képes élete során folyamatosan megújítani tudását. Ezért a
szakmai pályáján, a társadalmi és politikai életben részt vevő állampolgárként, de
magánéleti döntéseinél sem nélkülözheti ezen kulcskompetenciákat.
Az oktató könyvtár paradigmájában a könyvtár tudástár, olyan információs kapu,
mely biztosítja a különböző eszmék és információk megismerését, valamint az információs társadalom technológiáinak használatát. A könyvtárak oktatási tevékenységének középpontjában az olvasás fejlesztése és a digitális kompetenciák, az információs
műveltség átadása áll. Az információs műveltség révén az egyén képes lesz a hatékony
és eredményes információszerzésre, a források értékelésére, továbbá a pontos és kreatív
információhasználatra, -kommunikációra.
A kiadvány célja az, hogy olyan nemzetközileg elismert normatív dokumentumokba
adjon betekintést, amelyek alapját képezhetik iskolai könyvtárak szolgáltatásainak és a
könyvtárak oktatási tevékenységének minőségét megállapító szabályozásnak.
Jesus Lau és Ralph Catts az információs műveltség mérhetőségét, a lehetséges indikátorokat és az indikátorok más nemzetközi mérésekhez való viszonyát tárgyalja. A mű
az UNESCO kiadásában látott napvilágot, de a könyvtárosok nemzetközi szervezete,
az IFLA is magáénak vallja a benne foglaltakat.
Az Egyesült Királyság oktatási kormányzata számos szakmai szervezettel közösen
kidolgozott az alap- és a középfokú oktatási intézmények könyvtárai, forrásközpontjai
számára egy önértékelési eljárást az eredményesség méréséhez. A két dokumentum tartalmaz valamennyi értékelési szempontot és azokat az eljárásokat, módszereket, melyek
révén az eredmények elérése bizonyítható és a fejlesztés területei megállapíthatók. Az
iskolai könyvtárakkal és azok oktatási tevékenységével szemben támasztott elvárások
illeszkednek az Egyesült Királyság közoktatási rendszerének szabályaihoz és ellenőrzési
gyakorlatához. Az iskolai könyvtárakról szóló nemzetközi normatívákkal – elsősorban
az UNESCO, IFLA kiáltványával és irányelveivel – pedig összhangban állnak. (Lásd
az Információs műveltség és oktatásügy című OPKM-kiadványt <http://www.opkm.
hu/download/ImOk.pdf> <http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=82> )
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Az Egyesült Államok hatósági jogokkal rendelkező könyvtári szervezete, az ALA
(American Library Association) a felsőoktatás számára meghatározta az információs
műveltséget átadó, legjobb foglalkozások ismérveit. A követelmények a jó gyakorlatok áttanulmányozásával születtek meg, s céljuk, hogy a képző intézményeket segítse olyan kurzusok kidolgozásában, indításában, melyek az információs műveltséget
a legeredményesebben adják át.
A Nevelési Tudásdepó projekt részeként megjelenő kiadványunkkal a hazai könyvtáros
szakmai közéletet kívánjuk szolgálni, ezért szíves ajánlással bocsájtjuk útjára.
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Az információs műveltség indikátorai felé
Fogalmi keretrendszer tanulmány
Készítette: Ralph Catts és Jesus Lau

Az információellátás, az információhoz való hozzáférés és a mindezt
támogató készségek lehetséges nemzetközi indikátorainak listájával
az UNESCO Statisztikai Intézetétől

A kiadvány adatai:
Towards information literacy indicators. Fogalmi keretrendszer tanulmány
UNESCO. Információt Mindenkinek Program
(Information for All Programme - IFAP).
Az információs műveltség indikátorai felé. Szerk. az UNESCO
Információs Társadalom Osztály, Kommunikáció és Információ Szektor
(Information Society Division, Communication and Information Sector):
Párizs, 2008.

Elérés:
<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/
publications-and-communication-materials/publications/full-list/
towards-information-literacy-indicators/>
<http://www.ifla.org/en/publications/towards-information-literacy-indicators>
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Előszó
Az UNESCO „Információt mindenkinek” programja (IFAP) elismeri azt a jelentékeny erőfeszítést, amit számos nemzetközi szervezet „az információs társadalom
felmérése” érdekében tesz. A mi célunk nem az, hogy megismételjük az általuk végzett
munkát, hanem hogy a tudásalapú társadalom fejlődésének mérésére további indikátorokat határozzunk meg, utána pedig együttműködjünk olyan szervezetekkel, melyek jelenleg ilyen mérésekben vesznek részt egy koherens indikátorkészlet kidolgozása
céljából.
Az Információt mindenkinek program kormányközi tanácsa 2006 márciusában
tartott negyedik ülésén munkacsoportot alakított „a tudásalapú társadalom felmérésére”, kiemelt figyelmet fordítva az IFAP program három prioritására, nevezetesen az
információs műveltségre, az információ megőrzésére és az információetikára – mindháromnak nagy jelentősége van a tudásalapú társadalmak fejlődésében.
Az e területen végzett mérések inkább az emberi és kormányzati prioritásokra koncentrálnak, nem pedig magára az információra vagy az információs technológiára.
Az információhoz való hozzáférés helyett például inkább az információ társadalmakra
kifejtett hatására összpontosítanak.
E prioritások között szerepel az információs műveltség fontosságának tudatosítása.
A 2005-ben elfogadott Alexandriai Nyilatkozat1 „a digitális világban alapvető emberi
jogként” ismeri el az információs műveltséget, mivel az képessé teszi az egyént, hogy
„az élet minden területén megtalálja, értékelje, hatékonyan felhasználja és létrehozza
az információkat személyes, társadalmi, szakmai és oktatási céljai elérése érdekében”.
Egy digitális világban ahhoz, hogy az ember boldoguljon, szükség van új készségekre és
képzésre. A digitális szakadék sokkal több, mint csupán a technológiához való hozzáférés okozta szakadék; a technológia használatának készsége nélkül egy még nagyobb
szakadék alakul ki – az információs műveltség okozta szakadék. Érdekes módon ez
nem „észak-dél, fejlett-fejlődő” ellentét kérdése; hanem minden országra érvényes, és
sokkal inkább annak visszatükröződése, hogy az oktatási rendszerek milyen mértékben képesek – vagy nem képesek – lépést tartani az új információs társadalmakkal.
Az információs műveltség előtérbe állításának szükségessége újabb sürgető feladatok elé állította az írásbeliség ENSZ évtizedét, és a fenntartható fejlődés oktatásának
ENSZ évtizedét. Az IFAP tanács javaslatára különös figyelmet kell fordítani a támogató információközvetítőkre, például a tanárokra, könyvtárosokra és levéltárosokra,
mivel ezen információs szakmák művelőinek megsokszorozó hatása van a művelt információs társadalmak megvalósításában.
1

„Beacons of the Information Society”, High Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning, Bibliotheca
Alexandria, Egypt, November 2005.
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Az UNESCO támogatja a tudásalapú társadalmak koncepcióját, különösen az
információ és a tudás univerzális elérhetőségét, többek között útmutatást nyújtva
a tagállamoknak arról, hogy hogyan tudják a tudásalapú társadalmak irányába tett
fejlődésüket lemérni. Az információs társadalomról rendezett csúcstalálkozó által elfogadott Genovai Akciótervvel összhangban a nemzetközi összehasonlítások segítenek
megérteni, hogy mi az, ami lehetséges és, milyen politikára és befektetésekre van szükség a tudásalapú társadalmak létrehozásához. Egy kezdeti vizsgálat feltárása szerint számos felmérés létezik az információs infrastruktúrával kapcsolatban, de az információs
műveltség vonatkozásában nem készült felmérés.
Az UNESCO jelentős globális szereplőnek számít a mérések terén, saját statisztikai intézettel (UIS) rendelkezik, amelyet 1999-ben alapítottak. Az intézet megfelel
a tagállamok és a nemzetközi közösség gyakorlatias, aktuális és megbízható statisztikák
széles körére irányuló, egyre növekvő igényeinek, az oktatás, a tudomány, a kultúra,
illetve a kommunikáció és információ területein.
Ezért az UNESCO az IFAP-on keresztül úgy határozott, hogy olyan, az információs műveltség mérésére alkalmas nemzetközi keretrendszer kifejlesztése mellett
kötelezi el magát, mellyel az elért teljesítmény mind nemzeti, mind nemzetközi szinten demonstrálható lesz, és amely révén a jövőben tett erőfeszítéseket jobban lehet
majd összpontosítani.
Ez a tanulmány egy alapvető fogalmi keretrendszert biztosít az információs
műveltség mérésére, és azzal a szándékkal íródott, hogy referenciaként szolgáljon, ezáltal elősegítve az információs műveltség indikátorainak kidolgozását.

Abdul Waheed Khan
az UNESCO kommunikációért és információért felelős főigazgató-helyettese
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Összefoglalás
Jelen tanulmány fogalmi keretrendszert biztosít az információs műveltség (IL)
indikátorainak meghatározásához, és utat mutat egy költséghatékony és időszerű
fejlődés irányába. A tanulmány tartalmazza az információs műveltség definícióját,
olyan modellt mutat be, amely az információs műveltséget más felnőtt kompetenciákhoz, többek között az információs és kommunikációs technológiai (IKT) készséghez
kapcsolja; és végül leírja azt is, melyek az információs műveltség szabványai az oktatásban. Emellett kitér az egyenlő információs műveltségre és foglalkozik a kulturális
sokszínűség jelentőségével is.
Az információs műveltség fogalmának meghatározása. A 2005-ös keltezésű
Alexandriai Nyilatkozat alapján, amelyet az UNESCO Információt mindenkinek
programja (Information for All Programme - IFAP) is elfogadott, az információs
műveltség az emberek azon készsége, hogy:
> felismerjék információs szükségleteiket;
> megtalálják az információt és értékeljék annak minőségét;
> az információt tárolják és visszakeressék;
> hatékonyan és etikus módon tudják felhasználni az információt;
> az információt ismeretek létrehozására használják fel és kommunikálják.
Az információs műveltséget az emberek a problémamegoldással és a kommunikációs készségekkel együtt egy integrált készségcsoport elemeként használják, melyre a felnőtteknek az élet minden területén való hatékony működéshez szükségük van.
Ha az információs műveltséget más felnőtt kompetenciáktól különálló és különböző
területként kezeljük, az az előnyünk származik, hogy az információs műveltség komplex készségek egy bizonyos dimenzióját világítja meg, és lehetővé teszi, hogy különbséget tegyünk az információ hatékony felhasználása, az információszerzés, illetve az
információhoz jutás között. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) társadalmi haladás mérésére irányuló globális projektjének leírása szerint az információs műveltség képessé teszi az embert, hogy a „tudásbrókertől” való
függőségtől elszakadva valódi „ismeretgyarapítóvá” váljon (OECD, 2007).
Az információs műveltség és az információs és kommunikációs technológia
(IKT) közötti különbség. Az emberek IKT ismeretek nélkül is rendelkezhetnek információs műveltségi készségekkel, a digitális információ hatalmas mennyisége és változó minősége, illetve annak a tudásalapú társadalmakban betöltött szerepe azonban
rámutatott arra, hogy minden embernek szüksége van az információs műveltségi készségek megszerzésére. Egy tudásalapú társadalomban az információhoz való hozzáférés

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 10

2012.02.21. 21:58:43

11

és az IKT használatának készsége az információs műveltség használatának előfeltétele.
Az információs műveltség azonban különálló készség, és a felnőtt kompetenciák egyik
lényeges területe.
Az információs műveltség indikátorainak szükségessége. Az információs műveltség indikátorainak kidolgozása országos és nemzetközi szinten is prioritás. Az oktatási szektort érintő, jelen tanulmányban vázolt kezdeményezéseken túl az információs
műveltség a tudásalapú társadalmak eddig elhanyagolt területe volt, így az indikátorok
kidolgozása lényeges kezdeményezés. Az információs műveltség számos, a Millenniumi Fejlesztési Célokban (MDGs, 2003) megfogalmazott célkitűzést is alátámaszt.
A betegségekkel szembeni küzdelem (6. számú cél) és a foglalkoztatási lehetőségek
bővítése (16. számú célkitűzés) megköveteli az emberektől azt a képességet, hogy az információt a gyakorlatban is alkalmazzák. Az információs műveltség indikátorai abban
segíthetnek az országoknak, hogy az információs műveltség fejlődésének elősegítésére
és fokozására irányuló politikájuk hatásait felismerjék, és hogy megtudják, állampolgáraik milyen mértékben képesek részt venni egy tudásalapú társadalomban.
Az írástudás más aspektusaihoz hasonlóan az információs műveltség kívánt szintje
a felhasználási terület és az egyéntől elvárt teljesítmény szintjének függvénye. Például
az általános iskolai hatékony teljesítmény eléréséhez szükséges információs műveltség
szintje különbözik a felnőtt- és felsőoktatásban elvárt szinttől. Ehhez hasonlóan másmás szintű készségek várhatók el egy újságírótól, egy közügyekkel, egészségüggyel
foglalkozó vagy a jóléti szektorban dolgozó állampolgártól.
Javasolt információs műveltségi indikátorok. Javaslatunk szerint célszerű lenne,
ha az UNESCO az információs műveltség indikátorait a már meglévő, nemzetközi
felmérések másodlagos elemzése révén határozná meg, oly módon, hogy kiválasztja
azokat az adatelemeket, melyek az információs műveltség érvényes indikátorai lehetnek. Ez a módszer nem igényelné egy külön felmérés elkészítését. Az indikátorok
elsődleges forrása az UNESCO Statisztikai Intézetének (UIS) LAMP (Az írásbeliség értékelésére és vizsgálatára szolgáló program) elnevezésű felmérése lehet. Az információs műveltség javasolt indikátorainak listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.
Mérési modellek. Az információs műveltségi készségek elvárt szintjét meghatározza az a kontextus, melyben az információt fel kell használni. Ezért az információs
műveltség indikátorainak meghatározásához a látens jellemvonás mérési modell
alkalmazását javasoljuk, annak érdekében, hogy az információs műveltséget a készségek folytonosságaként lehessen értelmezni. Ez a mérési modell lehetővé teszi majd
az egyes országok számára, hogy az információs műveltségi készségekhez tartozó
foglalkoztatási, oktatási és társadalmi célkitűzéseket maguk határozzák meg, és hogy
ezeket a célokat szükség szerint időnként módosítsák. A modellnek ugyanakkor nem
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célja, hogy egymástól teljesen eltérő helyzetekben, környezetben egységes információs
műveltségi kritériumrendszer használatát írja elő.
Javasolt fejlesztési folyamat. Jelen tanulmány melléklete tartalmazza azokat
a LAMP felmérésből választott elemeket, melyek az információs műveltségi készségek
öt elemét szemléltetik, és emellett két másik felmérésből származó példát is magába
foglal. Ezen indikátorok érvényességének biztosítása érdekében fontos, hogy ezeket
az adatelemeket érvényességi vizsgálat alá vonjuk, és igazoljuk, hogy ezen elemek
a szakértők véleménye szerint is az információs műveltség dimenzióit képviselik. Ezért
azt javasoljuk, hogy a kiválasztott elemek tartalmi érvényességének megerősítése az információs tudományok, az egészségügy, illetve az egész életen át tartó tanulás területén
jártas szakemberek közreműködésével történjen.
A tanárok információs műveltségi kompetenciái. A jelenleg számos országban
zajló oktatási reformok kiterjednek azokra a készségekre is, melyekkel a tanároknak egy
információs társadalomban rendelkezniük kell. Középtávon e fejlesztések révén
lehetővé válik, hogy az UNESCO a tanárokra vonatkozó információs műveltségi
indikátorokat meghatározza, és azokat a tanárképzés kezdeti szakaszának végén
alkalmazza. Ezt a lehetőséget időben meg kell ragadni, hiszen a tanárok információs
műveltségi készségei alapvető fontosságúak azon generációs változások tekintetében,
melyeket az iskolai oktatás átalakítása igényel annak érdekében, hogy az képes legyen
a 21. század tudásalapú társadalmainak megfelelni.
Információs műveltség – ellátás és hozzáférés. Az információval való ellátás és az
ahhoz való hozzájutás az információs műveltség gyakorlásának előfeltétele. A meglévő
felmérések, többek között a műsorszolgáltatásra és a könyvtárakra irányuló vizsgálatok,
valamint az internetkapcsolatokra vonatkozó nemzeti adatok országos szinten szolgálnak iránymutatásul az információval való ellátottság mértékéről. Az információhoz
jutás az egyenlőség kérdésére is kiterjed, amihez az emberektől származó információra
van szükség, ez a háztartások felmérése révén érhető el. Az információval való
ellátottság és az információhoz jutás indikátorait az UNESCO Statisztikai Intézete
is elismerte, ezeket a jelen tanulmány 3. számú melléklete tartalmazza.
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Információs műveltség – Fogalommeghatározás
A 2005-ben aláírt Alexandriai Nyilatkozat szerint az információs műveltség nélkülözhetetlen az egyén személyes, társadalmi, szakmai és oktatással kapcsolatos céljainak
megvalósításához. Az információs műveltségi készségek szükségesek ahhoz, hogy az
egyén képessé váljon az élethosszig tartó tanulásra, és hogy a tudásalapú társadalom
hatékony tagjává válhasson. Ez az oka annak, hogy az UNESCO Információt mindenkinek (IFAP) elnevezésű programja az információs műveltséget alapvető emberi
jogként határozta meg.
Információs műveltség és nemzeti fejlődés. A politikai döntéshozók már korábban felismerték az információs műveltség gazdasági és társadalmi jelentőségét nemzeti
és nemzetközi szinten egyaránt. Az Alexandriai Nyilatkozat egyértelművé tette, hogy
az információs műveltséget nem csupán az oktatással összefüggésben kell vizsgálni,
hanem sokkal szélesebb összefüggésben, a civil társadalom, az egészségügy és a jólét
tekintetében is (Garner, 2006). Ezek az egymástól eltérő összefüggések, ahogy azt az
1. ábra is illusztrálja, kihívást jelentenek a politikai döntéshozók számára, és az információs műveltség mutatóinak kifejlesztése tekintetében is.
1. ábra
Az információs műveltség összefüggései
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Információs műveltség az egészségügy és a jólét vonatkozásában. Az információs
műveltség kulcsfontosságú eszköz az emberek egészségének megőrzésében és jólétük
előmozdítása érdekében. Két, egymástól elkülönülő terület létezik, ahol az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információk fontos szerepet játszanak. Az egyik az
egészségügyi szakmát érinti, ahol az aktuális kutatási eredményekhez és a leghatékonyabb szakmai gyakorlathoz való hozzájutás a minőségi szolgáltatásnyújtás szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. A Cochrane Library (Cochrane Collaboration, 2007)
létrehozása, amely a bizonyítékon alapuló egészségügyi tájékoztatás független globális
forrása, az egészségügyi szakma információhoz jutásának egyik remek példája. Létezik
azonban egy másik tudományos tradíció is, melynek az a célja, hogy az egészségügyi
szakemberek és kutatók által megosztott szakmai információk minőségét biztosítsa.
A szakmai gyakorlat szintjén a páciensek adataihoz való online hozzáférés, amely a fejlett világ jelentős részén már jól működik, lehetővé teszi a tájékozott szakemberekből
álló csapatmunka kialakulását.
A másik terület, ahol az egészségügyi és jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk felhasználása létfontosságú szerepet játszik, az egyének egészségügyi és jóléti
tájékoztatáshoz való joga. Ez elsősorban a szegényebb országokban okoz problémát,
ahol az alapműveltségek elsajátítása továbbra is kihívás marad, és ahol az információhoz
való hozzájutás a falusi közösségek, elsősorban pedig a nők számára meglehetősen korlátozott. Az egészséggel kapcsolatos információs műveltséget Grant (2002) ebben az
összefüggésben a következőképpen definiálta: „Az egészséggel kapcsolatos információs
műveltség az egyénnek azon készsége, hogy megszerezze, értelmezze és megértse az
alapvető egészségügyi információkat és szolgáltatásokat, illetve azon kompetenciája,
hogy mindezen információkat egészségfejlesztő módon hasznosítsa.” Ez magában
foglalja az egyén azon készségét is, hogy meg tudja különböztetni a hiteles forrásokból, például az Egészségügyi Világszervezettől (WHO) származó információkat azoktól az értesülésektől, melyek a termékeket illetve orvosi eszközöket gyártó és azokat
forgalmazó vállalatoktól származnak.
Információs műveltség és civil társadalom. Az információs műveltség elengedhetetlen az olyan civil társadalom működéséhez, amelyben minden ember részt vesz.
Európában az aktív információkeresést a demokratikus részvétel egyik alapvető komponenseként definiálják. Ogris és Westphal (2006, 12) „különbséget tesz az aktív
(önirányító) és a passzív részvétel között,” és amellett érvel, hogy az előbbi a politikai tevékenység elengedhetetlen eleme. Ennek alapján Carneiro (2005) egy olyan
világképet vázolt fel, amelyben Európa azáltal, hogy olyan kormányt hoz létre, amely
inkább megengedő, mintsem irányító, kulcsfontosságú szerepet tölt be, és ahol az
emberek szabadon kibontakozhatnak. Ez a modell egy olyan tájékozott társadalom
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képét veti fel, amelyben az egyének kreatívan cselekszenek, új jelentéseket és új kormányzási módok bevezetését kezdeményezik. Ez azonban szükségszerűen feszültséget
teremt a magatartásformákat irányítani kívánó hatalom – ami a központi kormányzatot gyakran jellemzi – és az innovációt illetve kreativitást támogató erők között.
Field (2001) kiemelte, hogy annak ellenére, hogy a gazdasági előny megszerzése
érdekében az üzleti szférának és a kormányzatnak is innovatív munkaerőre van szüksége, mindkét fél ragaszkodik ahhoz, hogy ez a kreativitás fegyelmezett legyen, és hogy
a gazdasági előnyökre szorítkozzon. Az önállóan tanulók nem csak arra képesek, hogy
gazdasági értékeket teremtsenek, hanem egyúttal az életüket irányító nagyvállalatok
és a kormányzat hatalmával is képesek szembeszállni. A legszélsőségesebb esetben az
információ irányításának és rendszerezésének komplex harcában terrorista vagy biztonsági erők is részt vesznek, ez a harc pedig egyaránt veszélyezteti a lakosság jólétét,
illetve a szabadság és a szabad véleménynyilvánítás demokratikus értékeit is. Következtetésünk tehát az, hogy a mindenki számára megfelelő információs műveltség céljának
elérése a politikai döntéshozók számára rendkívül összetett és számos kihívást jelentő
feladat. Ennek megfelelően az információs műveltség indikátorainak megteremtéséhez óvatos előkészítésre, a célok világos megfogalmazására, és a nemzetek közötti
együttműködésre van szükség.
Az információs műveltség szabványai az oktatási szektorban. A szabványokat azért
hozták létre, hogy elősegítsék az információs műveltség megvalósulását az oktatási szektorban, és ebben a vonatkozásban bizonyítottan hatékonyan is működnek (Emmett
és Emde, 2007). A publikált szabványok mindegyike hasonló alapon nyugszik. Általános jellemzőjük, hogy a gazdasági szektorban és az élethosszig tartó tanulási készségek tekintetében egyaránt alkalmazhatók, figyelembe véve az oktatás azon céljait,
hogy az egyéneket felkészítse a közügyekben való részvételre, és hogy fejlessze, illetve
szinten tartsa foglalkoztatási kapacitásukat. Amint azt azonban a későbbiekben látni
fogjuk, az információs műveltségi készségek alkalmazásának helyzetfüggő természete
a különböző helyzetekben megköveteli ezen szabványoknak az operatív változókhoz
igazodó értelmezését.
Az első információs műveltségi szabványok arra jöttek létre az Egyesült Államokban az 1980-as évek végén, hogy iskolai könyvtári rendszerekben alkalmazzák őket.
A legelső modellt az American Association of School Libraries készítette el, amelyet
a következő években több szövetségi állami szintű szabvány is követett, például Colorado, Kalifornia és Washington államban. A sokat idézett kezdeményezések között
kell megemlíteni a Big6, a Pathway to Knowledge és a Follett (Byerly és Brodie,
1999) elnevezésű modelleket. Az egyes tagállamok által az általános iskolás diákok
számára előírt készségek körének vizsgálata során számos alapvető hasonlóságra derült
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fény, amit Byerly és Brodie (1999) elemzése is megerősít. A felsőoktatási szektorban
az Association of College and Research Libraries (ACRL) dolgozott ki információs
műveltségi szabványokat, amelyeket számos országban – többek között Ausztráliában,
az Egyesült Királyságban és Mexikóban is – mintaként követtek. Ezen követelményrendszerek mindegyike hasonló normákat állított fel az egyetemista diákok
számára, amit a Big Blue (2001) elnevezésű projekt is alátámaszt. Minden szabvány
– különböző hangsúllyal, de – elfogadja az információszükséglet felismerésének készségét, illetve az információ megtalálásának, értékelésének, tárolásának, visszakeresésének és alkalmazásának, valamint az új tudás kommunikálásának készségét.
Információs műveltség a munka és a gazdasági tevékenység számára. A globális tudásgazdaság világában az információs műveltség központi szerepet tölt be a
tanulószervezetek céljainak elérésében, illetve a gazdasági társaságok és nemzetek
versenyelőnyének kialakításában. Cégek és kormányzatok esetében nagyon gyakran
előfordul, hogy a tudásszervezés és az információs műveltség fogalma nem kapcsolódik
össze (Cheuk, 2002), ami a cégek versenyképességének csökkenéséhez vezet. Az információs műveltség gazdasági növekedésre kifejtett hatásának megértéséhez különbséget kell tenni az információ hagyományos megosztása, és az információ új tudás
létrehozására való felhasználása között. Az információ emberek közötti megosztása az
infrastruktúra függvénye, és ha egyszer a helyére került, gyakran csekély többletköltséggel is meg lehet másokkal osztani. Ha azonban az információt innovációra, vagy
olyan új termékek és folyamatok létrehozására használják fel, amelyek magántulajdonban vannak vagy szabadalmi védelem alatt állnak, az új tudást a versenytársak csak
magas költségek mellett szerezhetik meg.
Az információ megosztása emberemlékezet óta az emberiség fejlődésének és jólétének forrása. A jelenleg rendelkezésre álló hatalmas mennyiségű információ azonban
megváltoztatta az esélyeket az információ felhasználása terén. A módosabb országok
például műholdképekhez juthatnak hozzá, hogy aztán mások lépéseit meg tudják figyelni a Föld minden táján – az elérhető információk hatalmas mennyisége miatt
a létfontosságú információk megosztása ennél sokkal összetettebb feladat. Az információ olykor árucikké is válhat, amelyet a gazdag országok adnak el a szegényebb
nemzeteknek.

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 16

2012.02.21. 21:58:43

17

Az információs műveltség elemei
Az információs műveltség alábbi elemei megegyeznek a felsőoktatásban való alkalmazásra kidolgozott információs műveltségi definíciókkal, ahogy azt Campbell (2004)
is kifejti, és az emberi fejlődés minden egyes területén használatosak.
a. Az információszükséglet felismerése
b. Az információ megtalálása és az információ minőségének értékelése
c. Az információ tárolása és visszakeresése
d. Az információ hatékony és etikus felhasználása, és
e. Az információ felhasználásával ismeretek létrehozása és kommunikálása.
Az alábbiakban részletezzük a felsorolt információs műveltségi elemek természetét,
és meghatározzuk az információs műveltség indikátorai kidolgozásának egyes vonatkozásait is.
Az információszükséglet felismerése. Az információs műveltség legfőbb komponense annak felismerése, hogy a munkahelyi problémák megoldásához, az állampolgári
szükségletek megértéséhez, valamint a család és a közösség egészségének megőrzése
és jólétének biztosítása érdekében információra van szükség. Ez a legfontosabb különbség az információs műveltség és a kapott információ passzív befogadása között is.
A szükséglet felismerése nem statikus képesség, hanem olyan képesség, amelyet mindig
az adott helyzetre vonatkozóan kell alkalmazni. Az emberek a kapott információ egy
részét természetszerűleg elfogadják, k azonban azt is tudják, hogy bizonyos válaszokat
ellenőrizniük kell és meg kell kérdőjelezniük, és további információkeresésre, illetve
a kapott információ pontosságának ellenőrzésére van szükség.
Az információ megtalálása és az információ minőségének értékelése. Az információkereséshez szükséges készségek annak a helyzetnek és közegnek a függvényei,
amelyben az egyén az információs műveltségi készségeit alkalmazza. A munkahelyen
a szükséges információt használati kézikönyvekben, közreadott gyakorlati útmutatókban vagy bizonyos célra létrehozott adatbázisokban kell keresni. Ezekben az esetekben
az információforrás minősége többé-kevésbé megbízhatónak tekinthető. Manapság
azonban egyre többen kutatnak információ után internetes keresőrendszereket használva, ahol a megtalált információforrás megbízhatósága gyakran nem ellenőrizhető.
Ennek az egészségüggyel és jóléttel, illetve a társadalommal és a környezetvédelemmel kapcsolatos információk vonatkozásában van kiemelt jelentősége. A holokauszttagadás például internetes oldalak tömkelegét hozta létre, így a személet az avatatlan
szem számára akár hihetőnek is tűnhet, amikor azonban a weboldalakon talált információk minőségét értékeljük, azt tapasztaljuk, hogy azok sokszor sem pontosnak,
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sem hitelesnek nem tekinthetők. Tanulásra és gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy az
emberek elsajátítsák azokat a készségeket, amelyek révén az információt nem csupán
meg tudják keresni, hanem a talált forrásokat értékelni is tudják, és az információs
műveltségnek tartalmaznia kell ezt a készséget.
Az információ tárolása és visszakeresése. Az emberek mindig is fontosnak tartották az információ tárolását és annak későbbi felhasználás céljából történő visszakeresését. A bennszülött lakosság gyakran olyan szent helyet alakít ki, ahol ezeket az
információkat el tudja raktározni, hogy azokat a következő generációknak át tudja
adni. A vállalatok is megőrzik és tárolják a számláikat, raktárkészletüket, megrendeléseiket, és a digitalizált világ korában a cég saját vevői profilját is. Az emberek nem csak
saját könyvtárakat tartanak fenn, hanem ma, a digitális korszakban, a telefonszámok
és zeneszámok tárolásához hasonlóan, az általuk létrehozott tudást is elraktározzák.
Az információ elraktározása és visszakeresése tehát az információs műveltség egyik
indikátora.
Az információ hatékony és etikus felhasználása. Az információ felhasználásának
hatékonyságával a problémamegoldás, a kritikai gondolkodás és az információs
műveltség témakörében vizsgálódó tanulmányok egyaránt foglalkoznak. Az információfelhasználás etikai dimenzióinak jelentőségét az eddigi tanulmányokban
azonban lehet, hogy nem kellőképpen dokumentálták. Ha ez így van, akkor ezt a
hiányosságot a jövőben megfelelőképpen pótolni kell.
Az ismeretek kommunikálása. Az információs műveltség célja, hogy az embereket
képessé tegye az új tudás felhasználására, így ez a komponens jelenti az információs
műveltség gyakorlatának valódi produktumát. A problémamegoldással és a felnőttek
szövegértési készségeinek vizsgálatával foglalkozó tanulmányokban is fellelhetők olyan
elemek, melyek ehhez a komponenshez kapcsolódnak.

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 18

2012.02.21. 21:58:43

19

Az információs műveltség kutatása
Az információs műveltséggel foglalkozó kutatás az információs műveltség
hatókörének meghatározásához támogatja az előző fejezetben részletezett öt meghatározó elemet. Az információs műveltséggel foglalkozó kutatások és fejlesztő tevékenységek az általános iskolákban (Byerly és Brodie, 1999) és a felsőoktatásban
(Webber, 2006) megvalósuló oktatást állították a középpontba. A könyvtártudománnyal foglalkozó szakemberek, főleg az elmúlt húsz évben, előtérbe helyezték az
információs műveltség jelentőségét (Kuhlthau, 1987, Bruce, 1997), és szabványokat
dolgoztak ki, elsősorban a felsőoktatásban való alkalmazásra (ALA, 2005, Brundy,
2004). Az információs műveltséggel foglalkozó kutatások az angol anyanyelvű
és az európai országokban (Virkus, 2003) az általános iskolákra és felsőoktatási
intézményekre egyaránt kiterjedtek, míg a nem angol anyanyelvű nemzetek esetében
elsősorban az egyetemekre koncentráltak. Az általános iskolai tanárokat és az egyetemi
oktatókat bizonyíthatóan foglalkoztatják az információforrások és az információfelhasználás változásainak pedagógiai vonatkozásai (Nvegi, 2007), sürgetőbb feladat
azonban az oktatás átalakítása oly módon, hogy az alkalmas legyen az egyes országok
oktatásának előkészítésére és annak folytatására az információs társadalom korában
(Catts, 2007). Ez különösen igaz, mivel egyes politikai döntéshozók eddig csak az új
információs és kommunikációs technológia (IKT) használatának előfeltételére, a készségek elsajátítására koncentráltak. Az információs műveltség azonban szélesebb területekre is kiterjed, például mindazon eljárásokra, melyek révén ezek a technológiák
lehetővé teszik az információhoz való hozzájutást, valamint az információ biztonságos és hatékony felhasználásához, illetve kommunikálásához szükséges készségekre is.
Az információs társadalom nyújtotta előnyök megvalósulása érdekében az információs
műveltség szélesebb hatókörét kell értelmezni és alkalmazni (Balanskat et al. 2006).
Az információs és kommunikációs technológiai (IKT) készségek és az információs
műveltség között az alapvető különbség jól illusztrálható azzal az eltéréssel, amely
az IKT révén megvalósuló információfogadás és -továbbítás, illetve az információs
műveltségben az információtovábbítást megelőzően, az információ új tudássá alakításának folyamata között húzódik. Ezt a különbséget a 2. ábra illusztrálja, ahol az
IKT-útvonalat az információ átvételéből és átadásából eredő közvetlen ösvényként
ábrázoltuk, míg az információs műveltség mind a négy elemet magában foglalja, és
szükségszerűen kiterjed az átvétel és átalakítás, valamint az átalakítás és továbbítás
(elterjesztés) közötti lépésekre is.
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2. ábra
Az információs műveltség és az
információátadás közötti különbség

Átalakítás

Az
információ
elérhetősége

Információtovábbítás

Információfogadás

A szűkebb, IKT-út

Az információs műveltség azon létfontosságú készségek együttese, amelyek révén
az egyén képessé válik arra, hogy a szóban, írásban és elektronikus formában elérhető
tudásvagyonból profitáljon (Lau, 2006). A lényeg, hogy az információ tudássá
való átalakításához információs műveltségi készségekre van szükség. Ahogy azt az
UNESCO „A tudás alapú társadalom felé” című világjelentése (UNESCO, 2005)
megállapítja, az átalakítás nélküli információ nem más, mint nyers adat. Az információ felhasználása magas szintű kognitív készségeket igényel, mint például a kritikai gondolkodás, ami azonban az információ megkeresése, értékelése és felhasználása
készségének függvénye.
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Gazdaság és információs műveltség
Peters és Besley (2006, 52) összefoglalták az általuk tudásgazdaságnak nevezett fogalom jellemvonásait, és rávilágítottak a posztindusztriális gazdasági rend és az ipari
társadalmak gazdasága közötti eltérésekre. Az 1. táblázat ennek a modellnek egy módosított változatát ábrázolja. Ez a modell elfogadja az általuk felvetett „tudáskapitalizmus” meglétét, de egyúttal az azzal versengő, a tudáshoz való szabad és nyílt hozzáférés
gazdasági modelljét is elismeri. Ez a feszültség olyan értékproblémákat vet fel, melyek
az információs műveltség indikátorainak kidolgozását is befolyásolják. A magántudás
és a köztudás a gyakorlatban egyaránt létezik, és ez a helyzet egy gazdasági ellentmondást rejt.
1. táblázat

Az ipari gazdaság és a tudásgazdaság összehasonlítása2

2

Jellemzők

Ipari gazdaság

Tudásgazdaság

Források

A források szűkösek, az elérés
költséges.

Az információ gyakran
csekély költség mellett széles
körben elérhető.

Felhasználás

A források a felhasználás során
kimerülnek, újrahasznosításuk
költséges.

Az információ megosztható,
és felhasználás során tovább
is gyarapodhat.

Tartósság

A források általában stabilak, és az idő
múlásával nem használódnak el.

Az információt folyamatosan
frissíteni kell, és a minősége
gyorsan romlik.

Megosztás

Az anyagokat és a termékeket el kell
szállítani, ennek költségei meghatározzák a gyártás helyszínét és
a termékhez való hozzájutást is.

Amennyiben az IKT-infrastruktúra biztosított,
az információ (dokumentum) és az ismeret
(szellemi termék) széles
körben megosztható.

Tulajdonjogi és
törvényi szabályozás

A termékek védjegyoltalom alá
helyezhetők, a hozzáférés ellenőrzött
és adók kivethetők.

A tudás törvényileg nehezen
szabályozható és adóztatható.

Ár

Az értéket általában a teljesítmény,
illetve a munka- és szállítási költségek
alapján állapítják meg.

Az értéket elsősorban
az IP határozza meg, ami
nagymértékben függhet
a kontextustól.

Peters és Besley (2006) nyomán
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Az információs / Tudáslánc
Az információs tudáslánc magában foglalja az információ létrehozását, csomagolását, megosztását és felhasználását. E folyamat első három fázisa az információ hatékony felhasználásának előfeltétele, és ezek a fázisok nemzeti szinten jelentkezhetnek.
A hatékony információs műveltség az információ felhasználásához szükséges valamenynyi készséget magában foglalja, ami azonban az egyéni gyakorlás tekintetében indikátorokat igényel.
Az információs műveltség a tudás létrehozásának nélkülözhetetlen komponense
abban a termelési ciklusban, amely során szerzők, feltalálók, kutatók, és sokan mások
új tudást hoznak létre cikkek, könyvek, szövegek és szabadalmak formájában, vagy
megosztják azt a társadalommal. A tudásnak ezt a formáit aztán a kiadók, adatbázisépítők, webmesterek és az elektronikus médiában működő cégek becsomagolják. Ezt
a feldolgozott információt aztán a könyvesboltok, könyvtárak és más adatszolgáltató
szervek tárolják és megosztják, hogy ki tudják elégíteni a kutatók, egyetemi karok,
diákok, cégek és a társadalom igényeit (lásd 3 ábra).
3. ábra

Információs / Tudáslánc

1. Létrehozás
Szerzők
Feltalálók
Kutatók

4. Felhasználás/
Kereslet
Kutatók
Egyetemi tanárok
Diákok
Cégek

2. Csomagolás
Szerkesztő
Adatbázisok /elektronikus média cégek
Információgyűjtők

3. Megosztás
Könyvesboltok
Könyvtárak
Információ-szolgáltatók
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Információs műveltségi szabványok
A különböző információs műveltségi szabványok közös alapelve, hogy az infor
mációs műveltségi készségek egy folyamatot alkotnak az emberi erőfeszítés különböző
szintjein szükséges készségek tekintetében, és abban az értelemben is, hogy az elemeket inkább egy egységes rendszer részeként, mintsem egy szigorúan lineáris folyamat
elemeiként kezeljük. Az oktatáson belül az információs műveltség fejlesztése az oktatás
legelső szakaszában kezdődik, és aztán folytatódik egészen a felsőfokú tanulmányokig,
majd a felnőttoktatásig (lásd 4. ábra). Fejlettebb társadalmakban, az információs
műveltség az IKT készségekkel karöltve fejlődik, mivel a digitális technológia és az
elektronikus adatbázisok az információszerzés elsődleges forrásai. Az információhoz
való hozzájutás és az információ felhasználásának érdekében az embereknek kognitív
és technikai készségeik összekapcsolódására van szükségük.
4. ábra
Az információs műveltség folyamata

OKTATÁS

KÉSZSÉGEK
Az információszükséglet felismerése és
megfogalmazása

0. szint – Óvoda
1. szint – Általános
iskola - alsó tagozat
2. szint – Általános
iskola- felső tagozat
3. szint – Középiskola
4 szint – Érettségi
utáni szakképzés
5. szint – Egyetem
6. szint – Kutatás

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 23

SZINTEK
Alapfok
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Felsőoktatás
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Az információ megtalálása és információhoz
való jutás
Az információ
értékelése
Az információ rendszerezése
Az információ
felhasználása
Az információ kommunikálása és etikus
felhasználása
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Az üzleti és a kormányzati elit általában az összes közvetítő közeget használva jut
hozzá az információhoz, attól függetlenül, hogy fejlődő vagy fejlett országban él, noha
a fejlődő országok esetében mindennek technikai akadályai és magas költségei lehetnek. A másik véglet, hogy azok az emberek, akik nem jutnak elektromos áramhoz
vagy olyan alapszükségletekhez, mint a tiszta ivóvíz, élelem vagy orvosi ellátás, szóbeli
vagy nem írott formájú információforrásokra kell, hogy támaszkodjanak.

Információs műveltség és felnőtt kompetenciák
Az információs műveltséget sok modell a felnőtt kompetenciák központi elemének
tekinti. Például, amint azt az 5. ábra is illusztrálja, Pasadas (2007) azt feltételezi, hogy
az írás, az olvasás és a numerikus készségek jelentik az alapot, erre épülnek rá az IKT
és a média készségek, a kommunikációs eszközök és a hálózatok használatának készsége. Ezen szintek fölött helyezkednek el az információs műveltségi készségek, melyek
magukban foglalják az információszükséglet felismerésének, az információ megkeresésének, visszakeresésének és hasznosításának készségét, valamint, az információ és
a tudás kommunikálása során, a szellemi tulajdon tiszteletben tartásának készségét.
Pasadas amellett érvel, hogy ezen készségek mindegyike minden társadalomban
érvényes, a társadalmi-gazdasági fejlettség mértékére való tekintet nélkül. Az egyszerűség kedvéért az 5. ábra csak az információs műveltségi készségeket tartalmazza.
5. ábra

Kommunikációs készségek
A kommunikációs készségek összefüggései

Az információigény felismerése és megfogalmazása • Az információ megkeresése és megszerzése
• Az információ értékelése • Az információ rendszerezése • Az információ felhasználása
• Az információ kommunikálása és etikus felhasználása • Egyéb információs készségek
INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG
Digitális technológia használata • Kommunikációs eszközök használata • Hálózatok használata
• Médiaüzenetek szűrése • Médiaüzenetek elemzése • Egyéb IKT / Média képességek
IKT KÉPESSÉGEK – MÉDIAMŰVELTSÉG
Olvasás • Írás • Számolási készség • Egyéb alapkészségek
MŰVELTSÉG
Beszéd • Hallgatás
SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ
Gondolkodási képességek
GONDOLKODÁS
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Az információs műveltségi készségek a felnőtt kompetenciák szélesebb összefüggéseinek elemei, amelyek alátámasztják a Millenniumi Fejlesztési Célok (MFG, 2003)
elnevezésű ENSZ programban megfogalmazott számos célkitűzést. Például, a betegségek elleni küzdelem (6. cél) és a foglalkoztatási lehetőségek növelése (16. célkitűzés)
érdekében szükséges, hogy az emberek rendelkezzenek az információ gyakorlatban
való alkalmazásának képességével. Reeff és társai (2006) felvetették, hogy a problémamegoldó készségek a felnőtt kompetenciák középpontjában helyezkednek el (lásd
6. ábra). Különböző műveltségi formákat neveztek meg, melyektől a problémamegoldás függ, így az olvasás, az írás és a számolás készségét. Az ő modelljük szerint,
az információs műveltség az IKT készségeken belül helyezkedik el, és ezen felépítés
definíciója révén ismerhető fel. A szerzők megkülönböztetik a problémamegoldás
képességének statikus és dinamikus vonatkozásait, amiket a teljes problémamegoldó képesség elemeinek tekintenek. Így, Pasadashoz hasonlóan, aki az információs
műveltség vonatkozásait vázolta fel, Reeff és társai tovább részletezik a problémamegoldó képességek természetét.
6. ábra
A kulcskompetenciák integrált keretrendszerének általános szerkezete 9.o.
Reeff, és társai (2006)

Általános mentális képességek

KONTEXTUS: Társadalmi /
IKT-gazdag környezet

Problémamegoldó képességek (módosíthatók)
Olvasás

Számolás

Problémamegoldás

Szövegértés

Bizonyítási
alapkészség

Statikus / analitikus
problémamegoldás

IKT
műveltség
Dinamikus
problémamegoldás

A készségek hierarchikus modelljei. Catts (2007) egy hierarchikus modellt is felvázolt, amelyben a mindennapi élethelyzetekben használt kulcskompetenciák és a szakmai gyakorlat során specifikusan alkalmazott általános készségek egymástól elkülönülnek (lásd 7. ábra).
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7. ábra
A kulcskompetenciák hierarchikus modellje a felsőoktatásban

SZAKASZOK

A kulcskompetenciák hierarchikus modellje
Élethosszig tartó
szakmai tanulás

Diplomás
Globális
perspektívák

Egyetemi
hallgató

Belépés a
felsőoktatásba

Információs
műveltség

Számolás
Csapatmunka

Tájékozott
véleményformálás

Szakmai
kommunikáció

Az információ
felhasználása
Kommunikáció

Kooperatív
hálózat
kialakítása

Technológia
alkalmazása

Kritikai
gondolkodás

Problémamegoldás
Technológia
felhasználása

Tervezés

Ezt a modellt a felsőoktatásban alkalmazott tantervek fejlesztése érdekében dolgozták ki, az élethosszig tartó tanulás kontextusának keretei között. A modell különbséget
tesz a hagyományos oktatás középpontjában álló kulcskompetenciák és a szituációhoz
kötött szakmai készségek között, amelyekkel a tudásgazdaságban működő egyéneknek
kell rendelkezniük. Ebben a modellben a „tájékozott véleményformálás” kifejezés
az információs műveltség, a kritikai gondolkodás és a kommunikációs készségek
kombinációjának szerves egységére utal, ami minden egyes szakma vonatkozásában
a tájékozott szakmai vélemény kialakítására irányul. A modell mindenekelőtt az autonóm tanuló fogalmát emeli ki, aki minden támogató képességet fel tud használni
annak érdekében, hogy mindezen kompetenciák a folyamatos szakmai oktatás során
végig megmaradjanak. Az információs műveltség indikátorai nemzetközi keretrendszerének kialakítása érdekében a modell jól illusztrálja, miért is szükséges az információs
műveltségi készségeket folyamatként értelmezni.
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Az információs műveltség indikátorai a felsőoktatásban
Három szabványosított, információs műveltséggel kapcsolatos tanulmányt dolgoztak ki a felsőoktatásban való alkalmazásra. Az Egyesült Államokban egy könyvtári szakembereket tömörítő együttműködő szervezet készített el egy, az információs
műveltséget vizsgáló értékelést, az Association of College and Research Libraries
(ACRL) által a Standardized Assessment of Information Literary Skills (Az információs műveltségi készségek szabványosított elemzése – SAILS) elnevezésű tanulmányban megfogalmazott szabványok alapján. Nemrégiben pedig az Education Testing Service (ETS) hozta nyilvánosságra saját „iSkills Test”-nek – korábbi nevén IKT
készségeknek (ETS, 2008) – nevezett számítógép alapú felmérését. Ausztráliában pedig egy Információs készségeket vizsgáló tanulmányt (Information Skills Survey – ISS)
tettek közzé (Catts, 2005a).
A SAILS mérés eszközrendszerének kidolgozása a látens jellemvonás elméletén
(O’Connor és társai, 2002) alapul, míg az Ausztrál Egyetemi Könyvtárosok Egyesülete (Council of Australian University Librarians) által kidolgozott ISS felmérésben
kritériumorientált értékelési rendszert használták (Catts, 2005). Az iSkills felmérés
szimulációs információs műveltségi készségeket mér a teljesítmények két szintjén.
Az első az érettségi utáni szakképzésbe belépő diákok, míg a második a felsőoktatás
első két évét teljesítő hallgatók teljesítményét méri. Ez utóbbi az amerikai oktatási
rendszer kritikus pontja, mivel átmenetet képez a két illetve négy éves főiskolai képzés
között.
Mivel az információs műveltséget kulcskompetenciák összességének tekinthetjük,
a hatékony teljesítményhez szükséges információs műveltség szintje az egyes szakmák között jelentősen eltérhet egymástól. A látens jellemvonás modell lehetővé teszi
a készségek hatékonyabb értékelését az egyéni teljesítmények széles körének vizsgálata
révén. Másrészt viszont, ha a vizsgálat középpontjába a polgári társadalomban való
hatékony részvételhez szükséges információs műveltségi szint részletes meghatározása
kerül, a nemzetközi szabvánnyal ellentétes mérési modell általában hatékonyabb mérést eredményez. Az iSkills tanulmány ezt a dilemmát úgy próbálja meg feloldani,
hogy két teljesítményszinten kritériumorientált értékelést tesz lehetővé.
A SAILS, a CAUL ISS és az iSkills lehetővé teszi az információs műveltség
különböző mérési módszereinek összehasonlítását. A SAILS olyan vizsgálat, amely
minden egyes válaszadó információs műveltséggel kapcsolatos tudását méri az
amerikai ACRL (Amerikai Felsőoktatási- és Szakkönyvtárak Szövetsége, 2005)
1., 2., 3., és 5. követelményei alapján. Így az eszköz inkább azt méri, hogy az emberek

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 27

2012.02.21. 21:58:45

28

egy általános elvontsági szinten milyen ismeretekkel rendelkeznek az információs
műveltségről, és nem azt, hogy ezt a tudást a gyakorlatban hogyan tudják hasznosítani. A CAUL ISS egy önkitöltős kérdőív, amely minden válaszadótól azt kéri,
írja le, hogy mihez szokott kezdeni az információval. Ez a kérdőív az Australian and
New- Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL) (Bundy, 2004) által kidolgozott információs műveltségi keretrendszer második és hatodik követelményére épül.
Az iSkills az információs műveltségi készségek szimulációs, számítógép-alapú vizsgálata. A felsőoktatási környezetben, ahol a számítógéphez való hozzáférés biztosított,
a szimulációs teljesítmény vizsgálat megvalósítható, ami közvetlen információt nyújt
az emberek információs műveltségi készségeiről.
Az ilyen környezet hiányában talán az önkitöltős kérdőív a legjobb módszer az
információs műveltség gyakorlati megvalósulásának vizsgálatára, szemben az arról megszerzett elméleti tudással. Bebizonyosodott, hogy a kevésbé tapasztalt felhasználókkal szemben a tapasztaltabb felhasználók saját információs műveltségük
gyakorlati alkalmazását bizonyos szempontok alapján értékelik (Clark és Catts, 2007),
így az önkitöltős kérdőíves vizsgálat megalkotása és eredményeinek értékelése során
figyelembe kell venni a válaszadóknak az információfelhasználás terén tanúsított tapasztalati szintjét is. Egy olyan kérdőíves mérési módszer, amely a látens jellemvonás
modelljére épül, talán alkalmas lehet mindkét megközelítés előnyeit megragadni.
A felsőoktatásra vonatkozó szakirodalomban számos olyan, helyi könyvtárosok
és egyetemi karok által készített felmérés létezik, amely az információs műveltséggel
foglalkozik. Az oktatásban alkalmazott többi felméréshez hasonlóan ezeket is gyakran
az iskolai tantervek értékelésére használják, mivel azok bizonyos tanítási programok
célkitűzéseinek értékelésére irányulnak. Ezt a Mittermeyer és Quirion (2003) által
említett példa is alátámasztja, akik az információs műveltségi készségeket quebeci
egyetemi hallgatók körében vizsgálták. Az ilyen típusú felmérések azonban nem alkalmasak az információs műveltség indikátorainak nemzeti vagy nemzetközi szintű
vizsgálatára.

Információs műveltség és szóbeli hagyományok
Az előző fejezetben bemutatott, felnőtt kompetenciákat vizsgáló modellek mindegyike az olvasás, írás és számolás készségét a problémamegoldás és a kreatív tudás
előfeltételének tekinti. Ezek a modellek azonban egy IKT által vezérelt információs
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társadalom közegében jöttek létre. Egy olyan társadalomban, ahol az információ terjedése a szóbeli hagyományok függvénye, az egyének rendelkezhetnek olyan információs műveltséggel, amely a hatékony döntéshozatalhoz szükséges (Campbell,
2004). Annak ellenére azonban, hogy ezek az egyének saját szóbeli hagyományaik
vonatkozásában rendelkeznek bizonyos mértékű információs műveltséggel, az elérhető
információforrás behatárolt mennyisége korlátozza az egyének versenyképességét
a globális gazdaságban. Egy olyan kultúrában, amely a szóbeliségen alapul, az egyén
eltérő véleményeket csak saját társaitól hall, akiktől e tekintetében potenciálisan függ
– ez azonban speciális esetnek tekinthető. Egy hagyományos társadalomban az embereknek információs műveltségük kifejezése érdekében tudniuk kell olvasni, tervezni
és szervezni, valamint problémamegoldó készségeiket használni.
Az információs műveltség minden társadalomra vonatkozó szabványai. A publikált információs műveltségi szabványok az írott szóra vonatkoznak, ennek ellenére
olyan orális társadalmak esetében is alkalmazhatók, ahol az egyénnek orális információigénye felismeréséhez bizonyos készségekre van szüksége. Egyes hagyományos
kultúrákban az információ oly módon van kódolva, ami segít a kulturálisan érzékeny
információ pontos átadásának megőrzésében. Ezek a népek az információ lejegyzéséhez hagyományos technológiákat alkalmaznak: festett képek, faragások vagy más
szimbólumok formájában. Az ilyen feljegyzések létrehozásához szükséges készségek
az információ átadása szempontjából elengedhetetlenek. Az új információ – például
a HIV / AIDS terjedése – átadása során azonban figyelmet kell fordítani a hagyományos szokásokra és a tabukra is, hogy az információátadás sikeres legyen, és hogy
arra kulturálisan érzékeny válasz szülessen.
Szóbeli hagyományok és IKT. A globalizáció és az információs és kommunikációs
technológia sok orális társadalomban élő ember életére van hatással. Megfigyeléseink szerint sok hagyományos társadalom nemzeti kormánya olyan infrastruktúrát
épített ki, például utak vagy elektromos hálózat formájában, illetve olyan szolgáltatásokat teremtett meg, tanárok, rendőrök, egészségügyi és humanitárius munkások
alkalmazása révén, melynek szereplői gyakran alkalmaznak IKT rendszereket. Amikor
ezek a technológiák a hagyományos társadalmak tagjai számára is elérhetővé válnak,
talán majd gyorsan a társadalom tagjainak igényeihez tudnak alkalmazkodni. Azt
javasoljuk ezért az UNESCO-nak, hogy az információs műveltség fő irányát annak
figyelembevételével alakítsa ki, hogyan viszonyul az írott szóhoz és az IKT-hoz.
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Információs műveltség és etika
Az információs műveltséggel kapcsolatos szabványok kiterjednek az információhoz
való hozzájutás folyamatára és az információ felhasználására vonatkozó etikai alapelvekre is (lásd például ALA, 2005, Bundy, 2004). Az oktatáson belül a plagizálás mindig is probléma volt. Számos jelentésben szerepel, hogy a plagizálás mértéke azokban az országokban nőtt meg, ahol az internethez való hozzáférés az oktatás minden
szintjén egyszerűbb, más tanulmányok pedig arra a következtetésre jutottak, hogy
az információ felhasználásának etikai szempontjaira összpontosító oktatás csökkenti
a plagizálás gyakoriságát (Loertscher és Woolls, 2002, 66).
Az információ etikus felhasználása. Az információ létrehozását, megosztását és
felhasználását etikai alapelvek szabályozzák. Elkerülhetetlen, hogy az információ létrehozása és megosztása körül kétségek alakuljanak ki, hiszen minden egyes szerző
magával hozza saját etikai értékei és normáit, amikor új tudást hoz létre vagy új
tartalmakat fejez ki. Az ilyen kétségek bizonyos esetekben nem akaratlagosak, az
sem meglepő azonban, hogy egyes szervezetek szándékosan háttérbe szorítják, vagy
„a saját előnyükre fordítják” az általuk megosztott információval kapcsolatos „rossz
híreket”. Ennek közismert példája, hogy a dohányipari cégek számos országban
hangsúlyozták vagy inkább elnyomták a dohányzás és a tüdőrák közötti összefüggéssel kapcsolatos információkat (Kruger, 1996, 676). Ez azonban csak egy példa
arra, amikor cégekről és kormányzatokról kiderült, hogy elferdítik, vagy másképp
értelmezik az információt. Az információs társadalom olyan társadalom, melynek
tagjai képesek arra, hogy az információforrásokat értékeljék, és ebből következően
meg is kérdőjeleznek minden egyes információforrást. A másoktól származó információ megosztása során az információs műveltséggel rendelkező egyénnek az információ értékelés nélküli átadása helyett jeleznie kellene az információforrás megbízhatóságával kapcsolatos kétségeit.
Az információ etikus felhasználásának indikátorai. Az a három szabványosított
teszt, amely az információs műveltség megvalósulását a felsőoktatáson belül vizsgálja,
az információ etikus felhasználását különböző szemszögből közelíti meg. A SAILS
felmérés az emberek etikus felhasználásról való ismeretei iránt érdeklődik, ami természetesen nem azonos a gyakorlati alkalmazással. Az ISS vizsgálat során az embereknek kérdőívet kell kitölteniük a szerzői jogok tiszteletben tartásával és a plagizálással
kapcsolatos véleményüket illetően. Az eredmények azt mutatják, hogy az önkitöltős
kérdőívekben az emberek – teljes névtelenség mellett – elismerik, hogy már követtek
el etikai vétséget. Az iSkills felmérés nem értékeli az információs műveltség etikai
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vonatkozásait. Mivel teljesítményalapú tesztről van szó, talán szükség lenne valamilyen visszatartó erejű szabályozásra az etikátlan gyakorlati alkalmazás ellen.

Információs műveltség és egyenlőség
Az OECD az International Adult Literacy Survey (Nemzetközi felnőtt írásbeliségi mérés – IALS) nevű projektjén keresztül felismerte az információs és kommunikációs technológiai készségek, illetve az írni-olvasni tudás közötti szoros összefüggéseket. Megfigyelték, hogy az IKT készségekkel rendelkező emberek az írásbeliségnek
valószínűleg magasabb szintjén állnak, és megállapították, hogy ez a kapcsolat
az alacsony és magasabb IKT-hozzáféréssel rendelkező országok között és az egyes
országokon belül is megfigyelhető. Megfigyelték például, hogy azok a 15 éves diákok,
akik otthon számítógép-hozzáféréssel rendelkeznek, magasabb szintű olvasási készségekkel (OECD, 2005a, 184) bírnak, mint az otthoni hozzáféréssel nem rendelkező
társaik. Egyúttal azt is hangsúlyozták, hogy az említett összefüggés csak a kapcsolat meglétére utal, annak okára azonban nem világít rá. Ez esetben az otthoni IKThozzáférés számos gazdasági előny, köztük az oktatáshoz és a műveltséghez való
hozzáférés fokmérője is lehet.
Az Információs Társadalmi Csúcstalálkozón (WSIS) felmerült a nemzetek közötti digitális szakadék problémája. A szakadék sok ország egyes régiói között is megfigyelhető. A digitális szakadék ékes bizonyítéka a városi és a vidéki közösségek között
észlelhető hatalmas különbségnek, és minden országon belül fellehető, a jómódú és
a relatív szegénységben élő lakosság eltérő lehetőségeinek vonatkozásában. Számos
országban a nők alacsonyabb IKT-hozzáférésről nyilatkoznak, és alacsonyabb szintű
IKT-készségekről tesznek tanúbizonyságot (OECD, 2005a, 193). Az ilyen különbségek megszüntetésére irányuló kezdeményezések kiemelt fontosságúak, mivel a hozzáférés az információs műveltség előfeltétele.
A nyelv szerepe és hatása. A nyelvnek kulcsszerepe van az információhoz való
hozzáférés tekintetében. Azok, akik beszélik az angol nyelvet, a nyelv dominanciája miatt szélesebb információhalmazhoz juthatnak hozzá a legtöbb szakterületen,
főként pedig az elektronikus adatbázisokban (UNESCO, 2005). Ez azonban nem
csak azoknak a problémája, akik egy viszonylag kis kiterjedésű, földrajzi szempontból elszigetelt területen használt nyelvet beszélnek, hanem sok őslakosé is, de még az
olyan, nagy kiterjedésű területen, elszórtan élő népekre is jellemző, mint a mandarin
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vagy a spanyol ajkú lakosság. Az információhoz jutás nyelvi korlátai az országok gazdasági fejlődését is befolyásolhatják. Az olyan (gazdaságilag fejlettebb) országokban,
ahol a gazdaság szolgáltatásorientált, az információigény és az információ felhasználásának mértéke is magasabb. Ahol az információhoz jutáshoz szükséges oktatás, és
vele együtt a nyelv, illetve a gazdasági források az állampolgárok számára könnyebben
elérhetők, az emberek képesek lehetnek az angol nyelvű forrásokat használni, és emellett abban a kiváltságos helyzetben vannak, hogy kizárólag az anyanyelvükön elérhető
helyi vagy regionális forrásokhoz is hozzájuthatnak. Ha azonban az angol nem közös
kereskedelmi vagy szakmai nyelv a közösségen belül, a globális kultúrához és információhoz való jutás is behatárolt, ami viszont korlátozhatja a közösség nemzetközi
versenyképességét.
Kulturális korlátok. Információra, és az annak felhasználásához szükséges készségekre minden társadalomban szükség van, azt azonban, hogy az állampolgárok
hogyan ismerik fel és hogyan azonosítják az információigényt, a családszerkezet,
a nyelv, a vallás, és sok más társadalmi tényező is befolyásolja. Így, annak ellenére,
hogy az információs műveltség fogalma a kultúrák között érvényes, az indikátorok
kidolgozása során figyelembe kell venni mindazon kulturális különbségeket is, amelyeket a társadalmi-gazdasági, történelmi és politikai tényezők határoznak meg.
Politikai korlátok is befolyásolhatják az információs műveltségű társadalom kialakulását. Azt a felfogást, miszerint az információhoz jutás, illetve az információ hatékony felhasználása a gazdasági növekedéssel függ össze, az olyan kormányok alakították ki, amelyek nagyobb részesedést kívánnak szerezni a globális tudásgazdaságban.
Az információhoz való nagyobb és könnyebb hozzáférés, illetve a fokozott gazdasági
lehetőségek minden valószínűség szerint egymással összefüggésben vannak.
A gazdasági korlátok hatással lehetnek az információs műveltségre, még a fejlett országok esetében is. Például, az intézmények határozzák meg azt, hogy milyen
elektronikus források legyenek elérhetők a licencdíjak révén. A gyakorló könyvtár és
az adatbázis tulajdonosának álláspontja határozza meg, hogy bizonyos cikkek online
elérhetők vagy sem. Más esetekben a felhasználó a következő üzenetet kapja: „Önnek
nincs jogosultsága a cikk megtekintéséhez.” Ezek után lehetőség van a jogosultság
megvásárlására, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az illető dokumentumban található
információ nem lesz elérhető. Ennek következtében az elektronikus információforrások és a könyvtárak vásárlási politikája az elektronikus formában, és a végfelhasználó
számára ingyenesen elérhető információ javára bizonyos mértékű torzuláshoz vezethet.
Információs műveltség a világ minden táján. A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (IFLA) az UNESCO-val karöltve tudományos jelentést készített az információs műveltség nemzetközi helyzetéről (state of art report)
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(Lau, 2007). Ez a jelentés szemlélteti az információs műveltség iránt tanúsított
érdeklődést a világ minden táján, és fejlődésének különböző állomásait sok országban.
A jelentés hasznos összefoglalást nyújt az információs műveltséggel kapcsolatos politika és gyakorlat helyzetéről.

Az indikátorok kidolgozásának lehetőségei
Az információs műveltség indikátorainak kidolgozása érdekében három lehetőséget vettünk figyelembe. Ezeket a lehetőségeket az alábbiakban röviden jellemezzük, és felvázoljuk az előnyben részesített lehetőség mellett szóló érveket is.
Az első lehetőség egy indirekt indikátorkészlet kidolgozása. Ez magában foglalhatja
az információs műveltség olyan produktumait is, mint a megjelent könyvek száma,
a bejegyzett szabadalmak száma, vagy az internethasználat volumene. Ezek az indikátorok az információs ciklus (lásd 3. ábra) részeit képezik – a megközelítés azonban
helytelen, hiszen ezeket a közvetlen indikátorokat gazdasági feltételek befolyásolják,
így inkább az információs műveltség gyakorlatának eredményeként, mintsem az
információs műveltség indikátoraként értelmezhetők. Egy másik lehetőség az információs műveltségi készségeket mérő új, nemzetközi felmérés elkészítése lenne.
Ennek az lenne az előnye, hogy teljes és átfogó képet kapnánk az információs
műveltségről. Ha nem lenne más lehetőség, ez indokolt választás is lehetne, csakhogy
a kidolgozás és a megvalósítás terén jelentős költségekkel jár. Véleményünk szerint
ezek a költségek nem indokoltak és nem is szükségesek. Az elérhető forrásokat sokkal
jobb olyan projekteknek juttatni, amelyek az információs műveltséget segítik elő.
Jusson eszünkbe a régi bölcsesség, miszerint „nem attól hízik a disznó, ha állandóan
mérjük a súlyát”.
Az általunk ajánlott lehetőség az információs műveltség indikátorainak kidolgozása egy meglévő, nemzetközi felmérés elemeinek felhasználásával. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a LAMP felmérés, amelyet az UIS fejleszt ki, elegendő elemet
tartalmaz az információs műveltség hatókörének megfelelő lefedésére, az információ
etikus felhasználásának vonatkozásai kivételével. Más nemzetközi mérési módszereket
is megvizsgáltunk, de nem találtunk közöttük olyat, amely az etikus gyakorlatra
vonatkozna. Az etikus gyakorlat tekintetében érdemes lenne néhány kiegészítő elemet megfogalmazni, és azokat a LAMP programba beépíteni. Mindenesetre azonban
a LAMP alkalmazása az információs műveltség indikátorairól átfogó képet nyújt.
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Az információs műveltség indikátorainak meglévő forrásai
Az UNESCO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mind végez olyan háztartási, illetve iskolai felméréseket, melyek számos ország sok állampolgárától gyűjtenek válaszokat. Ezek a felmérések abból a célból
készülnek, hogy az emberi magatartás és készségek bizonyos aspektusait bemutassák.
Például a Nemzetközi tanulói tudásszintmérő program (PISA) méréseit iskolákban
végzik. A PISA célja, hogy a tudományos, matematikai és olvasási készségeket összehasonlítsa, és az információhoz jutásról adatot gyűjtsön. Ehhez hasonlóan, a WHO
(2006) háztartások felmérését végzi, és az írásbeliségről gyűjt információt (LAMP).
Noha ezen felméréseknek az a céljuk, hogy az elsődleges témakörük vonatkozásában
érdemi információt gyűjtsenek, a felméréseken belül található néhány olyan elem,
amely bizonyítékot szolgáltat az információs műveltség egyes vonatkozásairóll.
A LAMP program jelentősége. Ahogyan azt az UIS ’A Statistical Framework
for Information Literacy (UIS, 2007) című tanulmánya megjegyzi, az Írásbeliséget
mérő monitoring program (LAMP) felhasználta az OECD által végzett felméréseket
annak érdekében, hogy egy háztartásokat vizsgáló műveltségi felmérést készítsen el számos országban. A LAMP-ot jelenleg kísérleti programnak tekintik, amelynek adatai
2009-től lesznek majd elérhetők. A LAMP-ből átvett elemek az információs műveltségre
vonatkozó tartalmi érvényessége a jelenlegi fejlesztések részeként értelmezhető. Amikor
a tartalmi érvényesség ténye bizonyosodott, a konstrukciós és konkurens érvényesség
vizsgálata következik az eddig gyűjtött adatok alapján, és ez azt jelenti, hogy az információs műveltség indikátorai megfelelő időben elérhetők lesznek. Az információs
műveltség indikátorainak kidolgozása során a LAMP-program elemeinek alkalmazásból számos előny származik, köztük a fejlesztés időszerűsége, a potenciálisan érvényes
elemek száma, és az a minőségellenőrzési rendszer, amelyet az UIS a felmérések kivitelezése során alkalmaz. Az 1. Mellékletben bemutatjuk a meglévő LAMP-felmérés
huszonnyolc elemét, amelyek az információs műveltség indikátorainak kidolgozása
során lehetőségként szóba jöhetnek.
Ez valószínűleg elegendő elemet tartalmaz majd egy kielégítően megbízható indikátorkészlet kialakításához. Megfigyelték, hogy ez a megbízhatóság megfelel az ISS
felmérés mindkét, 20-24 elemet tartalmazó szabványosított tesztje számára előírt kritériumoknak, köztük a csoportteljesítményre vonatkozó pontos jelentéshez szükséges
al-skálát illető megbízhatóságnak is.
Elképzelhető, hogy nem lehet majd azonnal felismerni a LAMP indikátorai közül
azokat az elemeket, melyek az információ felhasználásának etikai vonatkozásaira utalnak. Felmerült bennünk, hogy az egész problémakör megkerülése érdekében az in-
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formációs műveltség szűkebb értelmezését javasoljuk, végül azonban megtartottuk
az információs műveltségnek ezt a dimenzióját is, mivel az egyrészt az információs
műveltség szerkezetének elengedhetetlen része, másrészt pedig a LAMP-program
további fejlesztése során megfelelő vizsgálati elemek kidolgozását segítheti elő.
Kétségtelen, hogy az információ etikus felhasználására vonatkozó indikátorok
kidolgozása nem egyszerű feladat. Azokon a normákon és konvenciókon túl, melyek
az akadémiai kiadványokban fellelhető információ felhasználását meghatározzák, az
információ etikus felhasználásának definiálása nem egyszerű, de megvalósítható feladat. Ehhez azonban fejlesztésre és a kultúrák közötti bőséges példák vizsgálatára van
szükség. Ezek az elemek az olyan koncepciók kapcsán is fellelhetők, mint például a
más ötletének kisajátítása, más levelének felbontása és elolvasása, vagy a szerzői jogvédelem alá eső zenei anyagok illetve filmek másolása.
A PISA elemeinek felhasználhatósága. Annak ellenére, hogy a hangsúlyt
elsősorban a LAMP-programra helyezzük, más nemzetközi felmérésekből válogatott elemek felhasználhatóságának lehetőségét is megvizsgáltuk. A nemzetközi tanulói tudásszintmérő program (PISA) adatot gyűjt az iskolás tanulók matematikai,
olvasási és tudományos kompetenciáit illetően különböző korosztályokban. A tudományos kompetenciák mérése három kompetenciának biztosít elsőbbséget, melyek
mindegyike további három elemet tartalmaz. Ezen elemek közül kettő első látásra az
információs műveltség komponensének tűnik. Az első közülük „a tudományos kérdések felismerése a tudományos információ kereséséhez szüksége kulcsszavak felismerése révén,” ami megegyezik az információs műveltség „Az információ megtalálása
és minőségének ellenőrzése” komponensével. A második elem pedig „a tudományos
bizonyíték értelmezése, döntéshozatal és a döntés kommunikálása,” ami megfelel
„az információ felhasználása új tudás létrehozása és az új tudás kommunikálása
céljából” résznek. A potenciális elemek listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.
A DHS felmérések felhasználhatósága. A Demográfiai és Egészségügyi összehasonlító vizsgálat (DHS) elnevezésű felmérés a felnőtt lakosság körében, köztük
a fogamzóképes korú nőktől (15-49) és férfiaktól (15-59) bizonyos esetekben pedig a 15-54 közötti korosztályú emberektől gyűjt adatokat. Egyes országokban csak
nőket kérdeztek meg. Az egyes kérdőívek olyan témakörökre összpontosítanak, mint
a házasság, termékenység, családtervezés, reproduktív egészség, gyermekegészségügy
és a HIV/AIDS. Minden kérdőív különböző, és a szabványtól eltérő kérdéseket is
tartalmaz. Az egyik országban használt kérdőív, noha alapvetően ugyanarra az információra kérdez rá, sok tekintetben eltérhet egy másik országban alkalmazott kérdőívtől.
Azt is fontos megérteni, hogy a modellként használt kérdőívek időről időre változnak.
A potenciális elemek listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.
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Az információs műveltség indikátorainak tartalmi érvényessége
Az a felvetés, hogy az információs műveltség indikátorait a meglévő felmérések
egyes elemeire támaszkodó mutatók kialakítása révén kell létrehozni, a költséghatékonyságon és az információs műveltség indikátorai megfelelő időben történő kialakításának szükségességén alapul. Annak biztosításához azonban, hogy a kiválasztott elemek az információs műveltség érvényes indikátoraivá válhassanak, meg kell
vizsgálni minden egyes elem tartalmi érvényességét. Elvégre ezeket az elemeket más
szerkezetek, mint például a problémamegoldó készségek, kommunikációs készségek
vagy a műveltség mérésére dolgozták ki. Az egyes elemek felhasználhatóságának
ellenőrzésére irányuló „vak” vizsgálathoz a szakértők együttműködésére van szükség
az információs tudományok, a közegészségügy és az élethosszig tartó tanulás területén
is. Ez az információs műveltség indikátorai kidolgozásának egyik alapvető szakasza.
Ennek a folyamatnak remek példája az Information Skills for Use in Australian
Universities (Catts, 2005b) elnevezésű felmérés kidolgozása.
Úgy tűnhet, hogy az információs műveltség elemei a LAMP-program elemeinek
egyszerű leképezései, annak eldöntéséhez azonban, hogy ezek az elemek az információs
műveltség érvényes példái lehetnek-e, minden elemet külön-külön meg kell vizsgálni.
Az alábbiakban egy példán keresztül mutatjuk be a tartalmi érvényesség egyfajta megközelítését, a PISA Tudományos kompetenciák elnevezésű felméréséből vett minta
alapján (OECD, 2006, 28).
A tartalmi érvényesség illusztrálása
Mintaelem: Kapd el a gyilkost
Az alábbi kérdések melyikét nem lehet megválaszolni tudományos bizonyítékok alapján?
a) Mi volt az áldozat halálának egészségügyi vagy fiziológiai oka?
b) Mire gondolt az áldozat, amikor meghalt?
c) Az arc megkarcolása a DNS mintavétel biztonságos módja-e?
d) Az egypetéjű ikrek valóban azonos DNS-profillal rendelkeznek?
Ez olyan feladat, amely során az egyénnek értékelnie kell az információt, és el
kell döntenie, hogy szükség van-e további információra - és egyben az információs
műveltség megnyilvánulásának bizonyítéka is egy tudományos kontextuson belül.
Néhányunkban felmerülhet a kérdés, hogy az információs műveltség öt aspektusa
közül melyik valósul meg leginkább ebben a feladatban. Az öt aspektus közül talán az
következő kettőt kellene megvizsgálni:
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> Az információigény felismerése;
> Az információ megtalálása és minőségének ellenőrzése.
Annak lehetősége, hogy ez az elem az információs műveltség egynél több komponensét is kifejezi, ad magyarázatot arra, hogy az elemek másodlagos elemzése során
miért van szükség a tartalmi érvényesség vizsgálatára. Ezt úgy lehet elérni, hogy az
információs tudományokkal foglalkozó szakembereknek bemutatjuk a szóban forgó
elemet, és arra kérjük őket, hogy válasszák ki az információs műveltség komponensei közül azt, amelyik az illető elemet a lehető legpontosabban meghatározza. Ha
a szakemberek nem tudnak megállapodni egy bizonyos információs műveltségi komponensben, akkor az adott elem nem alkalmas arra, hogy az információs műveltség
komponensein keresztül készségeket határozzon meg, még akkor sem, ha a kérdéses
elem az információs műveltség bizonyítékának tűnik.

Az információs műveltség kritériumai tanárok számára
A tanárok kompetenciájának biztosítása az egyes nemzetek felelőssége. Ez általában magában foglalja a tanárképzés kezdeti szakaszára és a későbbi szakmai fejlődés
időszakára vonatkozó kritériumok kialakítását is. Ahhoz, hogy az élethosszig tartó tanulás alapelvei az általános iskolai oktatásba sikeresen beépüljenek, alapvető fontosságú,
hogy az általános iskolai tanárok a gyakorlatban modellezni tudják az élethosszig tartó
tanuláshoz szükséges kompetenciákat, többek között az információs műveltséget.
Ez fontos kérdés, mert amikor a tanárok az információs műveltséget modellezik,
a tanulás és tanítás folyamatának konstruktív megközelítését alkalmazzák, míg számos
társadalomban a tanítás egyfajta didaktikai modelljét használják. A didaktikai gyakorlatok a tanárt állítják a középpontba, míg a konstruktív modellek inkább a tanulóra
összpontosítanak. Sok szerző bizonyította, hogy a konstruktivista megközelítés nagyobb és mélyebb tudást tesz lehetővé (pl.: Bryce és Macmillan, 2005), míg a didaktikai szemléletről azt tartják, hogy a gépies tanulást segíti elő. Mások amellett érvelnek,
hogy a lényeg a tanítás minősége, tekintet nélkül a folyamat során alkalmazott megközelítésre (pl.: Jones, 2007), és azt is hangsúlyozzák, hogy az egyes felfogások közötti
különbség nem olyan szembetűnő az osztályteremben megfigyelt tényleges gyakorlat
során (Terhart, 2003). Mindazonáltal, a különböző társadalmak normái és értékei
számára szükséges potenciális velejárókat el kell fogadni.
A tanárok információs műveltségi gyakorlatának a kutatások felhasználásával
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kapcsolatos vonatkozásait William és Coles írta le, a tanárok pedagógiai gyakorlatának
megismerése érdekében. Arra az eredményre jutottak, hogy a tanárok az információs
forrásokat csak kis mértékben használják, illetve, hogy elsősorban idősebb feletteseik
tapasztalataiban és a kollégáikkal való információcserében bíznak. A tanárok gyakran
azt állítják, hogy információkeresési lehetőségeiket az idő jelentősen korlátozza, ez
azonban arra utal, hogy a hatékony és eredményes információhoz jutás érdekében
jobb információs műveltségi készségekre van szükségük. Annak ellenére, hogy a tudományos szakemberek szívesen látnák, ha a tanárok nagyobb gyakorlati hasznát vennék a kutatásoknak, ennél sokkal lényegesebb az információs műveltség modellezése
a tanulók számára. Loveless és Longman (1998) szerint „a tanárok információs
műveltsége több, mint az információ visszakeresése és bemutatása során bizonyított
kompetencia és készség, ez olyan műveltség, amely az ideológiai, kulturális, episztemológiai és pedagógiai gyakorlatok vonatkozásában tudatosságot igényel, hiszen
a készségek ezen gyakorlatok során alakultak ki.”
Nemrégiben bebizonyosodott, hogy a tanárok még a fejlettebb gazdaságokban is
inkább az információs műveltség mechanizmusára (pl.: IKT-készségek), mint az információ felhasználásának gyakorlatára helyezik a hangsúlyt (Tondeur és társai, 2007).
Így a kezdő általános iskolai tanárok számára meghatározott információs műveltségi
kompetenciák hozzájárulhatnak a tanárképzés és a tanítási gyakorlat fejlődéséhez minden egyes országban.
A jelen tanulmányban körvonalazott általános információs műveltségi szabványok részletesebb megfogalmazást tesznek szükségessé, amely révén az információs
műveltség indikátorai az általános iskolai tanárok számára alkalmazhatók lesznek.
Javasoljuk, hogy az információs műveltség indikátorainak tanárok számára történő
meghatározása során a megfogalmazást a szakmai kompetenciák szélesebb kontextusába helyezzük, a tanárok számára készült, számos nemzeti szabványban felvázolt, és
az Evers és társai (1998) által megfogalmazott irányvonalak mentén.
A tanárok információs műveltsége. Több tanulmány is felhívta a figyelmet arra,
hogy egy információs műveltséggel rendelkező társadalom kifejlődésének a korlátja
éppen a tanárok által képviselt információs műveltségi magatartás hiánya (Loertscher
és Woolls, 1992, 60). A nemzetközi referenciaszintek prioritásainak kialakítása érdekében az általános iskolai tanárok információs műveltségének fejlesztése rendkívül fontos, hiszen az a tanulás egész folyamatára nézve olyan szabványokat teremt, melyek
egy tágabb értelemben vett műveltségi stratégián belül szorosan összekapcsolódnak, és
ez a stratégia fokozza a jövő generációinak azon készségeit, hogy az információs készségeiket képesek legyenek további tanulmányaik során, a munkájukban, valamint az
egészségük és a polgári társadalomban való aktív részvételük érdekében felhasználni.
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A teljesítményértékelés problémái
Az információs műveltség indikátorainak kidolgozása egy olyan szabványosított
mérési módszert is magában foglal, amely országos szinten és nemzetközi összehasonlításokban is alkalmas a teljesítmények értékelélésére. Emiatt az információs
műveltség teljesítményértékelésével kapcsolatos fenntartásokat nem szabad figyelmen
kívül hagyni.
Az információs műveltség indikátorainak és szabványainak a felsőoktatásban való
alkalmazás számára történő kialakítása nem általánosan elfogadott álláspont. Sokan
úgy vélik, elsősorban a skandináv országokban, hogy az amerikai és az ausztrál szabványok a tanítás és értékelés behaviorista hagyományaival hozhatók összefüggésbe,
ami a tanítás érdeklődésen alapuló modelljének ellentéte, ez utóbbi pedig éppen
a konstruktivista megközelítés pillére. Az ausztrál és új-zélandi kiadványokban
(Brundy, 2004) felvázolt keretrendszer egyik olvasata szerint a szerzők a szabványokat
úgy értelmezik, mintha azok a tanítás konstruktivista modelljének részeit képeznék;
ha azonban a szabványokat a magyarázó keretrendszer nélkül figyeljük meg, a behaviorista interpretáció elfogadhatónak tűnik. Az információs műveltség nemzetközi
indikátorainak kialakítása során ezt az ellentétet körültekintően kell kezelni, és egy
olyan megközelítést kell javasolni, amely az élethosszig tartó tanulás célkitűzéseivel
szemben egyértelműen fogalmaz, és főként, ami az önálló tanulást támogatja.

Az információs műveltség kompetenciaszintjeinek meghatározása
Az információs műveltség megfelelő szintjének fogalma egyetlen rövid mondattal
nem határozható meg. Nem létezik olyan kritérium, amely leírná, hogy az egyéneknek
milyen szintű információs műveltségre van szükségük az Alexandriai Nyilatkozatban
meghatározott bármely területen való alkalmazáshoz. Továbbá időről időre az is változik, hogy egy adott összefüggésben mi számít elégségesnek. Ilyen az emberi képességek természete. Egy új szituációban az információs műveltségi készségek új szintjére
lehet szükség. Így nincs értelme annak, hogy az információs műveltség minimumszintjét meghatározzuk. Ez az oka annak is, hogy olyan mérési módszert javasoltunk,
amely elemeket és ezzel együtt egyéneket határoz meg az információs műveltségi készségek folyamata mentén haladva.
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Következtetés
Az információs műveltség indikátorainak kifejlesztése hozzájárul azokhoz a törekvésekhez, melyek az írásbeliség nemzetközi évtizedében elért eredmények monitorozására irányulnak. Az a javaslat, miszerint az információs műveltség indikátorait
a LAMP meglévő vizsgálati elemeinek másodlagos vizsgálatából kiindulva kell kialakítani, lehetővé teszi a feladat költséghatékony és eredményes kivitelezését annak
érdekében, hogy az adatok a közeljövőben elérhetők legyenek.
Az információkínálat felismerése, és annak biztosítása, hogy az információ minden
ember számára elérhető legyen, az információs műveltség gyakorlásának előfeltétele,
de az információ felhasználása az információs műveltség legfőbb feladata.
1. számú melléklet – Az információs műveltség indikátorai a LAMP háztartások
felmérésén belül.

1. Melléklet
Az információs műveltség indikátorai a LAMP háztartások
felmérésén belül
a) Az információigény felismerése
Az összehasonlítás forrása

Összehasonlított elem

LAMP B28

Informális tanulási tevékenységek (a szituációra
leginkább vonatkozó elemeket kell
meghatározni)

LAMP C20

Az olvasás munkahelyi alkalmazásának
szükségessége (a C 22 jelezheti az információs
műveltségi készségek szintjét)

LAMP E11

Annak kiderítése, hogyan forduljunk orvoshoz
vagy egészségügyi szakemberhez

LAMP E16

Egészségügyi kérdésekkel foglalkozó írások
olvasása

LAMP G 5.7-től 5.11-ig

Információkeresés az interneten.
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b) Információkeresés és az információ minőségének értékelése
Az összehasonlítás forrása

Összehasonlított elem

LAMP E17

Egészségügyi kérdések megértése

LAMP E18 &19

Termékek használati útmutatóinak
megértése.

c) Az információ tárolása és visszakeresése
Az összehasonlítás forrása

Összehasonlított elem

D 2.3

Nyomtatványok kitöltése

G 3.5

Ütemterv vagy napirend vezetése
(IKT eszközök felhasználásával)

G 3.6

Információ olvasása
CD ROM-ról vagy DVD-ről
(IKT eszközök felhasználásával)

G 5.6

Zenei anyagok keresése
vagy mentése (IKT)

d) Az információ hatékony és etikus felhasználása
Az összehasonlítás forrása

Összehasonlított elem

LAMP C 26

Számítások elvégzése a munkahelyen
(a C28 jelezheti az információs
műveltségi szintek indikátorait)

LAMP D 1

8 elem jelezheti az információs
műveltségi szintek indikátorait

LAMP D 2.5

Számlák kiállítása és költségvetési
táblázatok elkészítése

LAMP G 3.1-tól 3.4-ig

Az elemek magukban foglalhatják
az információs műveltségi szinteket
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f ) Az információ új tudás létrehozására és kommunikálására való felhasználása
Az összehasonlítás forrása

Összehasonlított elem

LAMP C 23

Üzenetek írása a munkahelyen
(a C25 ajánl információs
műveltségi szinteket)

LAMP D 2.1

Személyes levelek, üzenetek
vagy e-mailek írása

LAMP D 2.2

Hivatalos levelek írása a hatóságoknak
vagy szervezeteknek

LAMP D 2.4

Jelentés vagy cikkek írása

LAMP D 2.6

Grafikonok, diagramok vagy
térképek összeállítása
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2. Melléklet
Az információs műveltség indikátorainak példái a PISA iskolai
tudásszintmérő vizsgálaton és a DHS háztartások felmérésén belül

Információs műveltségi
komponens

Forrás

Az információigény
felismerése;

DHS 2007 – nők körében a családtervezés
végzett felmérés
kielégítetlen igénye

Információkeresés és az
információ minőségének
értékelése;

PISA – Tudományos
kompetenciák
OECD (2006, 29)

tudományos kérdések
felismerése a tudományos
információ kereséséhez
szükséges kulcsszavak
felismerése révén

PISA – Olvasásértés
OECD (2006, 50)

specifikus információ
szövegekben való
visszakeresése

Az információ tárolása
és visszakeresése;

Elem

DHS 2007 – nők körében a fogamzásgátlás forrásáról
végzett felmérés
kialakult tudás
DHS 2007 – nők körében az AIDS elleni védekezés
végzett felmérés
módjairól kialakult tudás
DHS 2007 – nők körében a kockázatos szexuális mavégzett felmérés
gatartásról kialakult tudás

Az információ hatékony
és etikus felhasználása;

DHS 2007 – nők körében fogamzásgátlási módszerek
végzett felmérés
alkalmazása

Az információ új tudás
létrehozására és kommunikálására való
felhasználása.

PISA – Tudományos
kompetenciák
OECD (2006, 29)
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3. Melléklet
Az információellátás, információhoz jutás és az információ átvétele,
valamint az IKT készségek nemzetközi indikátorai
Az UNESCO Statisztikai intézetének felmérései alapján3
Az UNESCO globális mandátuma az információs műveltség monitorozása
érdekében
Az információs műveltség indikátorainak szükségességét két olyan világtalálkozón
született javaslatok indokolják, amelyek során az UNESCO vezető szerepet töltött be.
• A 2000-ben Dakarban megrendezett Oktatást mindenkinek elnevezésű találkozó hat, globális oktatási célkitűzést fogalmazott meg 2015-re, melyek az oktatás minden területére kiterjednek, az általános iskolát megelőző óvodai oktatástól a
középiskolát követő szakképzésen át, egészen a felnőttoktatásig. A megfogalmazott
célok egyike sem foglalkozik kifejezetten az információs műveltséggel. A 2005-ös
keltezésű Oktatást mindenkinek – Világméretű monitoring-jelentés azonban a műveltség vonatkozásában az írni-olvasni tudás környezetét azon három globális prioritás egyikeként határozta meg, melyek célja az írásbeliség előmozdítása. A jelentést az UNESCO-nál dolgozó, független szakértők csoportja készítette, az adatokat
pedig főként az UNESCO Statisztikai Intézete szolgáltatta. A jelentés elkészítése
óta a csoport még inkább arra törekszik, hogy az írni-olvasni tudás környezetéről
még átfogóbb képet alakítson ki. Ugyanakkor az UNESCO oktatási szervezete az
aktuálisan megrendezett regionális konferenciasorozatai során a problémát kiemelt
fontosságú kérdésként kezeli, az ENSZ Írni-olvasni tudás évtizedének (2003-2012)
kampánya támogatásával.
• A 2003 / 2005-ban megrendezett Információs Társadalom Világ-csúcstalálkozó
is kiemelte az információs műveltség vonatkozásait a 2003-ban Genfben, és a
2005-ben Tuniszban elfogadott Cselekvési tervében. A csúcstalálkozó genfi ülését követően, számos nemzetközi ügynökség (OECD, UNCTAD, ITU, UIS és az
ENSZ regionális bizottságai) részvételével megalakult az Információs és kommunikációs technológiák mérésének fejlesztési együttműködése, amely a világ-csúcstalálkozó eredményeinek világméretű monitorozását végző nemzetközi szervezetként
3

A fő szerző Simon Ellis volt. Subramanyan Venkatraman, Claude Akpabie és Patrick Lucas fontos információkkal szolgált.
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jött létre. Az Együttműködés 48 „alap indikátort” határozott meg az üzleti életben
és az otthoni IKT felhasználás számára. Az Együttműködésen belül az UIS-t arra
kérték fel, hogy fejlesszen ki az IKT-használatra vonatkozó indikátorokat az oktatás
számára. A statisztikai intézet emellett hangsúlyozta a technológia – régi és új –
használatának jelentőségét, és kiemelte az Információt mindenkinek program azon
átfogó célkitűzését, hogy az információ mindenki számára elérhető legyen. Ennek
eredményeként az UIS 2005-ben és 2006-ban újraindította az írott és elektronikus
médiára irányuló felméréseit, 2006-2007-ben pedig az IKT oktatásban betöltött
szerepéről kísérleti adatgyűjtést kezdeményezett. Az UIS stratégiája tehát hangsúlyozza a régi és az új technológiák használatának jelentőségét, továbbá azon kommunikációs csatornák mérésének fontosságát, melyek révén az információ eljut az
emberekhez, továbbá az információjutáshoz és ezen információ megértéséhez szükséges készségek kiemelt szerepét.
• Az UIS „zászlóshajó” projektje, a LAMP (Literacy Assessment and Monitoring
Programme – Az írásbeliség értékelésére és monitorozására szolgáló program) az
írásbeliség értékelésének új eszköze. A LAMP azokat az értékeléseket veszi alapul,
amelyeket az IALS és ALL felmérések az OECD országokban végeztek, és ezeket
további modulokkal egészíti ki az írni-olvasni tudást megelőző készségek komponenseivel, mint például a betűk vagy szavak felismerése. A LAMP-ot jelenleg
kísérleti programnak tekintik számos országban. Jelen tanulmány szempontjából
a leglényegesebb elem, hogy a LAMP a számítógép-használatra összpontosító
adatgyűjtésre is kiterjed, ideértve az internet, a folyóiratok, illetve a rádió vagy televízió használatát otthon illetve az iskolában.
• Végezetül, noha az információs műveltség nem szerepel pl. a Millenniumi Fejlesztési Célok között, az MDG hivatalos indikátorai között találunk olyan mutatókat,
melyek az információs műveltség indikátorai is lehetnek. Az írni-olvasni tudás az
általános iskolai oktatás fenntartható kimeneteinek indikátoraiként fogalmazódik
meg az MDG-n belül. Az internet előfizetés és a számítógéphez való hozzáférés az
új technológiák terjesztésének elősegítése vonatkozásában szerepel a célkitűzések
között.
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Alkalmazott megközelítés
Az információs műveltség indikátorai felé (Catts és Lau, 2008) című fogalmi
keretrendszer-tanulmány egy sor indikátort jelöl ki az információs műveltség számára,
amely utóbbi fogalmat az információ tudássá való átalakításaként definiál.
Jelen tanulmány olyan indikátorkészletet javasol, amely meg tudja határozni az információs műveltség előfeltételeit, nevezetesen az információellátást, az információhoz
jutást és az információ átvételét, emellett tartalmazza az IKT-készségeket, amelyek
az UNESCO kezdeményezésére létrejött WSIS és EFA világ-csúcstalálkozókon született eredményekkel szorosan összekapcsolódnak, és magában foglalja az UIS, mint
globális adatszolgáltató szerepét, és az UIS intézményi helyzetét a hivatalosan működő
globális monitoring mechanizmusban. Számos más kezdeményezés is az IKT technológiákra épülve közelíti meg a kérdést (pl.: az ITU– Digitális Lehetőség Index).
Jelen tanulmány egy „média-” vagy „csatorna-független” megközelítést javasol
az információs műveltség előfeltételeinek mérésére. Ez azt jelenti, hogy a „digitális
szakadék” ugyan magában hordozza az „információgazdag” és az „információszegény”
emberek közötti szakadék növekedésének kockázatát, a fő szempont azonban az, hogy
az emberek változatos csatornákon keresztül hozzá kell, hogy jussanak a közérdekű információkhoz, és a csatorna (pl.: internet vagy újság) pontos formája kevésbé lényeges,
mint maga a hozzáférés ahhoz az információhoz, amelyre az egyénnek felhasználható
és általános formában is szüksége van.
Jelen tanulmány elfogadja az UIS által javasolt perspektívát is. Az UIS elsődleges
feladata, hogy a lehető legtöbb országból információt gyűjtsön, és egy, a nemzetközileg
összehasonlítható adatokra épülő globális perspektívát vázoljon fel. Így, az UIS inkább
összesített országos adatokat gyűjt, mint adminisztratív vagy más szervektől származó
információkat egy-egy országon belül. Az UIS abban is érdekelt, hogy az általános
tendenciák bemutatásához egy sor alap „indikátort” gyűjtsön, melyek számos országból el is érhetők. Ennek előnye, hogy az adatgyűjtés korlátait képes minimalizálni,
és hogy a módszertani fejlődés és a kapacitásfejlesztés tekintetében sok országot tud
támogatni. Így, meg kell fontolni annak lehetőségét, hogy a mellékelt indikátorok listáját egy kisebb számú kulcsfontosságú intézkedésre szűkítsük. Ez a kis számú nemzetközi indikátor egy sokkal gazdagabb országos adatbázis „kivonata” kell, hogy legyen,
amelyet nyilvánvalóan az adott ország szakpolitikai követelményeihez igazítanak.
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A javaslat az indikátorok három részre osztásán alapul:
Ellátás: ezek az indikátorok azt tükrözik, hogy a kormányzatok, illetve más hivatalos nemzeti ügynökségek milyen mértékben juttatják információhoz az embereket
különböző információs csatornákon keresztül. Az információ felhasználását fontos az
ellátás vonatkozásában is megvizsgálni, hiszen az emberek talán rendelkeznek az információhoz jutás képességével, de a szükséges információt nem tudják megszerezni,
hacsak el nem látják őket információval, vagy nem teszik azt számukra elérhetővé.
Emellett a felhasználás és ellátottság vonatkozásában kívánatos lenne olyan indikátorokat kialakítani, melyek révén különbség tehető azon országok között, ahol a felhasználás jó, de az ellátottság szegényes illetve azon országok között, ahol a helyzet épp
fordított. Az ellátás indikátorait a legegyszerűbb összegyűjteni, mivel azok a megfelelő
nemzeti hatóságoktól könnyen beszerezhetők. Jelen esetben az ellátás két dolgot is jelent: egyrészt az infrastrukturális szolgáltatást (rádió, TV, számítógép), másrészt pedig
a tartalmat (pl.: oktatás és egészségügyi programok). A tartalom mérése nem egyszerű
feladat, mivel ahhoz kulturálisan érzékeny specifikus kategóriák megállapítására van
szükség, a szolgáltatás mérése azonban sokkal egyszerűbb, mint a szolgáltatás „felhasználhatóságának” mérése.
Az információ átvétele: ezek az indikátorok azt tükrözik, hogy az emberek milyen mértékben veszik át a nekik juttatott információt. E tekintetben az indikátorok két csoportra oszthatók. Az első a hozzáférhetőséggel kapcsolatos indikátorok
köre, melyek azt jelzik, hogy a nemzeti „ellátás” valójában milyen mértékben jut
el azokhoz az emberekhez, akiket az olyan korlátok, mint a társadalmi stigma vagy
a nyelv megakadályoznak az információ felhasználásában. A második az információ
valós felhasználására vonatkozó indikátorok köre, melyek az információ átvételének és alkalmazásának vonatkozásában mérik, hogy az emberek milyen információt
tekintenek meg, és hogy ezeket az információkat saját életükben alkalmazzák-e.
A „hozzáférhetőség” sokkal egyszerűbben mérhető, és sokkal nagyobb mennyiségű
adat áll rendelkezésre, mint a valós „alkalmazás” tekintetében. A „felhasználhatóságot”
gyakran a felhasználás szinonimájának tekintik, például, az internet-előfizetők számát
gyakran az „internethasználók” számaként tüntetik fel, noha egyáltalán nem világos,
hogy egy előfizető milyen gyakran használja a világhálót, emellett pedig egy előfizető
egy háztartási egységet jelöl. Az a tény, hogy az információ „elérhető”, egyáltalán nem
jelenti azt, hogy azt fel is használják. Rendkívül nehéz feladat annak megítélése, hogy
két ember, akár egyazon közösségen belül, hozzájuthat-e ugyanahhoz a „tartalomhoz”,
és a felhasználásra vonatkozó mutatók sokkal inkább az eltöltött időre, mint a kifejtett
„hatásra” vonatkozó mérésekre korlátozódnak.
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Készségek: Catts és Lau (2008) a felnőttoktatást és az IKT-készségeket az információs műveltség gyakorlása előfeltételeként határozza meg a tudásalapú társadalomban. Az UNESCO kezdeményezésének elsődleges célja annak vizsgálata,
hogy az emberek milyen mértékben szerzik meg az információs és kommunikációs
technológiák használatához szükséges készségeket az oktatás formális és non-formális
keretei között. Ezen készségek hiánya lehet az egyik oka annak, hogy az „elérhető”
információt nem „használják fel”. A képzésre és a készségekre vonatkozó adatok
a LAMP-hoz hasonló háztartási felmérések, vagy iskolai értékelések, mint például az
OECD PISA vizsgálata révén is gyűjthetők. A készségek értékelése általában kifinomult
statisztikai modellezést igényel, kiváltképp a nemzetközileg is összehasonlítható adatok megszerzése érdekében. Az UNESCO regionális oktatási irodája Bangkokban egy
fontos programot hajtott végre az IKT indikátorok iskolai vizsgálata vonatkozásában,
és az UIS is számos felmérést végzett ugyanebben a témában, elsősorban a globális
indikátorok meghatározása terén a WSIS-Együttműködés követésének számára.
Információs műveltségi készségek. Catts és Lau jelen tanulmánya az információs
műveltségi készségekkel foglalkozik. Az általuk javasolt indikátorok a LAMP / IALS
felmérésekből származnak, és az alábbi táblázatban vannak feltüntetve; ezek az indikátorok kiegészítik a feljebb körvonalazott, meglévő indikátorok körét.

Néhány lényeges információs szakadék
Átvétel: Annak eldöntéséhez, hogy az információ átvehető-e, fontos tudni, hogy az
emberek hogyan használják az információt és a technológiát. Például a számítógépek
iskolai felhasználása korlátozódhat pusztán az adminisztratív és könyvviteli feladatok elvégzésére. Az olyan indikátorok, mint „az oktatási célra használt számítógépek
száma,” sem jelzi, hogy valódi IKT-készségekre van-e szükség az éppen tárgyalt információs társadalomban való működéshez. A készségek értékelése rendkívül összetett
és költséges is lehet. Noha ezen a területen további célok is kitűzhetők, a nemzetközi
profilú „alkalmazhatóság” igen bonyolult feladat lehet.
Könyvkiadás. Míg az OECD-országokban az adatok közzététele megfelelőnek
tekinthető, számos fejlődő országban csak néhány kiadóra korlátozódik. Az UIS meglátása szerint a fejlődő országok könyvkiadásával kapcsolatos reprezentatív adatgyűjtés
nem lehetséges. Ez az „ellátás” indikátorainak legvitathatóbb eleme lehet.
Definíciós problémák. Az információs területek előfeltételeit érintő mérési kérdések definiálása nem elég szisztematikus, vagy a felmérésekben eddig nem alkalmazták őket. Például, a Public Internet Access kifejezést az ITU definiálta, de ezzel kap-
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csolatban még mindig csak kevés adat elérhető. Az IKT-készségek fontos területét,
ami az információ megkereséséhez és hozzájutásához szükséges, még nem definiálták
kellőképpen ahhoz, hogy a nemzetközi adatgyűjtés lehetővé váljon. Az online média
fogalmát is tisztázni kell. Az UIS nyomtatott sajtóra és a műsorszolgáltatásra irányuló
felmérései éppen ezen dolgoznak.
Könyvtárak. A fogalmak definiálására vonatkozó kérdések, és a fejlődő országokra
jellemző lefedettség hiánya is befolyásolja a könyvtárakra irányuló adatgyűjtést. Az
UIS a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetségével (IFLA) és a
Nemzetközi Szabványügyi Szervezettel (ISO) együttműködve ennek a problémának
a megoldásán dolgozik.

Az információs műveltség lehetséges indikátorai, és a források,
a problémák, illetve az EFA, a MDG és a WSIS
hivatalos indikátoraival kapcsolatos összefüggések

Dimenzió

Téma

Indikátor

Forrás

Nemzetközi
célkitűzésekre
való utalás

UIS sajtófelmérés
– 2006

EFA 2B

Ellátás
1.

2.

3.
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Nyomtatás 1 000 000 lakosra
(újságok) jutó címek száma

Rádió

UIS műsor1 000 lakosra jutó szolgáltatók
állomások száma
felmérése
– 2006
100 vagy 1000
lakosra jutó
rádiókészülékek
száma

EFA 2B
WSIS A11
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Dimenzió

Téma

Indikátor

Forrás

Nemzetközi
célkitűzésekre
való utalás

Ellátás

4.

Televízió

UIS műsor1 000 lakosra jutó szolgáltatók
csatornák száma
felmérése
– 2006

5.

100 vagy
UIS műsor1 000 lakosra jutó szolgáltatók
televíziókészülékek felmérése
száma
– 2006

6.

1 000 000 lakosra jutó újságírók
(nyomtatott sajtó)
száma

Újságírók

UIS sajtófelmérés
– 2006

7.

1 000 000 lakosra UIS műsorszolgáltatók
jutó újságírók
felmérése
(elektronikus
média) száma
– 2006

8.

Végzős (és beiratkozott) újságíróhallgatók és az
információszolgáltatást tanuló
diákok száma
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oktatási
felmérés
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Dimenzió

Téma

Indikátor

Forrás

Nemzetközi
célkitűzésekre
való utalás

Ellátás

9.

Műsorközvetítés
tartalma

10.

Éves rádiósugárzás
időtartamának
a hír- és inforUIS műsormációközlésre,
szolgáltatók
illetve az oktatásra felmérése
– 2006
és tudományra
fordított százalékos aránya

Korlátozott
adatok, összehasonlításuk
nehéz

Éves televíziós
sugárzás időtartamának a hír- és
UIS műsorinformációközszolgáltatók
lésre, illetve
felmérése
az oktatásra és
– 2006
tudományra fordított százalékos
aránya

Korlátozott
adatok, összehasonlításuk
nehéz

1 000 000 lakosra jutó online
újságok száma

UIS sajtófelmérés
– 2006

12.

1 000 000 lakosra jutó internetes
rádióállomások
száma

UIS műsorszolgáltatók
felmérése
– 2006

13.

Nyilvános internet-hozzáféréssel
rendelkező központok (PIAC)
százalékos aránya a
lakosság arányában

11.

14.
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Online
média

Számítógépek

100 vagy 1 000
lakosra jutó
számítógépek
száma

ITU

ITU

WSIS A10
Problémák
a koncepció és
az adatgyűjtés
terén
WSIS A3
MDG 48a
EFA 2B
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Dimenzió

Téma

Indikátor

Könyvtárak

Nyilvános
könyvtárak
- könyvek száma

Forrás

Nemzetközi
célkitűzésekre
való utalás

UIS
könyvtári
felmérés

EFA 2B
Felmérés
csak DélAmerikában
készült
2007-ben

Ellátás

15.

1 000 000 lakosra
jutó könyvtárosok
száma

16.

Könyvkiadás

17.

UIS
könyvtári
felmérés

1 000 lakosra jutó
címek száma

Felmérés
csak DélAmerikában
készült
2007-ben
EFA 2B
A fejlődő
országok
vonatkozásában
nincs átfogó
adat

Hozzáférhetőség
18.

19.

20.
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Újságok

1 000 lakosra jutó
összpéldányszám

EFA 2B

Rádió

LAMP és
Rádióval
országos /
rendelkező háztarnemzetközi
tások százalékos
háztartási
aránya
felmérések

EFA2B
WSIS HH1

TV

LAMP és
Televízióval
országos /
rendelkező háztarnemzetközi
tások százalékos
háztartási
aránya
felmérések

EFA2B
WSIS HH2
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Dimenzió

Téma

Indikátor

Forrás

Nemzetközi
célkitűzésekre
való utalás

Hozzáférhetőség
Online
média

21.

22.

23.

Internet hozzáféréssel rendelkező
háztartások
százalékos aránya
100 vagy 1 000 lakosra jutó internet
előfizetők száma
Internetkapcsolattal rendelkező
iskolák száma

WSIS HH7
EFA 2B
MDG 48b
WSIS A4
WSIS Ed

Az információ átvétele

24.

25.

Újságok

Rádió

26.

TV

27.

Online
média
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Azon háztartások / személyek
százalékos aránya,
akik elismerik,
hogy olvasnak
újságot

LAMP és
országos /
nemzetközi
háztartási
felmérések

Azon háztartások
LAMP és
/ személyek száza- országos /
lékos aránya, akik nemzetközi
elismerik, hogy
háztartási
hallgatnak rádiót felmérések
Azon háztarLAMP és
tások / személyek
országos /
százalékos aránya,
nemzetközi
akik elismerik,
háztartási
hogy néznek
felmérések
televíziót
Azon háztartások / személyek
százalékos aránya,
akik elismerik,
hogy használják az
online médiákat

WSIS HH10
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Dimenzió

Téma

Indikátor

Forrás

Nemzetközi
célkitűzésekre
való utalás

LAMP és
országos /
nemzetközi
háztartási
felmérések

WSIS HH10
+13

Az információ átvétele
Azon háztartások / személyek
százalékos aránya,
akik elismerik,
hogy használják az
internetet
Azon személyek
százalékos aránya,
Műsorakik elismerik,
közvetítés
hogy különböző
tartalma
tartalmú adásokat
néznek
Azon személyek / háztartások
százalékos aránya,
Könyvtárakik elismerik,
használat
hogy szoktak
könyveket, újságokat vagy magazinokat kölcsönözni

28.

29.

30.

LAMP és
Nagyon kevés
országos /
adat, összehanemzetközi
sonlításra nem
háztartási
alkalmas
felmérések

LAMP és
országos /
nemzetközi
háztartási
felmérések

Készségek
31.

Írni-olvasni tudás

Írástudók aránya

32.

Írásbeliség

Az írásbeliség
szintje

33.

IKT készségek az
iskolában

34.
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A formális IKTképzésben
részesült tanárok
százalékos aránya
Az oktatási célokra
használt iskolai
számítógépek
százalékos aránya

UIS éves
felmérés
LAMP/
IALS

A kompetenciát nem méri
Nemzetközileg
összehasonlítható kompetencia-mérés

UIS éves
oktatási
felmérés

WSIS Ed

UIS éves
oktatási
felmérés

WSIS Ed
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Dimenzió

Téma

Indikátor

Forrás

Nemzetközi
célkitűzésekre
való utalás

Nyelvek

A kisebbségi
nyelveket
beszélő emberek
százalékos aránya

SIL és
egyéb források

Az adatgyűjtés
és a definiálás
gyakran problematikus

Készségek
35.

Információs műveltség
36.

Információigény
felismerése

Lásd Catts és Lau

LAMP /
IALS

37.

Információ
megtalálása és az
információ
minőségének
értékelése

Lásd Catts és Lau

LAMP /
IALS

38.

Az információ
tárolása
és visszakeresése

Lásd Catts és Lau

LAMP /
IALS

39.

Az információ
hatékony
felhasználása

Lásd Catts és Lau

LAMP /
IALS

40.

Az információ
új tudás
létrehozására
való felhasználása

Lásd Catts és Lau

LAMP /
IALS
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Nemzetközileg
összehasonlítható kompetencia-mérés
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Ezek az indikátorok a lehetséges indikátorok közül csak néhányat határoznak meg.
Az alap indikátorok körének kialakításához további kutatásra van szükség. Az „alap”
kifejezés definiálásához szükséges jellemzőket az alábbiakban tüntettük fel.

Az indikátorok kifejlesztésének néhány alapelve
Az alábbi lista néhány olyan tulajdonságot tartalmaz, melyek a jó statisztikai indikátoroktól elvárhatók. A vonatkozó területet érintő, minimálisan szükséges elemek
kiválasztásához a lehetséges indikátorokat az alábbi tulajdonságok alapján kell értékelni:
• Vonatkozó:

az adatok a mérés tárgyát képező döntéshozatallal és kérdéssel
kapcsolatosak.
• Aktuális:
az adatok gyorsan rendelkezésre állnak, mielőtt még elavulttá
válnak.
• Pontos:
az adatokat megfelelően számítják ki, a számítások hibát nem
tartalmaznak.
• Gyakoriság:
az irányvonalak illusztrálása érdekében az adatgyűjtés
rendszeres időközönként megismételhető.
• Költség:
az adatgyűjtés nem túlságosan költséges (kevés fejlődő ország
engedhet meg magának felméréseket a főbb politikai
prioritásokon túl).
• Érvényes:
az adatok pontosan azt mérik, amit mérni kívánnak.
• Megbízható:
az adatok stabilak, változásaik nyomon követhetők.
• Konzisztens:
az indikátorok egymással nem ellentétesek, vagy az egyéni
válaszok mondanak ellent egymásnak.
• „Gazdaságosság”: érdemes a lehető legkisebb számú, a téma minimális
lefedéséhez szükséges indikátort választani. Ez minimálisra
csökkenti az országokra háruló terhet az adatgyűjtés terén.
• „Függetlenség”: az indikátorok a téma különböző aspektusait kell, hogy
mérjék, egymással nem függhetnek össze, néhány indikátor
azonban kapcsolódhat egymáshoz.
• Átláthatóság:
az adatforrások és az indikátorok kialakításának módszerei az
„olvasó” számára a lehető legvilágosabbak kell, hogy legyenek.
• Összevethetőség: az adatok nemzetközi szinten való felhasználása révén a feladat
még komplexebbé válik, az adatokat különböző kultúrák és
gazdaságok vonatkozásában össze kell hasonlítani.
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Források és hivatkozások
EFA: Oktatást Mindenkinek Globális Monitoring Jelentés (2006) Írásbeliség az
életért, 2b táblázat, Az írni-olvasni tudás környezete.
IALS és ALL: Az OECD-országok által kidolgozott Nemzetközi Felnőtt Írásbeliség
Vizsgálat (IALS) az írásbeliség öt szintjét méri. A felnőttek írni-olvasni
tudásának és életkészségeinek nemzetközi felmérése (ALL) legfrissebb verziója.
http://www.statcan.ca/english/freepub/89-603-XIE/89-603-XIE2005001.htm
LAMP: az UIS Az írásbeliség értékelésére és monitorozására szolgáló programja az
IALS módszertanából fejlődött ki. Az írásbeliség az IALS által vizsgált öt szintjén túl, a LAMP az írásbeliség olyan „komponenseiről” is gyűjt adatokat, mint
a betűk, szótagok, mondatok, stb. felismerése. http://www.uis.unesco.org/
ev.php?URL_ID=6409&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
MDG: A Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG) 18. célkitűzése szerint: “az új
tech nológiákból, főként az információból és a kommunikációból származó
előnyöket a magánszektorral együttműködve elérhetővé kell tenni.” Az MDG
által megfogalmazott célok hivatalos globális indikátorok is egyben e cél felé.
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
UIS Annual Education Survey (Éves oktatási felmérés): az UIS oktatással
kapcsolatos országos adminisztratív jellegű adatainak rendszeresen frissített
gyűjteménye. Ez a felmérés 2006-ban első ízben tartalmazott az IKT oktatásban való felhasználásával kapcsolatos elemet. http://www.uis.unesco.org/
ev.php?URL_ID=5750&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
UIS Annual Literacy Survey (Éves írásbeliséget vizsgáló felmérés): az írásbeliséggel kapcsolatos egyszerű kérdésekre adott válaszokat gyűjti népszámlálás és
háztartási felmérések formájában. Az ilyen válaszok „önbevallások,” olyan
nyilatkozatok, melyeket a családfő a háztartás többi tagja nevében tesz.
Az elérhető írni-olvasni tudás készségeit valószínűleg túlbecsülik.
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=6862_201&ID2=DO_TOPIC
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UIS Libraries Survey (Könyvtárak felmérése): Az IFLA-val és az ISO-val szorosan
együttműködve új felmérést dolgoztak ki. Az adatok elérhetőségével kapcsolatos problémák miatt azonban ezt a felmérést csak Dél-Amerikában próbálják
ki 2007-ben.
UIS Broadcast Survey 2006 (Műsorszolgáltatók felmérése): Az UIS 2006-2007-ben
indította el az UNESCO Műsorszolgáltatók felmérését, amely a országos
műsorszolgáltatási ellátottságot, valamint a rádióhallgatók és televíziónézők
szokásait vizsgálta. A közösségi és online szolgáltatások új elemként jelentek
meg. Az adatokat tartalmazó táblázat 2007 végére készül el.
http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6554_201&ID2=DO_TOPIC
UIS Press Survey 2006 (Sajtófelmérés): Az UIS 2005-2006-ban indította el
az UNESCO sajtófelmérését, ami az országos nyomtatott sajtó híreivel
való ellátottságot, valamint a lapok példányszámait vizsgálta.
A közösségi és az internetes újságok új elemként jelentek meg.
Az adatokat tartalmazó táblázat jelenleg összeállítás alatt van.
http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5831_201&ID2=DO_TOPIC
WSIS: Partnership on Measuring ICT for Development, Core ICT Indicators, 2005
(Információs és kommunikációs technológiák mérésének fejlesztési
együttműködése, IKT alap indikátorok)
WSIS Ed: UIS Core Indicators for Education 2005 (Alap indikátorok az oktatás
számára). Az Együttműködés az UNCTAD, az OECD, az ITU, az UIS, és az
ENSZ Regionális statisztikai biztosságai között jött létre. Az Együttműködés
48 „alap indikátort” hozott nyilvánosságra az üzleti vállalkozások és háztartások
által használt információs és kommunikációs technológia vonatkozásában.
Az oktatásra vonatkozó alap indikátorokat az UIS fejlesztette ki.
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Az alapfokú oktatás könyvtárainak
értékelése az Egyesült Királyságban
A fejezet az Egyesült Királyság iskolai könyvtári társaságának
(School Library Association – SLA) a kiadványa alapján készült

A kiadvány adatai:
Improve your library: a self-evaluation process for primary schools
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Sharon Markless és David Streatfield az Information Management
Associates munkatársai, építve Sarah McNichol munkájára,
University of Central England
A mű a Department for Education and Skills és a School Libraries Working Group
együttműködésben jött létre
School Library Association (Crown copyright):
London, 2004.

Elérés:
https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/SLSEBP.pdf
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Az alapfokú oktatás könyvtárainak értékelése
az Egyesült Királyságban
Az Egyesült Királyság oktatási kormányzata a School Library Working Group
közreműködésével 2004-ben jelentette meg az alapfokú oktatás iskolai könyvtárainak fejlesztéséhez szükséges értékelés útmutatóját. Az útmutatót Sharon Markless és David Streatfield (Information Management Associates), valamint Sarah
McNichol (University of Central England) készítette szakmai testületek – mint az
ASCEL (Association of Senior Childrens and Education Librarians), a CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professional), az MLA (Musem Libary
and Archives Council) és a SLA (School Library Association) – támogatásával.
Az alapfokú oktatás a szigetországban 4 éves korban kezdődik és 11 éves
korban zárul. Az útmutató azon iskolákra, illetve azok könyvtárára vonatkozik,
amelyekben 11 éves korukig, tehát az utolsó hat évfolyamon tanulnak a diákok.
Az iskolai könyvtár és a könyvtáros tevékenységének fölmérésére önértékelés
formájában történik. Az önértékelési eljárás célja a könyvtár szolgáltatásai minőségének megállapítása, az eredményesség mérése, a teljesítmény és a fejlesztendő területek föltérképezése.
Az iskolai könyvtárakkal szembeni elvárást az előszó így fogalmazza meg:

„A jó iskolai könyvtár a szíve minden iskolai tanulóközösségnek. Az iskolai könyvtárak képesek rugalmas kereteket biztosítani a tanuláshoz, ahol a projektmunkának, az
egyéni tanulásnak és a közösen végzett kutatásnak egyaránt van tere. Az iskolai könyvtár
a barátságos környezettel és hozzáféréssel a könyvek széles skálájához, az ICT és más forrásokhoz ösztönözheti a tanulókat, serkentheti a tanulást és a kreativitást azzal, hogy az
ifjúság számára rendelkezésre bocsátja a szükséges eszközöket, és korlátozás nélkül foglalkozhatnak azzal, ami a legjobban leköti őket; s ezzel a könyvtár népszerűsítheti a széles
körű olvasást. A jó könyvtárak a tanárokat is segítik abban, hogy a tanítási stratégiák
szélesebb skáláját alkalmazzák.”
Az önértékelést azok számára fejlesztették ki, akik az iskolában a könyvtárért
felelősek. Az értékelő eljárás 6 alapkérdésre épül, amelyek igazodnak az állami
szakfelügyelet kulcskérdéseihez (Office for Standards in Education, Children’s
Services and Skills – OFSTED) Az alapkérdések kibontása, az értékelő vizsgálat
lefolytatása ún. szcenáriók keretében történik.
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Az alapkérdések:
1. Mennyire magas a könyvtár színvonala?
2. Mennyire jól fejleszti a tanulók személyes tulajdonságait, hozzáállását és értékeit?
3. Milyen hatékony a könyvtárközpontú tanítás és tanulás?
4. Mennyire felel meg a könyvtár a tanulók igényeinek?
5. Milyen tájékoztatást és segítséget kapnak a tanulók?
6. Mennyire jól szervezett és jól felszerelt a könyvtár?
Az alapkérdéssel összefüggő elvárásoknak valamennyi szcenárióban négy
szinten lehet megfelelni. Az A szint a legjobb, az ezt követő B és C szint egyre
gyengülő teljesítményt jelöl, a D szint a legalacsonyabb színvonalat jelenti. Ez a
négyes fölosztás összhangban van a hivatalos szakfelügyelet (OFSTED) meghatározta teljesítményszintekkel. A különböző szintek leírása ugyanazon követelmények szerint történik, az eltérés a teljesítés minőségében és mennyiségében, ill.
a követelménynek való megfelelésben, vagy nem megfelelésben van. A magyar
gyakorlattól eltérően, de az angolszász szokásnak megfelelően, valamennyi szinten megismétlik az elvárásokat, olykor szó szerint ugyanúgy, a különbség csak a
minősítésben van (pl. a legtöbb tanuló vs. sok tanuló).
A teljesítményszintek elérését tények, adatok bemutatásával kívánatos alátámasztani. A teljesítményszinteket leíró részt a bizonyítékok összegyűjtéséről szóló
rész követi. Az igazolás módozatait – tehát hogy mi tekinthető bizonyítéknak, és
hogyan kell az ún. bizonyítékokat összegyűjteni – ugyancsak szcenáriónként tárgyalják. A bizonyítékok gyűjtése tartalmaz közvetlenül a gyakorlatban használható eljárások ismertetését, kidolgozott kérdéssorokat, mérésekhez szükséges
táblázatokat, egyéb segédletek. Minden szcenárió bizonyítékgyűjtése a fejlesztés
legfontosabb irányainak meghatározásával zárul.

A szcenárió használata nyolc lépésben:
1. Figyelmesen olvassa át az alapkérdéseket, és döntse el, melyiket alkalmazza most az
iskolai könyvtárhoz. Amikor választott, lehetséges, hogy ki szeretné kérni az igazgató,
vagy más oktatók véleményét, továbbá vegye figyelembe az iskola fejlesztési tervét,
s hogy az iskolakönyvtár mely aspektusa hagy kívánnivalót maga után.
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2. Amikor sikerült eldönteni, hogy melyik kulcskérdésre összpontosít, és megállapodni az igazgatóval is, akkor gondosan olvassa el az ehhez az alapkérdéshez tartozó
négy szcenáriót. Válassza azt, amely a legjobban illik az iskolája könyvtárához.
3. Amikor kiválasztotta a legmegfelelőbb szcenáriót:
• Húzzon alá a leírásban minden olyan kifejezést, amelyben bizonytalan vagy nem
illik az iskolájára;
• Figyelmen kívül hagyva az aláhúzott szöveget, a kiválasztott szcenárió minden
mondatát gondosan olvassa el és tegye fel magának azt a kérdést, mivel bizonyítaná, hogy az iskolai könyvtár megfelel ennek a képnek.
• Készítsen feljegyzést erről a bizonyítékról azok alá a szcenáriók alá, amelyek
elején BIZONYÍTÉKGYŰJTÉS szerepel.
4. Amennyiben úgy gondolja, hogy a bizonyítékai nem elégségesek (vagy nem tudja
alátámasztani a véleményét), úgy próbáljon ki egy vagy több módszert, amelyeket
a BIZONYÍTÉKGYŰJTÉS címszó alatt javasolunk.
5. Térjen vissza az aláhúzott kifejezésekhez, és válasszon azok közül, melyeket azért jelölt,
mert nem volt biztos benne, hogy a mennyire jó abban az iskolai könyvtára Próbáljon ki egy vagy több módszert azok közül, amelyeket a BIZONYÍTÉKGYŰJTÉS
javaslatainál talál, hogy elegendő tényt tárjon fel ahhoz, hogy megállapítható
legyen, az adott kifejezéshez képest milyen jól teljesít a könyvtár.
6. Ha van aláhúzott szövegrész, ez azért lehetséges, mert:
• az Ön iskolája az aláhúzott részekhez képest magasabb vagy alacsonyabb szinten
működik – ebben az esetben vizsgálja meg ezeket a részeket alaposan mielőtt
a 7. lépéshez érne.
• a szcenáriónak ez a része nem illik az iskola jellegére, méretére vagy működési
módjára – ebben az esetben jegyezze fel, hogy ez az elem miért nem illik az iskolára a BIZONYÍTÉKGYŰJTÉS címszó alatt foglaltak szerint.
• az iskolai könyvtár nem nyújt valamit, amely a szcenárió szerint megfelelő lenne,
ez esetben:
– ha egyetért ezzel a nézettel, jegyezze le ezt a részt a FEJLESZTÉSI TENNIVALÓK szcenárió alá
– ha nem ért egyet ezzel a nézettel, akkor jegyezze le azt, hogy a BIZONYÍTÉKGYŰJTÉS címszó alatt foglaltak szerint ez miért nem igaz az Ön iskolájára.
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7. A bizonyítékgyűjtés eredményét jegyezze fel (4. és 5. fent), és a BIZONYÍTÉKGYŰJTÉS alatt.
8. Most pedig, térjen vissza a kiválasztott szcenárióhoz, különös tekintettel az aláhúzott
kifejezésekre. Az átfogó kép birtokában megváltoztatná-e az értékelését, s inkább egy
másik szcenáriót választana, amely jobban leírja az iskolai könyvtár tényleges teljesítményét? Hasznos lehet, ha ellenőrizné az értékelését és a bizonyítékait egy kollégával
egy másik iskolából, vagy az Iskolai Könyvtári Szolgálatnál dolgozók valamelyikével.
Mindegyik szcenárió meg kell feleltetni a négy OFSTED-szint valamelyikének:
kitűnő, jó, elégséges, vagy fejlesztendő (OFSTED-nél „Gyenge”), az alábbiak szerint:

Besorolás
1: Kitűnő vagy
nagyon jó

Leírás
A könyvtár ezen a területen nagyon erős

2: Jó

A könyvtár foglalkozik ezzel a területtel, de lehetne még
fejleszteni

3: Elégséges

A könyvtár tesz valamit ezen a területen, de további
fejlesztések szükségesek

4: Fejlesztendő

Keveset vagy semmit sem tettek ezen a területen,
a tevékenység hatástalan; haladéktalan beavatkozás szükséges

A szcenáriók
A szcenáriókban használt jelzők a tanulók százalékos arányában kifejezve
következők: 80% és a fölött – legtöbb, csaknem minden; 60%-79% – sok;
40%-59% – elfogadható, mérsékelt számú; 40% és alatta – kevés.

1. szcenárió: Mennyire magas a könyvtár színvonala?
1A A legtöbb tanulónak állandóan gyarapodnak a készségei: megtalálják és
összegyűjtik a különböző információforrásokat és egyre nagyobb sikert érnek el
abban, hogy hatékonyan használják ezeket az információforrásokat a munkájukhoz és a kérdések megválaszolásában.
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1. szcenárió: Mennyire magas a könyvtár színvonala?
Csaknem minden tanuló magabiztosan használja a könyvtárat és a forrásait.
A tanulók fejlődése nagyon jó a kutatási és a tanulási készségeknél kitűzött célok
elérésében, a Nemzeti Alapműveltségi Stratégiában (National Literacy Strategy)
megfogalmazottak szerint. A legtöbb tanuló rövid idő alatt elsajátítja ezeket
a készségeket a sajátos tevékenységek révén, fenntartja és fejleszti ezen készségeit
az iskolaévek alatt.
A legtöbb tanuló képes következetesen kiválasztani a megfelelő kihívást, erőfeszítést
jelentő és változatos szépirodalmat az olvasáshoz. Az irodalom széles skáláját
olvassák (szép- és tényirodalmat), és élményt jelent számukra az olvasás.

1B Sok tanulón látszik, hogy állandóan gyarapodnak a készségei: megtalálják
és összegyűjtik a különböző információforrásokat és egyre nagyobb sikert érnek el
abban, hogy hatékonyan használják ezeket az információforrásokat a munkájukhoz és a kérdések megválaszolásában.
Sok tanuló magabiztosan használja a könyvtárat és a forrásait.
A tanulók fejlődése jó a kutatási és a tanulási készségeknél kitűzött célok elérésében, a Nemzeti Alapműveltségi Stratégiában (National Literacy Strategy) megfogalmazottak szerint. A legtöbb tanuló rövid idő alatt elsajátítja ezeket a készségeket a sajátos tevékenységek révén, és sokan közülük fenntartják és fejlesztik
készségeiket az iskolaévek alatt.
Sok tanuló képes következetesen kiválasztani a megfelelő kihívást, erőfeszítést
jelentő és változatos szépirodalmat az olvasáshoz. A legtöbben az irodalom széles
skáláját olvassák (szép- és tényirodalmat), és élményt jelent számukra az olvasás.

1C Elfogadható számú tanuló képes megtalálni és összegyűjteni az információforrásokat. Fel tudják használni ezeket az információforrásokat a munkájukhoz és
a kérdések megválaszolásában. A többiek viszont korlátozott mértékben tudják ezt
megtenni.
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1. szcenárió: Mennyire magas a könyvtár színvonala?
A tanulók rendszerint magabiztosan használják az idő legnagyobb részében a
könyvtárat és a forrásait, de néhányan bizonytalanok hogy tegyék ezt.
Elfogadható számú tanuló mutat kielégítő fejlődést a kutatási és a tanulási
készségeknél kitűzött célok elérésében, a Nemzeti Alapműveltségi Stratégiában
(National Literacy Strategy) megfogalmazottak szerint, de a többiek lassabban
fejlődnek. A legtöbb tanuló rövid idő alatt elsajátítja ezen készségeket a sajátos tevékenységek révén. Mérsékelt számban tartják fenn és fejlesztik készségeit
az iskolaévek alatt, a többiek inkább szórványos haladást mutatnak.
Sok tanuló képes többé-kevésbé következetesen kiválasztani a megfelelő szépirodalmat, a többiek segítségre szorulnak ebben. Sokan olvassák az irodalom széles
skáláját (szép- és tényirodalmat), és élményt jelent számukra az olvasás.

1D Csak kevés tanuló képes megtalálni és összegyűjteni az információforrásokat, és ezeket az információforrások felhasználni a munkájukat és a kérdések
megválaszolására. Néhányan ezt korlátozott módon képesek megtenni és azt
is következetlenül.
Mérsékelt számú tanuló az idő legnagyobb részében magabiztosan használja
a könyvtárat és a forrásait, de sokan bizonytalanok hogyan tegyék ezt.
Kevés tanuló mutat elégséges haladást a kutatási és a tanulási készségeknél kitűzött
célok elérésében, a Nemzeti Alapműveltségi Stratégia meghatározattak szerint.
Elfogadható számú tanuló rövid idő alatt elsajátítja ezen készségeket a sajátos
tevékenységek révén. Kevesen közülük fenntartják és fejlesztik készségeiket az
iskolaévek alatt, bár a többiek szórványos haladást mutatnak.
Csak kevés tanuló képes kiválasztani a számára többé vagy kevésbé megfelelő
szépirodalmat, de a legtöbbjüknek ehhez segítségre van szüksége. Mérsékelt számú
tanuló olvas szépirodalmat és időnként tényirodalmat is, és általában az olvasás
élményt jelent számukra, a többiek viszont nem.
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2. szcenárió: A személyes tulajdonságok, a hozzáállás és az értékek fejlesztése
2A Csaknem mindegyik tanuló pozitív hozzáállást mutat a könyvtár iránt és
lelkesedésen használja a könyvtár szolgáltatásait az óra keretén belül, de a tanórák
keretén kívül is (pl. olvasókör). Csaknem minden tanuló büszke a könyvtárára
és méltányolja a szolgáltatásait és a forrásait.
A könyvtárban a tanulók viselkedésének és fegyelmének színvonala szinte mindig
magas, a tanulók szokásszerűen együttműködnek és segítik egymást.
A könyvtár jól válogatott, kiváló minőségű forrásokkal rendelkezik, ami lehetővé
teszi a tanulók számára az ismeretszerzést, és ami bepillantást enged az érzelmek,
értékek és hiedelmek világába, elősegíti a lelki tudatosságot és az önismeretet,
megismertet olyan elvekkel, amelyek alapján megkülönböztethető a helyes és
helytelen, megtanítja a tanulókat arra, hogy megbecsüljék saját maguk és mások
kulturális hagyományait.
A tanulókat rendszeresen bevonják a könyvár támogatásába és fejlesztésébe
(pl. beszerzési javaslatot tesznek), és szervezett keretei vannak felelősségvállalás
gyakorlásának és a kezdeményezések bemutatásának (pl. hogy tanulókönyvtárosok legyenek).

2B A legtöbb tanuló pozitív hozzáállást mutat a könyvtár iránt és lelkesen
használja a tanórák keretében és keretén kívül (olvasókörök) is a szolgáltatásokat.
Ennek megfelelően a legtöbbjük büszke a könyvtárukra, és méltányolják a szolgáltatásait és forrásait.
A könyvtárban a tanulók viselkedésének és fegyelmének színvonala legnagyobb
részben magas, a tanulók általában együttműködnek és segítenek egymásnak.
A könyvtárnak jól válogatott forrásai vannak, ami lehetővé teszik a tanulók számára
az ismeretszerzést, és ami bepillantást enged az érzelmek, értékek és hiedelmek
világába, elősegíti a lelki tudatosságot és az önismeretet, megismertetnek olyan
elvekkel, amelyek alapján megkülönböztethető a helyes és helytelen, megtanítja
a tanulókat arra, hogy megbecsüljék a saját és mások kulturális hagyományait.
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2. szcenárió: A személyes tulajdonságok, a hozzáállás és az értékek fejlesztése
Vannak próbálkozások, hogy a tanulókat bevonják a könyvtár támogatásába és
fejlesztésébe, valamint vannak alkalmak a tanulók számára, hogy a felelősségvállalást
gyakorolják, kezdeményezéseiket bemutassák, ámbár csak alkalomadtán.

2C Sok tanuló pozitív hozzáállást mutat a könyvtár iránt és lelkesen használják
a szolgáltatásokat a tanórákon kívül. Valamint elég sok tanuló büszke a könyvtárára, de néhányan közömbösséget mutatnak a szolgáltatásai és a forrásai iránt.
Tanulók általában együttműködnek és segítik egymást, de alkalmanként támadhatnak gondok a fegyelmezettséggel.
A könyvtár kevés forrással rendelkezik, amely a tanulók számára ismereteket
biztosít és bepillantást enged az érzések, értékek és hiedelmek világába, elősegíti
a lelki tudatosságot és önismeretet, olyan elveket népszerűsítve, melyek megkülönböztetik a helyest a helytelentől és megtanítják őket, hogy méltányolják
a könyvtár szolgáltatásait és forrásait.
Alkalmanként vannak kísérletek, hogy bevonják a tanulókat a könyvtár támogatásába.

2D Mérsékelt számban mutatnak a tanulók pozitív hozzáállást a könyvtár
iránt, de néhányan közömbösséget mutatnak a szolgáltatások és a források iránt,
némi gond mutatkozik a fegyelemben.
A könyvtárnak kevés forrása van, amely a tanulóknak számára ismereteket biztosít
és bepillantást enged az érzések, értékek és hiedelmek világába, valamint, amelyek
elősegíti a lelki tudatosságot, önismeretet és olyan elveket népszerűsítve, melyek
alapján a helyes megkülönböztethető a helytelentől, és megtanítják a tanulókat
arra, hogy méltányolják a saját és mások kulturális hagyományait.
A tanulókat nem vonják be a könyvtár segítésébe, támogatásába.
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3. szcenárió: A hatékony könyvtárközpontú tanítás és tanulás
NB: Ez a szcenárió azoknak az iskoláknak szól, ahol teljes vagy részmunkaidőben
fizetett vagy önkéntes könyvtáros személyzet dolgozik, illetve amelyekben a könyvtár felügyeletét egy vagy több tanár külön feladatként látja el.
*Az elkötelezett könyvtári munkatársak: a könyvtárért felelősséget viselő, nem
tanítást végzők, a teljes állásútól az önkéntesig.

3A A könyvtárban zajló óráknak világosan meghatározott céljai vannak és
a munkatársak rendszeresen megbeszéli a könyvtárközpontú tevékenységek eredményességét és azt, hogy ezek hogyan fejleszthetőek.
A kutatási, tanulási készségeket és a könyvtárhasználatot integrálták valamennyi
évfolyam munkatervébe és rendszeresen megjelennek a házi feladatban témaként.
A tanulási támogatásért felelős tanerők – a sajátos nevelési igényt koordinálók
(SENCO), a tehetséges és kiváló tanulók támogatói és az angol mint idegen nyelv
felelősei(EAL) – rendszeresen szemlézik a könyvtárban zajló programokat, hogy
biztosítsák, ezek minden tanuló számára megfelelőek.
Mindegyik új tantestületi tagnak úgy mutatják be a könyvtárat, mint a tanítás és
tanulás forrását. Továbbképzést (IN SErvice Training) is rendszeresen szerveznek
a könyvtárközpontú tanítás és tanulás más aspektusairól (pl. a tanulók kutatási
készségeinek fejlesztése).
Az iskolákban, ahol elkötelezett könyvtári munkatársak vannak,* a tanárokkal
együttműködve egyedi könyvtári órákat is terveznek és hosszabb részekből álló
könyvtárra alapozott munkákat is, ahogy szükséges. Az előkészületek biztosítják,
hogy a könyvtár munkatársai teljesen képben legyenek, ha változnak a tervek
és az igények.

3B Ezen a szinten minden iskolában világos célokat fogalmaznak meg a könyvtárközpontú órákhoz, és a könyvtár munkatársai olykor megvitatják a könyvtárban zajló események eredményességét és azt, hogy ezek hogyan fejleszthetőek.
A kutatási, tanulási készségeket és a könyvtárhasználatot olykor integrálták
a legtöbb évfolyam munkatervébe és megjelennek sok házi feladatban témaként.
A tanulási támogatásért felelős tanerők - a sajátos nevelési igényt koordinálók
(SENCO), a tehetséges és kiváló tanulók támogatói és az angol mint idegen nyelv
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3. szcenárió: A hatékony könyvtárközpontú tanítás és tanulás
felelősei(EAL) - esetenként szemlézik a könyvtárban zajló programokat, hogy biztosítsák, ezek minden tanuló számára megfelelőek.
Mindegyik új tantestületi tagnak megmutatják a könyvtári forrásokat, és jelzik,
hogy vannak a könyvtárhasználatról továbbképzések (INSET).
Az iskolákban, ahol elkötelezett könyvtári munkatársak vannak,* a tanárokkal
együtt rendszeresen terveznek egyedi könyvtári órákat és van példa hosszabb
részekből álló könyvtárra alapozott munkára is. Az előkészületek biztosítják, hogy
a könyvtár munkatársai képben legyenek, ha változnak a tervek és az igények.

3C Világos célokat határoznak meg a könyvtárközpontú órákhoz.
A kutatási, tanulási készségeket és a könyvtárhasználatot olykor integrálták az
évfolyamok munkatervébe és alkalmanként megjelennek házi feladatban
témaként.
Mindegyik új tantestületi tagoknak tájékoztatást adnak a könyvtárról és a munkatársaknak ad hoc jellegű továbbképzést nyújthatnak (pl. a jó könyvtárhasználatról).
Az iskolákban, ahol elkötelezett könyvtári munkatársak vannak,* olykor
a tanárokkal közösen tervezik meg a szokásos egyedi könyvtári órákat. A könyvtár
munkatársai általában tájékozottak a változó tervekről és igényekről, ámbár saját
informális úton.

3D

A könyvtárközpontú órák céljai nincsenek egészen kifejtve.

A kutatási, tanulási készségeket és a könyvtárhasználatot elvétve integrálták az évfolyamok munkatervébe és ritkán jelennek meg a házi feladatban témaként.
Az új oktatási tanerők kapnak némi tájékoztatást a könyvtárról.
Az iskolákban, ahol elkötelezett könyvtári munkatársak vannak,* ritkán terveznek
együtt a tanárokkal.
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4. szcenárió: Mennyire felel meg a könyvtár a tanulók igényeinek?
4A Rendelkezésre állnak azok a tanulási források (beleértve a könyvtári infokommunikációt – ICT), melyek jól támogatják az iskola tanulóit és munkatársait
tekintettel a minőségre, a mennyiségre, relevanciára, a feltételre és a kulturális
fontosságra. A forrásokat gyakran és szisztematikusan karbantartják, frissítik,
hogy korszerűségüket megőrizzék.
A könyvtár forrásait és lehetőségeit aktívan népszerűsítik a tanulóknak. A legtöbb
tanuló jól érti, mi áll rendelkezésére.
Hatékonyan használják ki a források és a tanácsadás tekintetében a külső ügynökségeket (pl. az Iskolakönyvtári Szolgálat - SLS, ha van ilyen, vagy Iskolakönyvtári Szövetség - SLA). Amikor dokumentumokat kölcsönöznek az SLS-től, ezeket
körültekintően választják ki tekintettel a tantervre és gyakran újítják meg az állományt.
A forrásokat szabványrendszerek szerint osztályozzák, mint pl. Dewey Tizedes
Osztályozás, amelyet kiváló útmutatóval egészítenek ki. Az állomány katalogizált,
és egy jól szervezett kézi vagy számítógépes rendszerben bocsátják rendelkezésre.
A könyvtárhelyiség megfelelő méretű a tanulók számához viszonyítva, elegendő
térrel rendelkezik ahhoz, hogy az egész osztály ott dolgozhasson. Nyitott és
hozzáférhető a tanítás alatt és az után is. A teret úgy szervezték meg, hogy több
fajta tevékenység is egyidejűleg folyhasson (mint pl. böngészés, csöndben olvasás,
csapatmunka több tanulóval). A bútorzat célnak a lehető megfelelőbb és dekoráció
nagyon barátságos és bátorítja a tanulókat a használatra (pl. hogy a kreatív könyvtári foglalkozás eredményeinek kiállítása).

4B Rendelkezésre állnak azok a tanulási források (beleértve a könyvtári infokommunikációt – ICT), melyek megfelelően támogatják az iskola tanulóit és
munkatársait tekintettel a minőségre, a mennyiségre, relevanciára, a feltételre
és a kulturális fontosságra. A forrásokat rendszeresen karbantartják, frissítik, hogy
korszerűségüket megőrizzék.
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4. szcenárió: Mennyire felel meg a könyvtár a tanulók igényeinek?
A könyvtár forrásait és lehetőségeit népszerűsítik a tanulóknak. A legtöbb tanuló
megfelelően érti, mi áll rendelkezésére.
Használják a források és a tanácsadás tekintetében a külső ügynökségeket (pl. az
Iskolakönyvtári Szolgálat - SLS, ha van ilyen, vagy Iskolakönyvtári Szövetség
- SLA). Amikor dokumentumokat kölcsönöznek az SLS-től, gyakran újítják meg
az állományt.
A forrásokat szabványrendszerek szerint osztályozzák, mint pl. Dewey Tizedes
Osztályozás, amelyet jó útmutatóval egészítenek ki. Az állomány katalogizált,
és egy szervezett rendszerben bocsátják rendelkezésre.
A könyvtárhelyiség megfelelő méretű a tanulók számához viszonyítva, elegendő
térrel rendelkezik. Nyitott és hozzáférhető a tanítás alatt és esetenként az után is.
A teret úgy szervezték meg, hogy több fajta tevékenység is egyidejűleg folyhasson.
A bútorzat célnak megfelelő és a dekoráció barátságos.
4C Rendelkezésre állnak azok a tanulási források, melyek támogatják az iskola tanulóit és munkatársait általánosságban kielégítően tekintettel a minőségre,
a mennyiségre, relevanciára, a feltételre és a kulturális fontosságra. A forrásokat
alkalmanként karbantartják, frissítik, hogy korszerűségüket megőrizzék.
A könyvtár forrásait és lehetőségeit ad hoc módon népszerűsítik a tanulóknak.
Sok tanuló megfelelően érti, mi áll rendelkezésére, a többiek kevéssé.
Alkalmanként használják a források és a tanácsadás tekintetében a külső ügynökségeket (pl. az Iskolakönyvtári Szolgálat - SLS, ha van ilyen, vagy Iskolakönyvtári
Szövetség – SLA).
Az állomány katalogizált egy szabványrendszer, pl. a Dewey Tizedes Osztályozás
szerint.
A könyvtárhelyiség megfelel a szokásos elvárásnak. Általában nyitott és hozzáférhető a tanítási időben. A teret aszerint szervezték meg, hogy lehetővé tegye
a böngészést, és legyen pár olvasóhely. A bútorzat és a díszítés megfelelő.
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4. szcenárió: Mennyire felel meg a könyvtár a tanulók igényeinek?
4D A rendelkezésre álló a tanulási források a minőség, a mennyiség, a relevancia, a feltétel és a kulturális fontosság tekintetében csak korlátozottak. A forrásokat
ritkán tartják karban, frissítik.
A könyvtár forrásait és lehetőségeit kevéssé vagy egyáltalán nem népszerűsítik
a tanulóknak. Mérsékelt számú tanuló érti megfelelően, mi áll rendelkezésére,
a többiek csak egy kicsit.
Kevéssé vagy nem használják a források és a tanácsadás tekintetében a külső
ügynökségeket (pl. az Iskolakönyvtári Szolgálat - SLS, ha van ilyen).
Az állomány nincs szisztematikusan katalogizálva,
A könyvtárhelyiség túl kicsi a normál elvárásokhoz képest. A tanítási héten
csak meghatározott időben hozzáférhető. A tér csak korlátozottan használható.
A bútorzat nem kényelmes, a díszítése oda kéne figyelni.

5. szcenárió: Mennyire megfelelő a tanulók tájékoztatása és segítése?
Az olvasás örömének népszerűsítése.
5A A könyvtár a legkülönbözőbb segédanyagokkal ösztönzi a tanulók széles
körét, hogy fejlesszék az olvasásukat (pl. a könyvjegyzékek, játékok és a magas
színvonalú útmutatók). A nagyon eredményes, hatékonyan szervezett és szisztematikus képzés biztosítja, hogy a tanulók valamennyi elérhető forrás önálló
használójává váljanak. A könyvtár hozzájárulása az olvasásfejlesztéshez értékes,
végig az iskolaévek alatt.
A könyvgyűjtemény jól ellátja a különböző olvasási szintű olvasókat: például jó
források lelhetők fel a tehetséges és kiváló képességekkel rendelkező tanulók ismereteinek bővítésére, valamint vonzó a választék az olvasástól vonakodók számára.
A szépirodalomtól a tényirodalomig széles skálában található forrás minden korú,
érdeklődési körű, kulturális hátterű és etnikai hovatartozású iskolás számára.
A könyvtárnak központi szerepe van az olvasás örömének aktív népszerűsítésben
a tanulói csoportok és egyének számára, nap mint nap és a rendszeres különprogramok révén, mint a Könyvhét, az író/illusztrátor-olvasó találkozók, a tematikus
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5. szcenárió: Mennyire megfelelő a tanulók tájékoztatása és segítése?
Az olvasás örömének népszerűsítése.
rendezvények és más tevékenységek. Ezek a legkülönbözőbbek lehetnek, mint
például a könyvklub, olvasási versenyek és játékok szintén arra bátorítanak minden tanulót, hogy sokat és magabiztosan olvasson, és hogy megvitassa az elolvasott könyveket.
5B A könyvtár különböző segédanyagokkal ösztönzi a tanulók többségét, hogy
fejlesszék az olvasásukat (pl. a könyvjegyzékek, játékok és a magas színvonalú útmutatók). A jól szervezett és rendszeres képzés biztosítja, hogy a tanulók valamennyi elérhető forrás önálló használójává váljanak. A legtöbb tanár és a tanuló
értékeli könyvtár hozzájárulását az olvasásfejlesztéshez, végig az iskolaévek alatt.
A könyvgyűjtemény ellátja a különböző olvasási szintű olvasókat: például vannak források a tehetséges és kiváló képességekkel rendelkező tanulók ismereteinek
bővítésére, valamint megfelelő a választék az olvasástól vonakodók számára.
A szépirodalomtól a tényirodalomig található forrás az eltérő korú, érdeklődési
körű, kulturális hátterű és etnikai hovatartozású iskolás számára.
A könyvtárnak központi szerepe van az olvasási kedv támogatásában, nap mint
nap és alkalmanként különprogramok révén, mint a Könyvhét, az író/illusztrátor-olvasó találkozók, a tematikus rendezvények és más tevékenységek. Ezek
különbözőbbek lehetnek, mint például a könyvklub, olvasási versenyek és játékok,
szintén arra bátorítanak minden tanulót, hogy sokat és magabiztosan olvasson,
és hogy megvitassa az elolvasott könyveket
5C A könyvtár különböző segédanyagokkal ösztönzi a tanulók többségét, hogy
fejlesszék az olvasásukat (pl. a könyvjegyzékek, játékok és a magas színvonalú útmutatók). A támogatást szervez a tanulóknak, hogy valamennyi elérhető forrás
önálló használójává váljanak. Elismert, hogy a könyvtárnak van szerepe az olvasásfejlesztésben.
A könyvgyűjtemény részben látja el a különböző olvasási szintű olvasókat, csak
korlátozottan vannak források a tehetséges és kiváló képességekkel rendelkező tanulók ismereteinek bővítésére, valamint kicsi a választék az olvasástól vonakodók
számára. A szépirodalomból és a tényirodalomból részben található forrás az eltérő
korú, érdeklődési körű, kulturális hátterű és etnikai hovatartozású iskolás számára.
A könyvtárnak központi szerepe van az olvasási kedv támogatásában, nap mint
nap és alkalmanként különprogramok révén.
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5. szcenárió: Mennyire megfelelő a tanulók tájékoztatása és segítése?
Az olvasás örömének népszerűsítése.
5D A könyvtár korlátozott számú segédanyaggal ösztönzi a tanulókat, hogy
fejlesszék az olvasásukat. Hiányzik a jól szervezett támogatás, mely révén a tanulók
valamennyi elérhető forrás önálló használójává válnának, és csak szórványosan
szerveznek képzést az egyes források használatáról.
A könyvgyűjtemény csak korlátozottan látja el a különböző olvasási szintű,
képességű és hátterű olvasókat. Kevés forrása van a tehetséges és kiváló képességekkel rendelkező tanulók ismereteinek bővítésére, valamint kicsi a választék az
olvasástól vonakodók számára.
A könyvtár esetenként népszerűsíti az olvasási kedvet.

6. Szcenárió: Irányítás és fenntartás
6A A könyvtári munka az iskola értékeivel és céljaival világos és szoros
összhangban zajlik. A jelenleg hatályban lévő Könyvtárfejlesztési Terv (Library
Improvement Plan) szorosan kapcsolódik az Iskolafejlesztési Tervhez (School
Improvement Plan), amelyben a könyvtárak kiemelkedő szereppel rendelkeznek.
A jelenleg hatályos Könyvtári Irányelvek (Library Policy) szintén összefüggnek
az iskolai eljárásrenddel. A Könyvtárfejlesztési Tervet és a Könyvtári Irányelveket
egyaránt rendszeresen felülvizsgálják és korszerűsítik. Az iskolai tanerő csaknem
minden tagja világosan érti a könyvtár célkitűzéseit és küldetését.
A tantestületi tagok és tanulók a könyvtárfejlesztésben különböző módokon aktívan vesznek részt: például a tanulói könyvtárbizottságban vállalnak szerepet, vagy
napirenden tartják a könyvtár kérdését a tanári értekezleteken. Az iskolaigazgatók
és az iskolai igazgatótanácsi tagok a könyvtár munkája iránt valódi érdeklődést
mutatnak, valamint ténylegesen támogatják a könyvtár eszközeinek, szerepének,
forrásainak fejlesztését. Informálisan és formálisan a szülők és tanárok szervezetén
(Parent-Teacher Association – PTA) keresztül a szülőket is bevonják a könyvtár és
a könyvtár forrásainak a javításába.
A könyvtár erősségeit és gyengeségeit rendszeresen felülvizsgálják és értékelik.
A fejlesztési céljait az értékelési bizonyítékai alapján határozzák meg.
A könyvtár munkatársai megfelelnek az iskola és a tanterv valamennyi elvárásának.
Az iskolaigazgató (vagy más rangidős munkatárs, amennyiben van ilyen)
egyértelműen kiáll a könyvtár elkötelezett dolgozói mellett. A könyvtárat vezető
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6. Szcenárió: Irányítás és fenntartás
személy világos és érvényes munkaköri leírással rendelkezik, könyvtári alkalmazottaknak felajánlottak a funkciójukkal kapcsolatos egy vagy több naprakész
szakmai továbbképzési lehetőséget.
Azok az önkéntesek (felnőttek és tanulók), akik hatékonyan alkalmazhatóak,
szintén folyamatos szakmai képzésben részesülnek.
6B
A könyvtári munka az iskola értékeivel és céljaival összhangban zajlik.
A jelenleg hatályban lévő Könyvtárfejlesztési Terv (Library Improvement Plan)
valamelyest kapcsolódik az Iskolafejlesztési Tervhez (School Improvement Plan),
amelyben a könyvtárakra vonatkozóan bizonyos szempontokból utalás történik.
A jelenleg hatályos Könyvtári Irányelvek (Library Policy) szintén összefüggnek
az iskolai eljárásrenddel. A Könyvtárfejlesztési Tervet és a Könyvtári Irányelveket
egyaránt rendszeresen felülvizsgálják és korszerűsítik. Az iskolai tantestület legtöbb tagja világosan érti a könyvtár célkitűzéseit és küldetését.
Az iskola tanárai és tanulói a könyvtárfejlesztés területén különböző módokon vesznek részt, például javaslatot tesznek a könyvtár készletének fejlesztésére, a tanári értekezleteken a könyvtárral kapcsolatos kérdéseket megbeszélik.
Az iskolaigazgatók és az iskolai igazgatótanácsi tagok a könyvtár munkája iránt
érdeklődést mutatnak, valamint támogatják a könyvtár eszközeinek, szerepének,
forrásainak fejlesztését. A szülők és tanárok szervezetén (Parent-Teacher Association – PTA) keresztül a szülőket is bevonják a könyvtár és a könyvtár forrásainak
a javításába.
A könyvtár erősségeit és gyengeségeit bizonyos mértékben felülvizsgálják és értékelik. Esetlegesen elképzelhető, hogy ennek figyelembevételével határozzák meg
a fejlesztési célokat.
A könyvtári munkatársai megfelelnek az iskola és a tanterv legtöbb elvárásának.
Az iskolaigazgató (vagy más rangidős munkatárs, amennyiben van ilyen) kiáll
a könyvtár elkötelezett dolgozói mellett, de más iskolai kérdések néha jobban
előtérbe kerülnek. A könyvtárat vezető személy rendelkezik munkaköri leírással,
könyvtári alkalmazottaknak felajánlották, hogy tovább képezhetik magukat szakmai tréningen.
Azok az önkéntesek (felnőttek és tanulók), akik hatékonyan alkalmazhatóak, szintén részt vesznek munkájukat segítő néhány továbbképzésen, valamint folyamatos
támogatás kapnak.
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6. Szcenárió: Irányítás és fenntartás
6C
A könyvtári munkára hatást gyakorolnak az iskola értékei és céljai. A jelenleg hatályban lévő Könyvtárfejlesztési Terv (Library Improvement Plan) tartalmaz
kitételt a könyvtárra és más iskolai irányelvre is. A Könyvtárfejlesztési Terv éppen
alakul. Az iskolának legtöbb munkatársának van némi fogalma a könyvtár céljairól.
A tanerő és tanulók csak korlátozott mértékben vállalnak szerepet a könyvtárfejlesztésben (pl. a könyvtár készletfejlesztést javasolják, a tanári értekezleteken
a könyvtárral kapcsolatos kérdések alkalmanként a napirenden felbukkannak
– de ennek felelőssége szerintük csak a könyvtárat vezető tanáré. Az iskolaigazgatók és az iskolai igazgatótanácsi tagok a könyvtár munkája iránt csak alkalmanként – „amikor az idő engedi” – mutatnak érdeklődést. Csak néhány szülő
támogatja a könyvtárat a szülők és tanárok szervezetén (Parent-Teacher Association – PTA) és nem hivatalos csatornákon keresztül.
Felismerték, hogy nem ártana felülvizsgálni és értékelni a könyvtárat, de ez mostanáig nem rendszeres. Elkezdték megvitatni, mit kellene kezdeni az értékelés
bizonyítékaival.
A vezetőség csak akkor nyújt támogatást és tanácsot az iskola elkötelezett könyvtári munkatársainak, ha valami kisiklott. A könyvtárkezelőnek nincs munkaköri
leírása, (vagy, ha mégis, akkor érvénytelen), de ugyanakkor alkalmas lehet szakmai
továbbképzéseken való részvételre, amennyiben ez szükséges.
Azok az önkéntesek (felnőttek és tanulók), akik alkalmazhatóak, közvetlenül
az adott helyzetben alkalmazható tanácsot vagy képzést biztosítanak.

6D A könyvtári munkát csak esetlegesen befolyásolják az iskola értékei és céljai.
A Könyvtárfejlesztési Tervben (Library Improvement Plan) nincs, vagy alig van
utalás a könyvtárra és egyéb iskolai irányelvre. Nem létezik Könyvtárfejlesztési
Terv (Library Improvement Plan). Az iskola alkalmazottainak a többsége csak
homályos elképzelésekkel rendelkezik a könyvtár célkitűzésiről.
A tantestület és a tanulók nagyon csekély mértékben vesznek részt a könyvtárfejlesztésben. Az iskolaigazgató és az iskolai igazgatótanácsi tagok a könyvtárnak
csekély fontosságot tulajdonítanak és a szülőknek kevés a kapcsolata a könyvtárral.
Csekély mértékű kísérlet történik a könytárhasználat felülvizsgálatára.
Mivelhogy a könyvtárnak nem tulajdonítanak jelentős szerepet, ezért a könyvtár
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6. Szcenárió: Irányítás és fenntartás
nem rendelkezik olyan munkatársakkal, akik megfelelnek az iskolai és tantervi
elvárásoknak.
A könyvtárért felelős feltételezhető személynek nincs munkaköri leírása, és nem
vesz szakmai továbbképzésen, minthogy ezt nem tartják fontosnak.
A önkéntes tanulók, akik alkalmazása a napi menetre korlátozódik, csak az adott
helyzetben alkalmazható útmutatást kapnak.

Bizonyítékgyűjtés és fejlesztési tevékenységek
Bizonyíték és bizonyítékgyűjtés:
Az egyes szcenáriók főként a tanulókat vagy magát a könyvtárat helyezik a középpontjukba.
Ha a tanuló áll a központban, akkor a hatékonyság bizonyítékainak általában
a viselkedésben, kompetenciában, tudásban és önbizalomban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos minőségi információk számítanak. Ezeket a bizonyítékokat a tanárok
(vagy a könyvtár személyzete) gyűjtik össze megfigyelés vagy kérdések feltevése révén,
valamint kiegészítik a tanulók könyvtárhasználatára vonatkozó néhány feljegyzéssel.
Ha a hangsúly a könyvtáron van, akkor a bizonyíték a tervezéssel vagy a tevékenységekkel foglalkozó dokumentumok és más feljegyzések kombinációja. A gyűjtés általában együtt jár a tevékenységre vonatkozó egyes feljegyzések megőrzésével (külső
bizonyítékként és a haladás bemutatására) és a dokumentumok elemzésével az érdekesebb nézőpontok kiemeléséhez.
Az alábbi részekben javasoltunk néhány bizonyítékfajtát, amelyeknek mindegyik
szcenárió esetén működniük kell, és felvázoltunk egy útmutatót begyűjtésükre. Ezek
mindegyik szcenáriónál a Bizonyítékgyűjtés csoportba kerültek, és hagytunk alatta
helyet, hogy feljegyezhesse, milyen bizonyítékfajtákat gyűjtött össze. A legtöbb
szcenárióhoz bizonyítékgyűjtésre szolgáló eszközöket is mellékeltünk, amelyek felhasználhatóak és alkalmazhatóak.
Végezetül, megadtunk néhány Fejlesztési tevékenység javaslatot, amely segít a
könyvtár kiértékelt működési területek fejlesztésében.
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1. szcenárió: Mik a követelmények?
1. szcenárió: Bizonyítékgyűjtés
Bizonyítékgyűjtés szempontjából valószínűleg ez a szcenáriócsoport a legnehezebb a hat közül. Összetettsége kitűnik az alábbi bizonyítékgyűjtési tevékenységek
és tevékenységfajták, valamint a bizonyítékgyűjtésre felkínált eszközök hosszú
sorából.
Bizonyítékgyűjtési tevékenységek és használt bizonyítékfajták (jelölje be a megfelelő négyzeteket, hogy bemutassa, mit használt.)
1. Nemzeti alapműveltségi stratégia (National Literacy Strategy):
A tanulók haladásának elemzése az NLS-ben felvázolt kutatási és tanulási
készségek vonatkozásában (ld. a 3. és 4. pontot alább).
2. Megbeszélés a személyzettel (jegyezze fel hozzászólásaikat):
A tanulók következő képességeinek megtárgyalása:
• az információforrások hatékony felderítése és összegyűjtése
• ezek hatékony felhasználása munkájuk során
• kérdések megválaszolása ezen információk alapján
• folyamatos fejlődés e területeken, ahogy újabb és újabb osztályba lépnek
és a nézeteik:
• a tanulók magabiztosságáról a könyvtár és annak erőforrásai használatában
• a tanulók kutatási és tanulási készségének fejlődéséről, ahogy újabb és újabb
osztályba lépnek
[Összeírtunk pár javasolt Megbeszéléstémát tanároknak (ld. az alábbi, 1. szcenárió:
Eszközök bizonyítékgyűjtéshez részt)]
3. Tanulók csoportjainak megfigyelése (különböző korúak és különböző szinteken
állók)
A tanulók információkezelésének és könyvtárhasználatának megfigyelése
a Megfigyelési ellenőrzőlista: 2-6 év [ld. az alábbi, 1. szcenáriók: Eszközök
bizonyítékgyűjtéshez részt] használatával vagy adaptálásával.
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A tanulók olvasmányválasztásának megfigyelése a könyvtárban annak megállapítására, hogy képesek-e következetesen elég kihívást jelentő, információ
gazdag és változatos könyveket összeszedni.
4. Tanulók írásos anyagainak elemzése (különböző korúak és különböző szinteken
állók)
Az írásos művek elemzése az Írott anyag ellenőrzőlista: 2-6 év [ld. az alábbi,
1. szcenárió: Eszközök bizonyítékgyűjtéshez részt] használatával vagy adaptálásával.
5. Beszélgetés a tanulók csoportjaival* (különböző korúak és különböző szinteken
állók)
Kérdések feltevése annak megállapítására, hogy változatosan olvasnak-e (regény- és tényirodalmat egyaránt), és hogy élvezik-e az olvasást.
6. A könyvtárhasználat és a tanulói jegyzetek elemzése (különböző korúak és szintűek)
Kölcsönzési feljegyzések elemzése a kölcsönzött anyagok tartományának megállapításához
Egy sor tanulói jegyzet/olvasónapló áttekintése, hogy a tanulók milyen gyorsan
jutnak el nagyobb kihívást jelentő anyagokhoz
7. Egyéb begyűjtött bizonyítékok (jegyezzen le mindent, amit csinált a fentiek
helyett vagy mellett):
Ennek a teljes modellnek az elektronikus verziója mellett további kérdéseket
is talál a tanulók (összes korcsoport) és tanáraik számára a TeacherNet webhelyen
(www.teachernet.gov.uk/schoollibraries).
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1. szcenárió: Eszközök bizonyítékgyűjtéshez
1. szcenárió: Megbeszéléstémák tanároknak
Ha valamelyik kérdést megvitatják kollégáival, ne felejtse el bizonyítékként megőrizni
a hozzászólásaikat.
• A legtöbb tanuló idővel haladást mutat a rendelkezésére álló forrásokban lévő információ megkeresésében és felhasználásában iskolai feladatai során?
– Ha igen, milyen bizonyíték van erre?
– Ha nem, mit lehet tenni a nagyobb fejlődés érdekében?
• A legtöbb tanuló haladást mutat a Nemzeti Művelődési Stratégiában körvonalazott
kutatási és tanulási készségek elérésében?
– Ha igen, milyen bizonyíték van erre?
– Ha nem, mit lehet tenni a nagyobb fejlődés érdekében?
• Még általánosabban: a legtöbb tanuló haladást mutat kutatási és tanulási készségei
rövidtávú és az iskola elvégzése során bekövetkezett fejlődése tekintetében?
– Ha igen, milyen bizonyíték van erre?
– Ha nem, mit lehet tenni a nagyobb fejlődés érdekében?
• A könyvtár jelentős szerepet játszik az olvasási készségek fejlesztésében és a nagyobb
műveltségi szint pártolásában?
– Ha igen, milyen módon?
– Ha nem, akkor játszhat-e nagyobb szerepet és hogyan?
1. szcenárió: Megfigyelési ellenőrzőlista: 2-6 év
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Megfigyelt tevékenység

1. szint
Rendszeresen csinálja

2. szint
Általában
csinálja

3. szint
Néha
csinálja

4. szint
Nem képes
rá

2. év
regény- és tényirodalmat is
választ
használja a tartalomjegyzéket
és az indexet
megtalálja egy adott szerző
könyveit
szótárat vagy szójegyzéket
használ
3. év
a könyvtár több különböző
fajtájú forrását is használja
katalógus alapján is megtalálja
a könyveket a könyvtárban
4. év
jegyzeteket fűz kapcsolódó
prózákhoz
a címsorok, tartalomjegyzék
stb. alapján felbecsüli
a tényirodalmak tartalmát
és hasznosságát
5. év
a szöveget gyorsan átfutva
kap róla egy általános képet
átlapozza a könyvet egy adott
információért
a tartalomjegyzék, az index,
a mellékletek, a címsorok stb.
alapján magabiztosan
és hatékonyan megtalálja
az információkat
6. év
gyors és eredményes kutatást
végez a művek átfutása és
a hatékony olvasás révén
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Bizonyíték írásos anyagban

1. szint
Rendszeresen csinálja

2. szint
Általában
csinálja

3. szint
Néha
csinálja

4. szint
Nem
képes rá

2. év
egyszerű jegyzeteket ír
(pl. kulcsszavakat és kifejezéseket, oldalhivatkozásokat,
címsorokat)
3. év
megtalálja és összefoglalja az
információs részek fő pontjait
világos jegyzeteket ír adott
célokból, például kulcsszavak
és kifejezések beazonosítására, a
történet felvázolására, pro-kontra táblázatok készítésére
4. év
felsorolásszerű, vázlatos
formában rövid megjegyzéseket
ír, lerövidítve a gondolatait
és kiválasztva a kulcsszavakat
jegyzeteket fűz kapcsolódó
prózákhoz; a különböző
forrásokból összegyűjtött információkat összegzett, egyszerű
formában tálalja; átfogalmaz
és összefoglal mondatokat/
bekezdéseket
megérti és használja a „tény”
és „vélemény” kifejezéseket
jegyzetek írásával és a fontos
címsorok, szavak és mondatok
kiemelésével kivonatot készít
összehasonlítja és kiértékeli
a viták és megbeszélések példáit
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Bizonyíték írásos anyagban

1. szint
Rendszeresen
csinálja

2. szint
Általában
csinálja

3. szint
Néha
csinálja

4. szint
Nem
képes rá

5. év
jegyzeteket ír különböző célokra
a jegyzetkészítés során egyszerű
rövidítéseket használ
megérti, mikor helyénvaló
másolni, idézni és adaptálni
saját jegyzeteit átalakítja mások
számára olvasható formába
összehasonlítja, hogy a különböző források hogyan kezelik
ugyanazt az információt
megjelöli és elismeri
a forrásokat
6. év
hatékony érveket hoz fel
kiegyensúlyozott beszámolót ír
kiválasztja az adott célnak
megfelelő stílust és formát
nagy olvasottságról tesz tanúbizonyságot kreatív írásokban
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1. szcenáriók: Fejlesztési tevékenységek
• A Nemzeti Alapműveltségi Startégián (National Literacy Strategy – NLS) alapuló
megközelítésre támaszkodva biztosítsa, hogy a kutatási és tanulási készségek tanítása egységes, koordinált módon történik az iskolában és a teljes tantervben.
• Tartson továbbképzési (IN SErvice Training – INSET) napot a kutatási és tanulási készségekről, hogy a tanári kar is tudatosabban álljon hozzá.
• Elsősorban olyan állományt vásároljon, amely kielégíti a különböző olvasási
szinten álló tanulók igényeit.
• Ha rendelkezésre áll, használja ki az Iskolakönyvtári Szolgálatot (School Library
Service – SLS), hogy azoknak a tanulóknak is legyenek forrásaik, akinek az igényét nem teljesen elégíti ki a szokványos könyvállomány.

2. szcenárió: Mennyire jól fejleszti a tanulók személyes
tulajdonságait, hozzáállását és értékeit?
2. szcenárió: Bizonyítékgyűjtés
Bizonyítékgyűjtési tevékenységek és használt bizonyítékfajták (jelölje be a megfelelő négyzeteket, hogy bemutassa, mit használt)
1. Tanulók csoportjainak megfigyelése (különböző korúak és különböző szinteken
állók)
Tanulók viselkedésének megfigyelése a könyvtárban a Megfigyelési ellenőrzőlista:
[ld. az alábbi, 2. szcenáriók: Eszközök bizonyítékgyűjtéshez részt] használatával
vagy adaptálásával.
2. Megbeszélés a személyzet azon részével, akiknek lehetősége volt megfigyelni
a tanulókat a könyvtárban (jegyezze fel a hozzászólásaikat bizonyítékként).
Személyzeti megbeszélés a tanulók hozzáállásáról és viselkedéséről a személyzetnek vagy a felnőtt önkénteseknek szóló megbeszéléstémák [ld. az alábbi,
2. szcenáriók: Eszközök bizonyítékgyűjtéshez részt] használatával vagy adaptálásával.
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3. Feljegyzés a szabadidős tevékenységekben való részvételről
A részvétel elemzése a résztvevő/részt nem vevő tanulók számának megállapításához.
4. Állományrekordok
Állományminták elemzése annak megállapítására, hogy a könyvtár mennyire
áll jól ezekben: lehetővé teszi-e az ismeretszerzést, bepillantást enged az érzelmek, értékek és hiedelmek világába, elősegíti a lelki tudatosságot és az önismeretet, megismertet olyan elvekkel, amelyek alapján megkülönböztethető
a helyes és helytelen, megtanítja a tanulókat arra, hogy megbecsüljék a saját és
mások kulturális hagyományait.
5. Feljegyzések könyvtárbizottsági értekezletekről, az önkéntesként tevékenykedő
tanulókról, a könyvtári javaslatokról, illetve a tanulók egyéb részvételéről a könyvtár működtetésében.
A feljegyzések elemzése annak megállapítására, hogy a tanulók mennyire vesznek részt a könyvtár működtetésében és támogatásában.
6. Egyéb begyűjtött bizonyítékok (jegyezzen le mindent, amit csinált a fentiek
helyett vagy mellett):

2. szcenárió: Megfigyelési ellenőrzőlista
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Megfigyelt tevékenység

1. szint
Rendszeresen
csinálja

2. szint
Általában
csinálja

3. szint
Néha
csinálja

4. szint
Nem
képes rá

jól együtt dolgozik más
képességű, nemű, etnikumú
tanulókkal
segít más tanulóknak a könyvtár
forrásainak használatában
hajlandó megosztani
a forrásokat
tiszteletet mutat a könyvtár személyzete és az önkéntesek iránt
örömmel fordul a könyvtár
személyzetéhez, ha segítségre
szorul
viselkedésével nem bomlasztja
a rendet
tiszteli és gondosan óvja
a könyvtár forrásait

2. szcenárió: Megbeszéléstémák a személyzetnek és a felnőtt önkénteseknek
• A tanulók büszkék a könyvtárra és általában pozitívan állnak hozzá?
– Vannak kivételek?
• A legtöbb tanuló többnyire jól viselkedik a könyvtárban?
– Van olyan tanuló, aki tiszteletlenül viselkedik a létesítménnyel és forrásaival
szemben?
• A legtöbb tanuló használja valamilyen szinten a könyvtár lehetőségeit a tanuláshoz?
– Ezt magától értetődően teszik, vagy gondjaik vannak vele?
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• A legtöbb tanuló részt vesz tanítás utáni foglalkozásokon?
– Milyen jellegű foglalkozásokon?
– A különböző emberek különböző fajta tevékenységekbe fognak?
• Amikor a könyvtárban dolgoznak, akkor általában együttműködnek és segítik
egymást a tanulók?
• Milyen lehetőségeik vannak a tanulóknak kötelezettségeik gyakorlására vagy
a könyvtár iránti aktív érdeklődés kimutatására?
– A tanulóknak mekkora hányada él ezekkel a szolgáltatásokkal?

2. szcenárió: Fejlesztési tevékenységek
• Használja ki a lehetőségeket és vonja be a tanulókat a könyvtár fejlesztésébe
– például alakítson könyvtári bizottságot a tanulók képviselőivel vagy kérje tőlük
a források kiválasztását.
• Biztosítson számos különórát, amelyeket jól meghirdet; például tanulóköröket,
klubreggeliket, olvasóegyleteket.
• Biztosítson lehetőséget a tanulóknak a kötelezettségeik gyakorlására a könyvtárban: például jelöljön ki tanuló-könyvtárosokat, akiket megfelelően betanít,
és akik elismert szerepet kapnak a könyvtár fejlesztésében.
• Hozzon létre egy könyvtári magatartási kódexet az iskola viselkedési irányelvei
és a tanulók javaslatai alapján.
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3. szcenárió: Hatékony könyvtárközpontú
tanítás és tanulás
3. szcenárió: Bizonyítékgyűjtés
Bizonyítékgyűjtési tevékenységek és használt bizonyítékfajták (jelölje be a megfelelő négyzeteket, hogy bemutassa, mit használt)
1. Dokumentumok áttekintése a releváns könyvtári tevékenységek kiemelésére
(a példákat tartsa meg bizonyítékként):
Kiemelt célok meghatározása a könyvtárközpontú órákra; kutatási és tanulási
készségekre, valamint könyvtárhasználatra utalás a tantervben; kisegítő tanárt,
nevelési tanácsadót, tehetséggondozót vagy oktatási koordinátort foglalkoztató
felülvizsgálatok feljegyzése.
2. Példák összegyűjtése tevékenységekre
Példák feljegyzése a könyvtári tevékenységek változásaira vonatkozóan (ismertetést követően); könyvtárhasználatot igénylő házi feladatok; munkatársak megismertetése a könyvtárral és könyvtári szemléletű továbbképzések (INSET) tanítás és tanulás témában.
Ha van könyvtári munkatárs, példák megőrzése a közös könyvtárközpontú órák
tervezésére vonatkozóan; valamint feljegyzések azokról a megállapodásokról,
amelyek előírják a tervekben és prioritásokban bekövetkezett változások követését.
3. Ha vannak könyvtári munkatársak, rövid beszélgetések a tagjaival (válaszaikat
jegyezze fel bizonyítékként).
A munkatársak megkérdezése részvételükről a könyvtári órák tervezésében;
annak felmérése, mennyire tartanak lépést a változó iskolai tervekkel és prioritásokkal.
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4. Beszélgetés a tanárokkal a könyvtárközpontú tanításról és tanulásról
A következő kérdések feltevése a tanároknak:
Megismertették a könyvtárral, amikor elkezdett dolgozni az iskolában?
Ha igen, mennyire volt hasznos?
Kapott azóta képzést a könyvtár használatára, valamint a kutatási és tanulási
készségekre vonatkozóan? E területek közül szeretne valamelyiken további képzést kapni?
Megfelelő hozzáféréssel rendelkezik a tanításhoz és a szakmai fejlődéshez szükséges segédanyagokhoz?
Hogyan lehet ebből a szempontból javítani a könyvtár beszerzésein?
Ha van könyvtári munkatárs, miként látja a könyvtár és a munkatárs a szerepét
az iskolán belül?
Tervez órákat a könyvtár munkatársaival közösen?
5. Egyéb begyűjtött bizonyítékok (jegyezzen le mindent, amit csinált a fentiek
helyett vagy mellett):

3. szcenárió: Fejlesztési tevékenységek
• A munkatársak segítségével foglalkozzon a különböző korcsoportokkal és területekkel is a könyvtári órák megtervezése és a tanítása során.
• Kössön olyan megállapodásokat, amelyek biztosítják, hogy a kijelölt könyvtári
munkatárs naprakész legyen a változó tervekkel és igényekkel kapcsolatban.
• Dolgozzon szorosan együtt a sajátos nevelési igényt koordinálóval (SENCO)
a tehetséges és kiváló tanulók támogatóival és az angol mint idegen nyelv
felelőseivel (EAL), hogy a tanulók e csoportjainak igényei ki legyenek elégítve.
• Indítson szervezett könyvtár-megismertetési programot az új munkatársak
számára
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4. szcenárió: Mennyire felel meg a könyvtár
a tanulók igényeinek?
4. szcenárió: Bizonyítékgyűjtés
Bizonyítékgyűjtési tevékenységek és használt bizonyítékfajták (jelölje be a megfelelő négyzeteket, hogy bemutassa, mit használt)
1. Az állományrekordok elemzése az alkalmasság kimutatására:
A megvásárolt anyagokról készült feljegyzések elemzése az általános mennyiség,
minőség, relevancia, állapot és kulturális összefüggések vonatkozásában.
Az állomány darabszámának meghatározása, és e szám elosztása az előző év(ek)
ben megvásárolt tételekkel az éves állománygyarapodási arány. A könyvállomány-tanuló arány megállapítása. Ezek összehasonlítása a központi / helyi
irányelvekkel.
2. Promóciós tevékenységet bizonyító példadokumentumok:
Néhány példa megtartása a dátummal ellátott plakátok, szórólapok, kiállításokról készült fényképek, valamint a tanulókkal a könyvtárról folytatott
beszélgetések feljegyzései közül.
3. A tanulók megkérdezése (különböző korúak és különböző szinteken állók)
A kérdések:
milyen dolgokat találnak a könyvtárban?
milyen könyvtárközpontú tevékenységekről tudnak?
általában megtalálják-e a keresett információkat és könyveket a könyvtárban
(iskolai feladatokhoz, az olvasás öröméért, hobbijuk miatt)?
találtak-e hiányosságokat a rendelkezésükre álló könyvállományban?
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4. Külső szolgáltatásnyújtási megállapodások feljegyzései (ha van – pl. továbbképzés -INSET, tanácsadás, állománykölcsönzés)
Az iskolakönyvtári szolgálattal (ha van), az iskolai Könyvtárosok szervezetével
(School Library Association – SLA) és más ügynökségekkel kötött szolgáltatási
szerződések feljegyzéseinek (azaz a szerződéseknek, leveleknek) a megőrzése.
5. Rövid beszélgetések azokkal a munkatársakkal, akik anyagokat kölcsönöznek
az SLS-től (ha az Iskolakönyvtári Szolgálattól - School Library Service kölcsönzünk őrizzük meg a dokumentációt)
Rákérdezés a kölcsönzött anyagok típusára, az adott kulturális vagy etnikai
csoportok igényeit kielégítő anyagok elérhetőségére, az anyagok megújításának
gyakoriságára, az oktatásban történő felhasználásukra, arra hogy az anyag hiánypótló-e az állományban vagy inkább színesíti a palettát, és arra, hogy a tanárok
mennyire elégedettek ezzel a szolgáltatással.
6. A könyvtári rekordok és könyvtár szervezete
Legyen egy rövid leírás:
a könyvtárban elérhető, illetve az állományadatokat tároló számítógépekről
az osztályozási rendszerről
a katalógusokról (azaz a könyvek stb. hogyan vannak leírva a könyvtári rekordokban)
a kölcsönzés feljegyzésének módjáról
a felhasznált útmutatók példányairól (pl. a dátummal ellátott fotókról)
a könyvtár terének/tereinek méretéről, elrendezési terveiről és alkalmasságáról,
például a párhuzamos könyvtári tevékenységekre (ha vannak)
a nyitvatartási időről és a tanítási napokon történő zárva tartásról
a bútorok és a dekoráció (pl. a dátumozott fotók) általános állapotáról
Ezek felülvizsgálata az országos és a helyi irányelvek tükrében.
7. Egyéb begyűjtött bizonyítékok (jegyezzen le mindent, amit a fentiek helyett vagy
mellett végzett el):
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4. szcenárió: Fejlesztési tevékenységek
• Vizsgálja felül a könyvtár finanszírozását annak biztosítására, hogy fenntartható
és fejleszthető legyen, valamint hogy a források mennyiség, korszerűség, terjedelem, minőség, relevancia és állapot szempontjából is kielégítsék az igényeket.
• Fontolja meg egy számítógépes könyvtárkezelő rendszer bevezetését.
• Vizsgálja meg az Iskolakönyvtári Szolgáltató (School Library Service – SLS) más
külső ügynökségek használhatóságát a könyvtárfejlesztési tanácsadás és könyvállomány kiegészítésére szolgáló tematikus kölcsön megszerzésére vonatkozóan.
• Gondolja át, hogy a könyvtár terét hatékonyabban ki lehetne-e használni.
Ha lehet, jelöljön ki egy jól megközelíthető helyet a könyvtárnak.
• A tanítás ideje alatt próbálja kerülni a könyvtár más célra (pl. osztályteremként
vagy értekezlet céljából) való használatát.
• Rendszeresen szervezzen kiállításokat a tanulók munkáiból.
• Vizsgálja felül a könyvtár promóciós tevékenységét a hatás javítása érdekében
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5. szcenárió: Milyen tájékoztatást
és segítséget kapnak a tanulók?
Az olvasás örömének népszerűsítése
5. szcenáriók: Bizonyítékgyűjtés
Bizonyítékgyűjtési tevékenységek és használt bizonyítékfajták (jelölje be a megfelelő négyzeteket, hogy bemutassa, mit használt)
1. Példák a könyvtárat támogató anyagokra vagy tevékenységekre
Könyvlisták, játékok, könyvtárlátogatások dátumozott fotóinak megőrzése
(bizonyítékként).
A különleges eseményekhez és rendszeres könyvtári tevékenységekhez kapcsolódó tervdokumentáció és -anyagok, illetve azokon készült fotók megtartása
(bizonyítékként).
A tanulók néhány könyvismertetőjének, valamint jegyzeteinek és olvasónaplóinak megtartása az érdeklődési kör megállapítására és az olvasás élvezetének
a jelzésére.
2. Tanári vélemények a könyvtár szerepéről az olvasás szorgalmazásában (a válaszokat írja le)
A tanárok egy részének megkérdezése a könyvtár szerepéről, a Megbeszéléstémák tanárok számára (ld. az alábbi, az Eszközök bizonyítékgyűjtéshez részben) használatával.
3. Könyvtári dokumentumok
Kiemelt referenciák a Könyvtárfejlesztési tervben az olvasáskészség fejlesztésére
és a diákok könyvtárhasználati képzésére vonatkozóan.
A különböző években a tanulók könyvtárhasználati képzésében felhasznált anyagok és tevékenységek példáinak megőrzése (bizonyítékként).
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4. Beszélgetés tanulók csoportjaival* (különböző korúak és különböző szinteken
állók)
A tanulók megkérdezése arról, hogy szeretnek-e olvasni, a Beszélgetéskérdések
tanulókhoz
(ld. az alábbi, Eszközök bizonyítékgyűjtéshez részt) használatával.
5. Egyéb begyűjtött bizonyítékok (jegyezzen le mindent, amit a fentiek helyett vagy
mellett végzett el):

5. szcenárió: Eszközök a bizonyítékgyűjtéshez
5. szcenáriók: Megbeszéléstémák tanárok számára
• Hogyan illeszkedik a könyvtár az iskola olvasásikészség-fejlesztési megközelítésébe?
• Milyen jól szervezett a könyvtár ahhoz, hogy ösztönözze a tanulók az élményolvasását?
– Mit lehet tenni ennek javítása érdekében?
• Általánosságban véve elég regény- és tényirodalom van az összes tanuló életkorának és érdeklődésének megfelelő igények kielégítésére?
– A könyvállomány az olvasási készség teljes skáláját lefedi a tanulók fejlődése
során?
– Van elég kihívást jelentő olvasmány a tehetséges tanulók számára is?
– Elegendő anyag áll rendelkezésre a vonakodó olvasók bátorításához?
– Elegendő anyag áll rendelkezésre ahhoz, hogy lekösse az iskolában tanuló,
különböző etnikai vagy kulturális háttérrel rendelkező tanulókat?

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 103

2012.02.21. 21:58:49

104

5. szcenárió: Beszélgetés - kérdések tanulókhoz
• Szeretsz olvasni?
• A saját szórakozásodra, azaz akkor is szoktál könyvet kölcsönözni, ha nem kötelező?
– Milyen gyakran?
• Honnan jutsz még hozzá könyvekhez? (pl. közkönyvtár, könyvesbolt, barátok).
• Milyen típusú könyveket szeretsz?
– Van a könyvtár állományában olyan műfajú könyv, amit szeretsz olvasni?
– Milyen más típusú könyveket szeretnél látni a könyvtárban?
• Hogyan döntöd el, hogy melyik könyvet vedd ki? (pl. rendezvények, kiállítások,
barátok javaslatai, tanárok/könyvtárosok javaslatai).
• Hogyan deríted ki, hogy melyek az új könyvek a könyvtárban?
• Szerinted a könyvtárnak elég sok újabb könyve van? Ha nem, konkrétan milyen
címeket szeretnél látni?
• Voltál már olvasással kapcsolatos rendezvényen a könyvtárban? (pl. könyvhét,
olvasókör).
– Ösztönöztek ezek arra, hogy új könyveket olvass el?
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5. szcenáriók: Fejlesztési tevékenységek
• Dolgozzon azon, hogy az iskolából olvasó közösséget fejlesszen – ehhez a tanárokat és a többi munkatársat, a szülőket és a tanulókat vegye rá az olvasásra és az
olvasás támogatására.
• Biztosítson többféle különórát a könyvtárban, hogy azok megfeleljenek az összes
tanuló igényeinek (pl. tanulóköröket, hobbikörreggeliket, olvasóegyleteket).
Győződjön meg ezek hatékony népszerűsítéséről.
• Szervezzen az olvasás örömét hirdető eseményeket, például könyvheteket, íróiolvasó találkozókat, olvasómaratonokat, a Könyv Világnapja és a Gyermekkönyv
Világnapja eseményeket.
• Állítsa ki a tanulók által írt könyvismertetőket a könyvtárban.
• Hozzon létre olvasókört vagy biztosítson más lehetőséget a tanulóknak az olvasott könyvek megbeszélésére.
• Szervezzen látogatásokat a helyi közkönyvtárba, hogy még nagyobb könyvkínálatot és alternatív olvasmányforrást mutasson a tanulóknak. Hirdesse a közkönyvtárak olvasással kapcsolatos kezdeményezéseit, például a nyári táborokat.
• A személyzet összes tagjával együtt dolgozva biztosítsa, hogy a könyvtár kulcsszerepet játsszon az olvasás népszerűségében.
• Könyvállomány-vizsgálat révén tárja fel a hiányosságokat és adjon prioritást az
olyan források beszerzésének, amelyek a kedvtelésből történő olvasást segítik elő
az olvasási készségek és az érdeklődési körök minden szintjén.
• Ha a könyvtárnak számítógépesített könyvtárkezelő rendszere van, használja fel
adatkészítési kapacitását az olvasás elterjedésének megfigyelésére.
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6. szcenárió: Irányítás és fenntartás
6. szcenárió: Bizonyítékgyűjtés
Bizonyítékgyűjtési tevékenységek és használt bizonyítékfajták (jelölje be a megfelelő négyzeteket, hogy bemutassa, mit használt)
1. Dokumentumok elemzése a könyvtár számára releváns elemek kiemelésére:
Pontok kiemelése a naprakész könyvtár- és iskolafejlesztési tervben.
Aktuális könyvtári szabályzat másolatának megtartása (bizonyítékként).
Könyvtári utalások kiemelése az iskola más irányelveit tartalmazó dokumentumokban.
A könyvtár vezetésére vonatkozó utalások kiemelése a tanulói könyvtári
bizottság, a személyzet, az igazgatótanács és a szülők értekezleteinek feljegyzéseiben (jegyzőkönyvek stb.).
A célokat bemutató könyvtár-értékelési tevékenységek beszámolóinak megőrzése (bizonyítékként).
Felülvizsgálat az országos és helyi irányelvek tükrében, kiemelve a figyelmet
igénylő területeket.
A könyvtárvezető munkaköri leírásának megőrzése (bizonyítékként).
2. Rövid beszélgetések a munkatársakkal (a válaszokat jegyezze fel bizonyítékként).
Az iskola kiválasztott munkatársainak nézetei a könyvtár céljairól és jövőképéről.
A vezető tanár nézetei a könyvtár szerepéről és a személyzet alkalmasságának
szintjéről.
3. Másfajta feljegyzések
A könyvtár személyzete és a vezető tanár/más vezető munkatárs közötti felülvizsgálati vagy beszámolási megállapodásokra vonatkozó jegyzetek.
Feljegyzések a meglátogatott, könyvtári szakmai fejlődést célzó eseményekről.
Feljegyzések az önkéntes segítők (felnőttek és tanulók) betanításáról.
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Feljegyzések a szülők részvételéről a könyvtár működésében (pl. levelek,
e-mailek, dátummal ellátott fotók, amelyeken látható a tevékenység – a fotók
beszerzéséhez és megtartásához engedélyt kell kérnie).
4. Egyéb begyűjtött bizonyítékok (jegyezzen le mindent, amit a fentiek helyett vagy
mellett végzett el):

6. szcenárió: Fejlesztési tevékenységek
• Mindenképpen rendelkezzen olyan írásos könyvtári irányelvekkel és fejlesztési
tervvel, amelyek kapcsolódnak az iskola más irányelvekhez, jól megtervezettek,
és rendszeresen ellenőrzésen esnek át.
• Győződjön meg róla, hogy a könyvtár tervei és irányelv-dokumentumai tükrözik
az iskola céljait és értékeit.
• Biztosítsa, hogy az értékelés és a megfigyelés állandó eljárások legyenek, amelyek
a tervezés és a könyvtárfejlesztés alapjául szolgálnak.
• Állítson fel egy könyvtárbizottságot, amelyben helyet kapnak a munkatársak és
lehetőleg a tanulók képviselői is.
• Az összes könyvtári munkatárs számára biztosítson lehetőséget a szakmai fejlődésre.
• Győződjön meg róla, hogy a könyvtár személyzete tartja magát a teljesítményoptimalizálási sémákhoz, és hogy mindegyikük munkaköri leírása egyértelmű
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A középfokú oktatás könyvtárainak,
tanulási forrásközpontjainak értékelése
az Egyesült Királyságban
A fejezet az Egyesült Királyság iskolai könyvtári társaságának
(School Library Association – SLA) a kiadványa alapján készült

A kiadvány adatai:
Improve your library: a self-evaluation process for secondary school libraries
and learning resource centres. Support booklet

Készítette:
Sharon Markless és David Streatfield az Information Management
Associates munkatársai, építve Sarah McNichol munkájára,
University of Central England
A mű a Department for Education and Skills és a School Libraries Working Group
együttműködésben jött létre
School Library Association (Crown copyright): London, 2004.

Elérés:
http://www.thelighthouseforeducation.co.uk/oldsite/literacy/secondarystrategy
/improvingreading/IMP/resources/downloads/assets/IRselfevaluationimprovelib.pdf
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A középfokú oktatás könyvtárainak,
tanulási forrásközpontjainak értékelése
az Egyesült Királyságban
Az Egyesült Királyság oktatási kormányzata a School Library Working
Group közreműködésével 2004-ben jelentette meg a középfokú oktatás iskolai
könyvtárainak, tanulási forrásközpontjainak fejlesztéséhez szükséges értékelés
útmutatóját. Az útmutatót Sharon Markless és David Streatfield (Information
Management Associates), valamint Sarah McNichol (University of Central England) készítette, szakmai testületek – mint az ASCEL (Association of Senior Childrens
and Education Librarians), a CILIP (Chartered Institute of Library and Information
Professional), az MLA (Museum Libary and Archives Council) és a SLA (School
Library Association) – támogatásával.
A középfokú oktatás a szigetországban 11 éves korban kezdődik és 18 éves
korban zárul. Az iskolai könyvtár, a tanulási forrásközpont és az ott dolgozó könyvtáros, illetve információs szakember tevékenységének fölmérése önértékelés formájában történik. Az önértékelési eljárás célja a könyvtár, a tanulási forrásközpont
szolgáltatásai minőségének megállapítása, az eredményesség mérése, a teljesítmény és a fejlesztendő területek föltérképezése.
Az értékelő eljárás 7 alapkérdésre épül, amelyek keretén belül további részszempontok szerint határozzák meg a követelményeket. Az önértékelés ezen
részszempontoknál meghatározott követelmények alapján történik.
A 7 alapkérdés és a részszempontok:
1. kérdés:
1a:
1b:
1c:

Milyen magasak az elvárások?
A tanulók kutatási és tanulási készségei.
A tanulók olvasási készségei.
A tanulók fejlődése a tanulási forrásközpontra épülő tevékenységek
terén.
2. kérdés: Hogyan fejlődik a tanulók magatartása, értékrendje és személyes
tulajdonságai?
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2a: A tanulóknak a forrásközponthoz való viszonyulása és az ott tanúsított magatartása.
2b: A tanulási forrásközpontnak a tanulók lelki, erkölcsi, társadalmi és
kulturális fejlődésére gyakorolt hatása
3. kérdés: Milyen hatékony a tanítás és a tanulás?
3a: A tanulási forrásközpont munkatársai által nyújtott oktatás színvonala.
3b: A tantestület és a tanulási forrásközpont munkatársainak
együttműködése a hatékony tanulás biztosítása érdekében.
3c: A tanulóknak a tanulási forrásközpontra épülő feladatokhoz való
viszonyulása és azok terén elért fejlődése.
4. kérdés: Mennyire elégítik ki a forrásközpont által nyújtott szolgáltatások a
tanulók igényeit?
4a: A tanulói ismeretek gyarapításának lehetőségei a tanulási forrásközpont által nyújtott tanórán kívüli tevékenységek révén.
4b: Mennyire elégítik ki az igényeket a tanulási forrásközpont által nyújtott szolgáltatások?
4c: A tanulási forrásközpont kialakítása mennyire teszi lehetővé a tananyag tanítását.
5. kérdés: Milyen a tanulóknak nyújtott útmutatás és segítségnyújtás színvonala?
5a: A tanulási forrásközpont szerepe az élvezetért való olvasás népszerűsítésében.
5b: A tanulási forrásközpont szerepe a tanulás támogatásában.
6. kérdés: Mennyire hatékony a tanulási forrásközpont és a szülők illetve a közösség közötti együttműködés?
A tanulási forrásközpont és a szülők illetve a helyi közösség közötti
együttműködés hatékonysága.
7. kérdés: Milyen hatékony a tanulási forrásközpont irányítása és menedzselése?
7a: A tanulási forrásközpont irányítása és menedzselése.
7b: A forrásközpont milyen hatékonysággal figyeli meg, értékeli és fokozza saját teljesítményét?
7c: Milyen hatékony a forrásközpont munkatársainak irányítása?
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A részszempontoknál táblázatos formában találhatók meg az indikátorok,
az azok teljesítését bizonyító források leírása és a bizonyítékgyűjtés módja.
A követelmények teljesítésének szintjeit ötös skálán – a kiválótól az elégségest
el nem érő fejlesztendő szintig – definiálták, az értékelés alapját jelentő ismérvek
pontos megadásával. Ezt követik a fejlesztési javaslatok, amelyeket gyakorlati
példák egészítenek ki. Az értékelő munkát támogatja a közvetlenül a gyakorlatban
használható eljárások ismertetése, a kidolgozott kérdéssorok, mérésekhez szükséges táblázatok és egyéb segédletek megadása.
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> Az írásbeli munkák értékelése az E és F ellenőrző lista alapján
> Megfigyelés a C és D ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (A) kérdések alapján
> Értékelje a tanulási forrásközpontra épülő tevékenységeket és adjon
osztályzatot

> Tanulói munkák
> A tanulási forrásközpontban megfigyelt
tevékenységek
> A tanulók által végzett önmegfigyelések
> Tanulói értékelések

> A tanulási forrásközpontban megfigyelt
tevékenységek
> A tanulók által végzett önmegfigyelések

> Hosszabb idő alatt készült tanulói munkák
> A tanulási forrásközpontban megfigyelt
tevékenységek
> Tanári vélemények
> A tanulók által végzett önmegfigyelések

> A tanulók különböző területeken készített
munkái
> Tanári vélemények
> A tanulók által végzett önmegfigyelések
> A tanulási forrásközpontban különböző tantárgyakkal foglalkozó tanulók megfigyelése

ii. Mennyire hatékony az
információkezelési stratégiák
alkalmazása? (pl.: a forrás megkeresése, olvasási stratégiák az
információ megtalálása érdekében, az információ értékének és
relevanciájának megbecsülése)

iii. Képesek-e a tanulók önálló
kutatást végezni a tanulási
forrásközpontban?

iv. Fejlődnek-e a tanulók kutatási
és tanulási készségei rövid- és
hosszútávon egyaránt? (pl.:
megvalósulnak-e a The Framework for Teaching English
című dokumentumban a 7-9.
évfolyam vonatkozásában
megfogalmazott folyamatos
kutatási és tanulási célok?)

v. Képesek-e a tanulók a kutatási és tanulási készségeket a
különböző műveltségi területeken alkalmazni?

1a: A tanulók kutatási és tanulási készségei (a Literacy Across the Curriculum vonatkozó
elemeit is beleértve)

A bizonyítékgyűjtés módja: hagyományos
i és ii: a tanárok véleményét le kell írni, ha a tanárok minderre vállalkoznak, miközben tanulókat kísérnek, illetve amikor éppen a tanulási forrásközpontban dolgoznak.
A tanárok szisztematikus megkérdezése ezen a területen valószínűleg nem lenne eredményes.

> Értékelje a tanulók különböző tartárgyak vonatkozásában elkészült
munkáit
> Beszélgetés a munkatársak számára összeállított (B) kérdések alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (A) kérdések alapján
> Figyeljen meg különböző tantárgyakkal foglalkozó tanulókat
(pl.: házi feladat készítése közben)

> Az írásbeli munkák értékelése az E és F ellenőrző lista alapján
> Megfigyelés a C és D ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a munkatársak számára összeállított (B) kérdések alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (A) kérdések alapján

> Megfigyelés a C és D ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (A) kérdések alapján

> A tanulói munkák értékelése az E és F ellenőrző lista alapján
> Megfigyelés a C és D ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (A) kérdések alapján

> Tanulói munkák
> A tanulási forrásközpontban megfigyelt
tevékenységek
> A tanulók által végzett önmegfigyelések

i. Mennyire ismerik a tanulók
a különböző információforrásokat és a hatékony kutatási
stratégiákat?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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1. Kérdés: Milyen magasak az elvárások?
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• a tanulóknak az információforrásokkal és a kutatási stratégiákkal kapcsolatos ismeretei korlátozottak.
• a tanulók kevesebb, mint 40%-a képes információkezelési stratégiákat alkalmazni.
• kevés tanuló képes önálló kutatási tevékenységet végezni a tanulási forrásközpontban.
• a tanulók kevesebb, mint 40%-a ér el egyértelmű fejlődést kutatási és tanulási készségei fejlesztése terén, kiváltképp hosszútávon, iskolai tanulmányaik előrehaladtával.
• a tanulók többsége nem képes a megszerzett képességeit más műveltségi területen alkalmazni.

• a tanulók 55-64%-a képességeihez mérten megfelelő tudásról tesz bizonyságot a korlátozott mennyiségű információforrásokat és kutatási stratégiákat illetően.
• a tanulók 55-64%-a képes néhány információkezelési stratégiát hatékonyan alkalmazni, képességeihez mérten megfelelő színvonalú munka elvégzése érdekében.
• a tanulók több mint fele képes önálló kutatási tevékenységet folytatni a tanulási forrásközpontban, de a releváns és megfelelő információ megtalálása érdekében segítségre szorul.
Önálló tevékenységeit a tanulók egy része nem végzi magabiztosan.
• a tanulók 55-64%-a a kutatási és tanulási készségek fejlesztése terén rövidtávon (egyetlen tanóra alatt vagy a tanulási forrásközpontra épülő több tanóra során) fejlődést ér el,
a hosszú távú fejlődést illetően azonban kevés információ áll rendelkezésre.
• sok tanulónak nehézséget okoz megszerzett képességeinek más műveltségi területen való alkalmazása.

• a tanulók 65-79%-a képességeihez mérten megfelelő tudásról tesz bizonyságot a változatos információforrásokat és kutatási stratégiákat illetően.
• a tanulók 65-79%-a képes különböző információkezelési stratégiákat (pl.: információ megtalálása, olvasási stratégiák az információ megtalálása érdekében, az információ értékének
és relevanciájának megbecsülése) hatékonyan alkalmazni, képességeihez mérten megfelelő színvonalú munka elvégzése érdekében.
• a tanulók 65-79%-a képes önálló kutatási tevékenységet folytatni a tanulási forrásközpontban, és különböző releváns és megfelelő információt sikeresen megtalálni.
Önálló tevékenységeit a legtöbb tanuló magabiztosan végzi.
• a tanulók 65-79%-a a kutatási és tanulási készségek fejlesztése terén fejlődést ér rövidtávon (egyetlen tanóra alatt vagy a tanulási forrásközpontra épülő több tanóra során)
és hosszú távon (iskolai tanulmányaik előrehaladtával) egyaránt.
• a tanulók 65-79%-a képes a megszerzett képességeit különböző műveltségi területeken alkalmazni.

• a tanulók legalább 80%-a képességeihez mérten megfelelő tudásról tesz bizonyságot a változatos információforrásokat és kutatási stratégiákat illetően.
• a tanulók legalább 80%-a képes különböző információkezelési stratégiákat (pl.: információ megtalálása, olvasási stratégiák az információ megtalálása érdekében, az információ
értékének és relevanciájának megbecsülése) hatékonyan alkalmazni, képességeihez mérten magas színvonalú munka elvégzése érdekében.
• a tanulók legalább 80%-a képes önálló kutatási tevékenységet folytatni a tanulási forrásközpontban, és különböző releváns és megfelelő információt sikeresen megtalálni.
Önálló tevékenységeiket magabiztosan végzik.
• a tanulók legalább 80%-a a kutatási és tanulási készségek fejlesztése terén fejlődést ér rövidtávon (egyetlen tanóra alatt vagy a tanulási forrásközpontra épülő több tanóra során)
és hosszú távon (iskolai tanulmányaik előrehaladtával) egyaránt.
• a tanulók megszerzett képességeiket különböző műveltségi területeken rutinszerűen alkalmazzák.

• a tanulók mintegy fele képességeihez mérten elégséges tudásról tesz bizonyságot a korlátozott mennyiségű információforrásokat és kutatási stratégiákat illetően.
• a tanulók 40-54%-a képes korlátozott mennyiségű információkezelési stratégiát alkalmazni, a képességeihez mérten elégséges színvonalú munka elvégzése érdekében.
• a tanulók 40-54%-a képes valamennyi önálló kutatási tevékenységet folytatni a tanulási forrásközpontban, de a releváns és megfelelő információ megtalálása érdekében segítségre
szorul. Önálló tevékenységeit sok tanuló nem magabiztosan végzi.
• a tanulók több mint fele a kutatási és tanulási készségek fejlesztése terén rövidtávon (egyetlen tanóra alatt vagy a tanulási forrásközpontra épülő több tanóra során) fejlődést ér el,
és néhányuk ezeket a képességeiket iskolai tanulmányaik előrehaladtával tovább fejlesztik.
• a tanulóknak gyakran nehézséget okoz megszerzett képességeinek más műveltségi területen való alkalmazása.

3. SZINT
KÖZEPES

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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1. Kérdés: Milyen magasak az elvárások?
1a: A tanulók kutatási és tanulási készségei (a Literacy Across the Curriculum vonatkozó
elemeit is beleértve)

Javasolt fejlesztési lépések
• Törekedjen arra, hogy a kutatási és tanulási készségek tekintetében az egész
iskolára érvényes irányelveket vezessen be annak érdekében, hogy a tanulók az
információs készségeket a tanterv koherens részeként sajátítsák el. A tervezés
és megbeszélések megkönnyítése érdekében, használja fel a Literacy across the
Curriculum segédanyagait.
• Működjön együtt az anyanyelvi oktatásért felelős koordinátorral, és törekedjen arra, hogy alkalmazkodjon a Literacy Across the Curriculum című dokumentumban, a kutatási és tanulási készségekkel kapcsolatban megfogalmazott
kezdeményezésekhez.
• Végezze el a tanterv felülvizsgálatát, hogy azonosítani tudja a kutatási és tanulási készségeket, valamint hogy meg tudja határozni, hol van szükség beavatkozásra, és a tanulási forrásközpont mennyiben tud hozzájárulni e készségek
fejlesztéséhez.
• Szervezzen a kutatási és tanulási készségekre fókuszáló tanári továbbképzési
programot (INSET), hogy felhívják mindennek jelentőségére a tanári kar figyelmét.
• Készítsen nyomtatott segédanyagokat / súgókártyákat / online segédoldalakat,
hogy ezekkel is segítse a tanulók önálló tevékenységét a tanulási forrásközpontban.
• Néhány pedagóguskollégával együttműködve készítse fel a tanulókat a tanulási forrásközpontban való kutatási tevékenységre. Az osztályteremben a tanulók kulcsszavakat fogalmazhatnak meg, vagy eldönthetik, milyen forrásokat
használjanak majd. Ezután képesek lesznek majd jelentős tanári segítség nélkül
kutatást végezni a tanulási forrásközpontban.
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Hasznos gyakorlati példák
„Megkértem néhány szaktanárt, hogy megnézhessem azokat a 7. évfolyamos
tanulókkal való óráikat, ahol valamely információs készség elsajátítása volt a cél.
Így átfogóbb képet kaphattam arról, hogyan zajlik az információs készségek tanítása
a különböző tantárgyak vonatkozásában, és össze tudtam hasonlítani az alkalmazott módszereket. Az a tervem, hogy néhány megfigyelt módszert én is felhasználok
majd a könyvtárban, és remélem, hogy ezeket a módszereket a tantestület tagjaival
is megoszthatom majd, talán egy tantestületi értekezlet formájában.”
„Amikor a pedagógusok tanórát szeretnének tartani a könyvtárban, mindig
megkérdezem, hogy milyen információs készségek fejlesztését tervezik, és ehhez
milyen forrásokat kívánnak felhasználni (az óravázlatot is elkérem, ha van erre
lehetőség). Mindez azt jelenti, hogy így láthatom, hol vannak jelentős eltérések az
egyes tantárgyak között a könyvtár kihasználásában, és melyek azok az információs
készségek, melyek fejlesztése a különböző évfolyamok vonatkozásában nem egyenlő
módon történik. Például, a 7. évfolyam jelentős mértékben és különböző módon használja fel a könyvtárat, a tantárgyak
többsége azonban elsősorban az IKT-lehetőségeket veszi igénybe kiscsoportos foglalkozások keretében.”
„A Literacy Across the Curriculum című dokumentumra épülő tanári továbbképzés elvégzése után megállapodtunk abban, hogy több tantárgyi munkacsoporttal együttműködve kutatás végzünk majd a 7., 8. és 9. évfolyamra megfogalmazott kutatási és tanulási készségek célkitűzéseinek felhasználásával.”

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 117

2012.02.21. 21:58:50

118

ESZKÖZÖK
A.) A TANULÓKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
Az alábbi kérdések csupán javaslatok! Ne feledje, hogy a beszélgetések célja annak meghatározása, hogy a tanulók jelenleg milyen szinte(ke)n állnak. E cél érdekében, különböző
típusú kérdéseket válasszon, és azokat dolgozza át. A saját kérdéseit is felhasználhatja, ha
azok megkönnyítik a tanulók szintjének megállapítását.
A dőlt betűvel szedett megjegyzések nem képezik a kérdések lényegi részét.

A tanulók kutatási és tanulási készségei
Általános kérdések:
• Hogyan használod az [elektronikus / forrásközponti katalógust – az Önök könyvtárában használatos katalógus nevét tüntesse fel], hogy megtudd a keresett könyv
megvan-e a tanulási forrásközpontban vagy, hogy van-e valamilyen könyv az adott
témakörben? Mit teszel, ha a keresett könyv nincs meg a forrásközpontban?
• Ha speciális információt keresel egy tudományos könyvben, hogyan fogsz hozzá
a kereséshez?
• Ha kapsz egy oldalnyi írásbeli dokumentumot, hogyan keresed meg benne a szükséges információt?
• Készítesz-e jegyzetet az információ keresése közben? Hogyan szoktál jegyzetelni?
Hatékony keresés:
• Hogyan döntöd el, hogy az adott feladat szempontjából melyek a leghasznosabb
információk?
• Ha az interneten keresel valamilyen információt, hogyan végzed a keresést és milyen
sorrendben haladsz? [Kulcsszavak? Keresés? Az információ minőségének értékelése?]
Kutatási stratégiák: [hallgasson meg néhány véleményt a hatékony stratégiával kapcsolatban]
• Ha kutatást végzel egy adott témával kapcsolatban, milyen lépések szerint végzed
ezt a kutatást?
VAGY
• Szeretnél valamit megtudni egy témával kapcsolatban [szúrja be az éppen tárgyalt témakörrel kapcsolatos/a tanulók életkorának megfelelő témát]. Hol fogsz hozzá a kereséséhez, és mit fogsz keresni? [Ismételje meg a kérdést egy másik, de szintén releváns
témával kapcsolatban.]
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Önálló tanulói munka a tanulási forrásközpontban:
• Szoktál-e önállóan dolgozni a tanulási forrásközpontban? Milyen gyakran?
• Elakadsz-e időnként vagy nehézséget okoz-e, hogy valamilyen információt megtalálj
a tanulási forrásközpontban? Ha igen, mit teszel ilyenkor?
• Szoktál-e a tanulási forrásközpontban dolgozni tanórán kívül? [Ha igen] Milyen
típusú tevékenységet végzel?
• Folytattál-e valamilyen tevékenységet ebben az évben az információs készségekkel
kapcsolatban? Milyen tantárgy keretében?
Az információs készségekkel kapcsolatos beszélgetések során:
• Végeztél-e már ehhez hasonló tevékenységet korábban/ valamely más tantárgy
keretein belül?
• Ha mindezt az elmúlt évben is kipróbálhattad volna, valamit másként csináltál volna?
• Az információs készségek tanulása a tanóra részét képezik-e vagy annak kiegészítései-e?
B.) A TANÁROKKAL VAGY A TANULÁSI FORRÁSKÖZPONT
MUNKATÁRSAIVAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
Az alábbi kérdések csak javaslatok!
A beszélgetés célja, hogy a tanulók jelenlegi szintjeit meghatározzuk.
Bizonyos időn belül bekövetkező fejlődés:
Fejlődtek-e ennek a tanulói csoportnak a kutatási és tanulási készségei az elmúlt év
során?
Például:
• Magabiztosabban használják-e a különböző információforrásokat?
• Képesek-e megtalálni az adott információt?
• Össze tudják-e hangolni a különböző forrásból származó információkat?
• Képesek-e az önálló munkavégzésre?
• Különbséget tudnak-e tenni a tények és a vélemények, illetve az elfogultság és
a tárgyilagosság között?
• Képesek-e a kapott információ értékének és relevanciájának mérlegelésére? Milyen
módon?
A készségek más területen való alkalmazása:
Vannak-e arra utaló jelek, hogy a tanulói csoport képes más tantárgyak vagy információs készségekkel foglalkozó tanórák során elsajátított kutatási és tanulási készségeit alkalmazni? Ha igen, kérjük, mindezt példákon keresztül illusztrálja.
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Jó

Elégséges

Korlátozott

Kevés vagy
hiányzik

>>>Gyenge

Az egyes tanulóknak adott pontszámokat a fenti táblázatban rögzítse, hogy később következtetéseket tudjon levonni a megfigyelt
csoport összesített szintjére vonatkozólag.

a tanulási forrásközpont forrásait magabiztosan használja

a tanulás szempontjából kezdeményező és felelősségteljes,
és nem kéri automatikusan a forrásközpont munkatársainak
segítségét

a különböző forrásokból származó információkat össze tudja
hangolni
a nem megfelelő információforrásokat el tudja különíteni

képes arra, hogy CD ROM-on/interneten információt
keressen
az olvasási stratégiákat az információ megkeresése érdekében
fel tudja használni
a lényeges kérdésekről pontos feljegyzést tud készíteni

a tanulási forrásközpontban azonosított könyveket/információt képes megtalálni
a tartalmi- és a tárgymutatót tudja használni

az elektronikus katalógust tudja használni

Megfigyelt képesség/tudatos tevékenység

Erős>>>

C.) MEGFIGYELÉSI ELLENŐRZŐ LISTA (bármely évfolyamra vonatkozólag használható)
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1. Kérdés: Milyen magasak az elvárások?

1a: A tanulók kutatási és tanulási készségei (a Literacy Across the Curriculum vonatkozó elemeit
is beleértve)
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Elégséges

Korlátozott

>>>Gyenge

Kevés vagy
hiányzik

Az egyes tanulóknak adott pontszámokat a fenti táblázatban rögzítse, hogy később következtetéseket tudjon levonni a megfigyelt csoport
összesített szintjére vonatkozólag.

a releváns információ megkeresése, értékelése és kiszűrése érdekében saját
stratégiáit felülvizsgálja és továbbfejleszti
képes a különböző forrásokból származó információ szintetizálására

A 7. évfolyam vonatkozásában is:

7. ÉVFOLYAM
tudja, hogyan keresse meg az adott feladathoz szükséges információforrást, és hogyan találja meg bennük az érdemi információt, pl.: tájékozódó
olvasás, tárgymutató, szószedet, kulcsszavak, hotlinkek használata
a szükséges információ megtalálása érdekében megfelelő olvasási stratégiát
használ, pl.: kiemelés, kereső olvasás
a későbbi felhasználás érdekében a főbb pontokról rövid és áttekinthető
feljegyzést készít
8. ÉVFOLYAM
A 7. évfolyam vonatkozásában is:
különböző jegyzetelési technikákat használ, melyek közül mindig a célnak leginkább megfelelőt választja ki, pl.: diagramszerű vagy rövidítéseket
alkalmazó technika
9. ÉVFOLYAM

Megfigyelt képesség

Erős>>>

D.) MEGFIGYELÉSI ELLENŐRZŐ LISTA (évfolyam-specifikus megfigyelés: a Framework for Teaching English alapján)
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Jó

Elégséges

Korlátozott

Kevés vagy
hiányzik

>>>Gyenge

Ez az ellenőrző lista az egyes tanulók eredményeinek rögzítésére szolgál, de arra is felhasználható, hogy következtetéseket vonjon le
a megfigyelt csoport összesített szintjére vonatkozólag.

Fontos megjegyzés: A különböző írásbeli feladatok más-más képességeket/tudatos tevékenységet igényelnek. Így, ki kell választania az
elemzett írásbeli feladatnak megfelelő képességeket. Ezek után, töltse ki a fenti táblázatot az egyes tanulók szintjét megadva.

a releváns információt ki tudja szűrni
tudja, hogyan kell az információt különböző
közönségek számára előadni
különbséget tud tenni a tények és a vélemények,
illetve az elfogultság és a tárgyilagosság között
a többféle forrásból származó információkat össze tudja
hangolni
a kapott információt koherens és áttekinthető módon
tudja rendszerezni
a feladatnak leginkább megfelelő információforrást
választja
Kezdeményező, és szívesen végez kutatást az alap
feladatokon túl is, pl.: a tanulási forrásközponton kívüli
források felhasználásában

ismeri az iskolán kívül elérhető információforrásokat

változatos információforrásokat használ (lásd a bibliográfiát)

Megfigyelt képesség/tudatos tevékenység

E.) ELLENŐRZŐ LISTA A TANULÓK ÍRÁSBELI MUNKÁINAK ÉRTÉKELÉSÉRE
(bármely évfolyamos tanulókkal kapcsolatban felhasználható)
Erős>>>
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Elégséges Korlátozott Kevés vagy
hiányzik

>>>Gyenge

Fontos megjegyzés: Ezen képességek némelyike csak abban az esetben figyelhető meg, ha a tanulók: 1. elkészített feljegyzéseiket és a kész munkáikat
a tanárnak átadják. 2. a kutatási stratégiáikról feljegyzést készítenek.

értékeli a nyomtatott, IKT és más médiaforrásokban elérhető információk relevanciáját,
megbízhatóságát és értékét

a speciális célra szánt információ bemutatása érdekében feljegyzéseket készít

a különböző forrásokból származó információkat szintetizálja, és azokat az olvasó igényeihez igazítja

9. ÉVFOLYAM

feljegyzést készít a célnak leginkább megfelelő formátumban, pl.: diagramszerűen vagy
rövidítéseket alkalmazva

a különböző forrásokból származó információkat képes egyetlen koherens dokumentumba rendezni

8. ÉVFOLYAM

a megszerzett információ értékét és relevanciáját meg tudja becsülni, és a források
jelentőségét elismeri

a későbbi felhasználás érdekében a főbb pontokról rövid és áttekinthető feljegyzést tud
készíteni.

össze tudja hasonlítani és szembe tudja állítani a különböző formátumban – pl.: weboldalon, diagramokban, prózában – megtalálható információkat

meg tudja keresni az adott feladathoz szükséges információforrást, és benne az
érdemi információt

7. ÉVFOLYAM

Megfigyelt képesség

Erős>>>

F.) ELLENŐRZŐ LISTA A TANULÓK ÍRÁSBELI MUNKÁINAK ÉRTÉKELÉSÉRE
(évfolyam-specifikus megfigyelés: a Framework for Teaching English alapján)
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Bizonyítékok >>>

> A tanulók által végzett önmegfigyelések
> A tanulók által készített olvasónaplók
> Tanári vélemények
> A tanulói kölcsönzésekről készült feljegyzések

> A tanulók által végzett önmegfigyelések
> Tanári vélemények (nem csak az anyanyelvet
oktató tanároké)
> Tanulói munkák

> A tanulók által végzett önmegfigyelések
> A tanulási forrásközpont munkatársainak
véleménye

> Tanulói munkák
> A használati/kölcsönzési statisztika
> Olvasói klubokban való részvétel

Indikátor >>>

i. Olvasnak-e a tanulók
különböző típusú és
kihívást jelentő
szövegeket?

ii. Kreatívan és kritikusan reagálnak-e
tanulók az olvasott
anyagra?

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 124

iii. Élvezik-e a tanulók
az olvasást?

iv. Tapasztalható-e
fejlődés a tanulók
olvasási képességeit
illetően – bővül-e
a választott olvasnivaló típusa és szintje?

> Könyvkritikák elemzése
> Az olvasott szövegek típusainak és szintjeinek megfigyelése érdekében a kölcsönzött könyvekről készült
szelektív feljegyzéskészítés
> Az olvasói klubokban olvasott szövegek típusának
és szintjének megfigyelése

> Beszélgetés a tanulók számára összeállított
(G) kérdések alapján
> A tanulási forrásközpont munkatársai véleményének
feljegyzése valamelyik értekezlet során

> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (G)
kérdések alapján
> A tanulói könyvkritikák elemzése
> Kérdezze meg a tanárok véleményét a tanulók olvasási
szokásaival kapcsolatban a (H) kérdések alapján
> Értékelje a tanulók válogatott írásbeli munkáit
(pl.: egy olvasott történetre vagy versre épülő kreatív
fogalmazás)

> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (G) kérdések
alapján
> A tanulói olvasónaplók elemzése
> Kérdezze meg a tanárok véleményét a tanulók olvasási
szokásaival kapcsolatban a (H) kérdések alapján
> A kölcsönzési szokások megfigyelése érdekében elemezze a tanulói kölcsönzésekről készült feljegyzéseket

A bizonyítékgyűjtés módja>>>
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1. Kérdés: Milyen magasak az elvárások?

1b: A tanulók olvasási készségei
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3. SZINT
KÖZEPES

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 125

2. SZINT
JÓ

1. SZINT
KIVÁLÓ

• Kevés tanuló olvas változatos típusú szövegeket.
• Kevés tanuló állítja, hogy szeret olvasni.
• Kevés tanuló képes arra, hogy az olvasott anyaggal kapcsolatban kritikus és ötletes álláspontot fogalmazzon meg.
• Kevés tanuló bővíti a választott olvasnivaló körét iskolai tanulmányi során, és kevesen választanak rendszeresen kifejezetten nagy kihívást jelentő olvasnivalót.

• a tanulók 40-54%-a változatos típusú - szépirodalmi és tudományos - szövegeket olvas, melyek némelyike életkoruk és képességeik tekintetében kihívást jelent.
A tanulók 40-50%-a azt állítja, hogy szeret olvasni.
• a tanulók mintegy fele képes személyes véleményét megfogalmazni az olvasott anyaggal kapcsolatban. Közülük sokan képesek kritikus álláspontot megfogalmazni, és azt megindokolni.
• a tanulók mintegy fele iskolai tanulmányai során bővíti a választott olvasnivaló körét (pl.: új műfajok vagy eddig nem olvasott szerzők választása). A tanulók
legalább ugyanilyen arányban választanak rendszeresen kifejezetten nagy kihívást jelentő olvasnivalót.

• a tanulók több mint fele változatos típusú - szépirodalmi és tudományos - szövegeket olvas, melyek többsége életkoruk és képességeik tekintetében kihívást
jelent. A tanulók több mint fele azt állítja, hogy szeret olvasni.
• a tanulók 55-64%-a képes személyes véleményét megfogalmazni az olvasott anyaggal kapcsolatban. Többségük képes kritikus álláspontot megfogalmazni,
azt megindokolni, és az olvasott anyag alapján ötletes alkotást készíteni.
• a tanulók több mint fele iskolai tanulmányai során bővíti a választott olvasnivaló körét (pl.: új műfajok vagy korábban nem olvasott szerzők választása).
A tanulók legalább ugyanilyen arányban választanak rendszeresen kifejezetten nagy kihívást jelentő olvasnivalót.

• a tanulók 65-79% a változatos típusú - szépirodalmi és tudományos - szövegeket olvas, melyek életkoruk és képességeik tekintetében kihívást jelentenek.
A tanulók többsége élvezi az olvasást.
• a tanulók 65-79%-a képes személyes és kritikus véleményt megfogalmazni az olvasott anyaggal kapcsolatban. Álláspontjukat általában meg tudják indokolni, és az olvasott anyag alapján kreatív és ötletes alkotást tudnak készíteni.
• a tanulók 65-79%-a a választott olvasnivaló körét iskolai tanulmányai során kibővíti (pl.: új műfajok vagy korábban nem olvasott szerzők választása).
A tanulók legalább ugyanilyen arányban választanak rendszeresen kifejezetten nagy kihívást jelentő olvasnivalót.

• a tanulók legalább 80%-a változatos típusú - szépirodalmi és tudományos - szövegeket olvas, melyek életkoruk és képességeik tekintetében kihívást jelentenek.
A tanulók többsége élvezi az olvasást.
• a tanulók többsége képes személyes és kritikus véleményt megfogalmazni az olvasott anyaggal kapcsolatban. Álláspontjukat meg tudják indokolni, és az
olvasott anyag alapján kreatív és ötletes alkotást tudnak készíteni.
• a tanulók legalább 80%-a a választott olvasnivaló körét iskolai tanulmányai során kibővíti (pl.: új műfajok vagy korábban nem olvasott szerzők választása).
A tanulók legalább ugyanilyen arányban választanak rendszeresen kifejezetten nagy kihívást jelentő olvasnivalót.

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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1. Kérdés: Milyen magasak az elvárások?
1b: A tanulók olvasási készségei

Javasolt fejlesztési lépések
• Teremtse meg annak lehetőségét, hogy a tanulók a tanórák során és azokon kívül
(pl.: olvasói körök) megfogalmazhassák személyes véleményüket az olvasott
szövegekkel kapcsolatban.
• Működjön együtt pl.: a dráma, művészeti vagy zene tantárgyi munkacsoportokkal, hogy a tanulóknak lehetőségük nyíljon különböző módokon megfogalmazni véleményüket az olvasott szövegekkel kapcsolatban.
• A tanulók olvasási tevékenységének ösztönzése érdekében, vesse be. „A következő olvasnivaló” vagy a „Ha tetszett x, olvasd el az y könyvet” praktikákat. Mindezt feltüntetheti a weboldalon vagy nyomtatott formában ki is
oszthatja.
• Hozzon létre egy informális olvasói mentor programot, például bátorítson
idősebb és tapasztaltabb olvasókat arra, hogy a fiatalabb és kevésbé jártas
olvasók számára tanácsot adjanak.

További információ:
Az anyanyelvi oktatásért felelős tantárgyi munkacsoport vezetője, a helyi iskolai vagy a nyilvános könyvtári szolgálat további információval szolgálhat az olvasási készségeknek a tanulási forrásközpontban való
támogatásáról.
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Hasznos gyakorlati példák
„Arra biztatom a tanulókat, hogy írjanak könyvkritikákat a könyvtár számára. Van
néhány buzgó olvasó, aki élvezi ezt a feladatot; a többi tanuló pedig elolvashatja ezeket a
kritikákat a könyvtár hirdetőtábláján, ami aztán arra ösztönzi őket, hogy ők is elolvassák
ezeket a könyveket, és hasonló kritikákat írjanak. Időnként van valamilyen meghatározott
téma, például a romantikus könyvek Valentin nap közeledtével.”
„Az Olvasás hete című rendezvényünk során az egyik művészeti tanárral együttműködve
szerveztem egy programot. Ő egy olyan műhelyt vezetett, amelyben tanulók árnyékbábokat
készítettek a már olvasott könyvek szereplőit mintázva. A végén több kiváló művész tanuló
egy rövid, begyakorolt árnyékszínházi előadást mutatott be.”
„A továbbtanulást előkészítő érettségi tagozatra járó tanulók mellé alsóbb osztályokba
járó diákokat adtunk, hogy segítsék őket az olvasásban, és arra ösztönözzék őket, hogy jobban érdeklődjenek az olvasás iránt. A folyamat mindkét irányban kiválóan működik! Az
érettségire készülők nagyobb önbizalomra tesznek szert, és jobban odafigyelnek mindarra,
amit a könyvtár nyújtani tud.”
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ESZKÖZÖK
G.) A TANULÓKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
Az alábbi kérdések csupán javaslatok!
Ne feledje, hogy a beszélgetésnek az a célja, hogy meghatározzuk, hogy a tanulók jelenleg milyen szinte(ke)n állnak. E cél érdekében, különböző típusú kérdéseket válasszon, és
azokat dolgozza át. A saját kérdéseit is felhasználhatja, ha azok megkönnyítik a tanulók
szintjének megállapítását.
Olvasás:
• Szeretsz olvasni? Ha igen, miket szeretsz olvasni?
– Van kedvenc íród vagy könyved?
• Hogyan találod meg a számodra érdekes könyveket vagy egyéb olvasnivalót?
• Hogyan döntöd el, hogy melyik könyvet vagy egyéb szöveget olvasd el?
– Inkább olyan szerzőktől olvasol, akik műveit már korábban is olvastad? Ha igen,
miért?
– Vannak-e olyan könyvtípusok vagy egyéb olvasnivalók, amiket különösen szeretsz olvasni?
• Amit éppen most olvasol, különbözik-e azoktól a könyvektől, amiket tavaly olvastál?
– Tudnál néhány példát említeni?
Meghatározott könyvek:
• Élvezted ezt a könyvet? Miért?
– Meséld el, miről szól ez a könyv.
– Olvastál már ehhez hasonló könyveket? Milyen szempontból voltak hasonlóak?
– Mi tetszett a legjobban és a legkevésbé a könyvvel kapcsolatban?
– Szerinted mi történik majd ezek után (a könyv végét követően)?
– Te máshoz fejeznéd be a könyvet?
– Neked melyik befejezés tetszik jobban?
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H.) A TANÁROKKAL VAGY A TANULÁSI FORRÁSKÖZPONT
MUNKATÁRSAIVAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK

• A tanulók általában olyan olvasnivalót választanak, ami kihívást jelent a számukra,
vagy inkább a biztonságosabb utat választják?
• Az Önök véleménye szerint mutatnak-e fejlődést ezek a tanulók az olvasott anyagok
terén ahhoz a szinthez képest, amikor először találkoztak velük?
• Az Önök véleménye szerint hány tanuló élvezi igazán az olvasást?
Hogyan mutatják ki mindezt?
• Van-e arra utaló jel, hogy ezek a tanulók ötletesen reagálnak az elolvasott anyagra?
Tudnak erre vonatkozóan példát említeni?

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 129

2012.02.21. 21:58:51

Bizonyítékok >>>

A bizonyítékgyűjtés módja>>>
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> Készítsen feljegyzést a tevékenységekről (pl.: fényképek,
a tevékenység során felhasznált tárgyak és programok) az
átmeneti szakaszokra (pl.: 7., 10. évfolyam, vagy érettségire
felkészítő tagozatra) fókuszálva.
> Gyűjtsön össze óravázlatokat/munkaterveket és anyagokat
(pl.: feladatlapokat) (a tanulók iskolai előrehaladásának
megerősítése érdekében)
> Megfigyelés a (K) ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (I) kérdések alapján

> Kezdeti és későbbi indukciós programok / tevékenységek
> Felzárkóztató tanórák új tanulók
számára, stb.

> A tanulási forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> A tanulók által végzett önmegfigyelések

ii. Működik-e
olyan strukturált
indukciós program
a tanulási forrásközpontban, ami
a tanulók iskolai
előrehaladására
épül?

iii. A tanulók egyre
nagyobb magabiztossággal dolgoznak-e önállóan
és társaikkal
együttműködve
a tanulási forrásközpontban?

> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (I) kérdések alapján
i. Milyen hatékonyan
> Tanulói észrevételek
épít a tanulási for> Hivatkozások a legtöbb tanulót küldő > Szemelvények a forrásközpont tervezési dokumentációjából
és egyéb olyan dokumentumokból, melyek a tanulókat küldő
rásközpont mindazon
általános iskolákkal való kapcsolatra
iskolákkal való kapcsolatra utalnak, a tanulók információs
készségekre és jártasa tanulási forrásközpont dokumentákészségeinek és forrásközponti ismereteinek feltárása
ságokra, melyeket
ciójában
a tanulók az általános > A tanulók készségeire és jártasságaira
érdekében
iskolából hoznak
épülő kapcsolattartási tevékenységek > Vegyen alapul tevékenységi és program, stb. példákat, és
magukkal?
(pl.: indukciós programok, tanulói
elemezze azokat, hogy lássa, a folytonosság hogyan érhető el.
látogatás a forrásközpontba kutatási
céllal)

Indikátor >>>
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1. Kérdés: Milyen magasak az elvárások?

1c: A tanulók fejlődése a tanulási forrásközpontra épülő tevékenységek terén
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> Különböző nemű tanulók azon válogatott munkáinak értékelése,
melyek ugyanahhoz a forrásközponti feladathoz kapcsolódnak
> A különböző etnikai háttérrel rendelkező tanulók azon
válogatott munkáinak értékelése, melyek ugyanahhoz a forrásközponti feladathoz kapcsolódnak
> A különböző nemű és etnikai háttérrel rendelkező tanulók
tevékenységének megfigyelése ugyanarra a tanulási forrásközpontra épülő tevékenység közben az (I) ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a tanárok számára összeállított (J) kérdések alapján

> A sajátos nevelési igényű, a kiemelkedően tehetséges és a nem
angol anyanyelű tanulók válogatott munkáinak értékelése
> A sajátos nevelési igényű, kiemelkedően tehetséges, illetve a
nem angol anyanyelvű tanulók megfigyelése a (K) ellenőrző
lista alapján
> Beszélgetés a tanárok számára összeállított (J) kérdések alapján

> A tanulási forrásközpontra épülő
tanulói munkák
> A tanulási forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> Tanári vélemények

> A tanulási forrásközpontra épülő
tanulói munkák
> A tanulási forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> Tanári vélemények

iv. Ugyanolyan ütemben fejlődnek-e az
eltérő nemű vagy
etnikai háttérrel
rendelkező tanulók
a tanulási forrásközpontban?

v. Hogyan teljesítenek
a sajátos nevelési
igényű és
a kiemelkedően
tehetséges tanulók,
illetve azok
a tanulók, akiknek
az angol nem az
anyanyelve?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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• A tanulási forrásközpont munkatársai annak megállapítására törekszenek, hogy a tanulók milyen készségeket és jártasságokat hoztak magukkal az általános iskolából (pl.: az általános iskolai pedagógusokkal folytatott beszélgetés vagy a tanulók forrásközpontbeli tevékenységének megfigyelése révén). A forrásközpontra épülő tevékenységek mindegyike ezen készségek fejlesztésére irányul. A 7. évfolyamos tanulók
65-79%-a fejlődést ér el a belépéskor jellemző szintjéhez képest.
• A strukturált, tanulási forrásközpontra épülő indukciós program meghatározott időszakokra és tanulási készségek fejlesztésére koncentrál számos
műveltségi területen a tanulók iskolai előrehaladása során. A tervezéskor a fő hangsúly az előrehaladáson és a folytonosságon van.
• A tanulók 65-79%-ának előrehaladása -–a nemi hovatartozástól, etnikai háttértől függetlenül, a sajátos nevelési igényű, a nem angol anyanyelvű és
tehetséges tanulók esetében egyaránt – jónak mondható.

• A tanulási forrásközpont munkatársai annak megállapítására törekszenek, hogy a tanulók a belépéskor milyen, az általános iskolai tanulmányaik
során megszerzett készségekkel és jártasságokkal rendelkeznek. A forrásközpontra épülő tevékenységek jelentős része ezeknek a készségeknek
a fejlesztésére irányul. A 7. évfolyamos tanulók 55-64%-a fejlődést ér el a belépéskor jellemző szintjéhez képest.
• A tanulási forrásközpontra épülő indukciós program a 7. évfolyamos és a továbbtanulást elősegítő érettségi tagozatra járó (ha van ilyen tagozat) sok
tanuló előrehaladását segíti. A műveltségi területek egy része lehetőséget biztosít a kutatási és tanulási készségek fejlesztése számára. Az előrehaladás
néhány eleme a tanulási forrásközpontban folytatott tevékenységekre épül.
• A tanulók 55-64%-a iskolai tanulmányai előrehaladtával nagyobb magabiztosságról tesz bizonyságot az önálló munkavégzés és a társakkal való
együttműködés terén a tanulási forrásközpontban.
• A tanulók 55-64%-a - a nemi hovatartozástól, etnikai háttértől függetlenül, a sajátos nevelési igényű, a nem angol anyanyelvű és tehetséges tanulók
esetében egyaránt – fejlődésről tesz bizonyságot.

• A tanulási forrásközpont munkatársai szisztematikusan annak megállapítására törekszenek, hogy a tanulók milyen készségeket és jártasságokat hoztak
magukkal az általános iskolából (pl.: az általános iskolai pedagógusokkal folytatott beszélgetés vagy a tanulók forrásközpontbeli tevékenységének megfigyelése révén). A forrásközpontra épülő tevékenységek mindegyike ezeknek a készségeknek a fejlesztésére irányul. A 7. évfolyamos tanulók legalább
80%-a fejlődést ér el a belépéskor jellemző szintjéhez képest.
• A strukturált, tanulási forrásközpontra épülő indukciós program a fő átmeneti szakaszok (pl.: 7. és 10. évfolyam, vagy a továbbtanulást elősegítő érettségi tagozat) során nyújt segítséget, amit rendszeres, a kutatási és tanulási készségek fejlesztésére épülő oktatás egészít ki a műveltségi területek legalább
80%-ának vonatkozásában. A hangsúly az előrehaladáson és a folytonosságon van.
• A tanulók legalább 80%-a iskolai tanulmányaik előrehaladtával egyre nagyobb magabiztosságról tesz bizonyságot az önálló munkavégzés és társakkal
való együttműködés terén a tanulási forrásközpontban, és egyre szívesebben gondolkodik és tanul saját maga érdekében.
• A tanulók előrehaladása – a nemi hovatartozástól, etnikai háttértől függetlenül, a sajátos nevelési igényű, a nem angol anyanyelvű és tehetséges tanulók
esetében egyaránt – rendkívül jónak mondható.

2. SZINT
JÓ

3. SZINT
KÖZEPES
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1. SZINT
KIVÁLÓ

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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4. SZINT
ELÉGSÉGES

• A tanulási forrásközpont munkatársai annak megállapítására törekszenek, hogy a tanulók belépéskor milyen, az általános iskolából hozott
készségekkel és jártasságokkal rendelkeznek. A 7. évfolyamos tanulók közül kevesen érnek el fejlődést a belépéskor jellemző szintjükhöz képest.
• A tanulási forrásközpontra épülő indukciós program rendkívüli mértékben korlátozott, és kevés lehetőség van a kutatási és tanulási készségek
fejlesztésére az egyes műveltségi területeken. A feladatok megtervezése és kivitelezése rögtönzött, és ritkán épít a már megszerzett készségekre.
• Csekély fejlődés figyelhető meg a tanulóknak a tanulási forrásközpontban önállóan és társaikkal együttműködésben végzett tevékenységei során tanúsított magabiztossága tekintetében.
• A sajátos nevelési igényű, a nem angol anyanyelvű és a tehetséges tanulók csak korlátozott mértékű fejlődésről tesznek bizonyságot, és erre közülük is
csak kevesen képesek.

• A tanulási forrásközpont munkatársai feltételezik, hogy a tanulók a belépéskor rendelkeznek olyan készségekkel és jártasságokkal, amit az általános
iskolában szereztek meg. A forrásközpontra épülő tevékenységek feltételezik néhány fontosabb készség meglétét. A 7. évfolyamos tanulók mintegy fele
fejlődést ér el a belépéskor jellemző szintjéhez képest.
• A tanulási forrásközpontra épülő indukciós program a 7. évfolyamos tanulók előrehaladását, és a kutatási illetve tanulási készségek fejlesztését segíti
egy-két műveltségi területen. Vannak olyan törekvések, melyek a fejlődésre irányulnak.
• A tanulók mintegy fele valamilyen szintű magabiztosságról tesz bizonyságot az önálló munkavégzés és a társakkal való együttműködés terén
a tanulási forrásközpontban.
• A különböző nemű és etnikai hátterű tanulók a forrásközponti tevékenységek tekintetében nagyobb haladásról tesznek bizonyságot, mint
a többi tanuló.
• A sajátos nevelési igényű, a nem angol anyanyelvű és a tehetséges tanulóknak csak mintegy fele mutat fejlődést.

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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1. Kérdés: Milyen magasak az elvárások?
1c: A tanulók fejlődése a tanulási forrásközpontra épülő tevékenységek terén

Javasolt fejlesztési lépések
• Szervezzen tevékenység-alapú osztálylátogatásokat a legtöbb tanulót küldő
általános iskolák tanulói számára, és figyelje meg, hogy a tanulók hogyan
használják a forrásközpontot, és hogyan végeznek kutatást. A forrásközponti
indukciós programot e megfigyelés alapján állítsa össze.
• Az első foglalkozást 7. évfolyamos tanulóknak tartsa meg, és figyelje meg
tevékenységeiket annak érdekében, hogy készségeiket és jártasságaikat meg
tudja állapítani. Ebből a megállapításból induljon ki.
• Működjön együtt a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáért, az anyanyelvi
oktatásért és a tehetséges gyermekek oktatásáért felelős koordinátorokkal
a tanulók teljesítményeinek támogatása érdekében.
• Működjön együtt a többi pedagógussal, és dolgozzanak ki segéd- és kiegészítő
anyagokat a különböző képességű és eltérő etnikai hovatartozású tanulók
számára.
• Vezessen be strukturált, forrásközponti indukciós programot a fő átmeneti
szakaszok (7., 10. és 12. évfolyamok) tanulóinak támogatása érdekében.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az indukciós programot további, a tanulási
forrásközpontra épülő tevékenységek is támogatják majd számos műveltségi
területen.
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Hasznos gyakorlati példák
„Éppen egy információs készségekkel kapcsolatos programot készítettem a 7.
évfolyam számára, és kíváncsi voltam arra, hogy a tanulók mit tanultak az információkereséséről és a könyvtárhasználatról az általános iskolában. Leírtam pár kérdést, és felvettem a kapcsolatot három általános iskolával, ahová a tanulók korábban
jártak. Korábban is megkerestem már ezt a három iskolát. Telefonon megkérdeztem az
érintett iskolák könyvtárainak vezetésével megbízott pedagógusok véleményét. Segítségük nagyon hasznosnak bizonyult, és arra buzdított, hogy az intézményünkbe való
belépéskor többet várjak el a tanulóktól”
„Nemrégiben végeztem el a könyvtári állomány leltározását a sajátos nevelési
igényű tanulók oktatásáért felelős koordinátor segítségével. Arra voltunk kíváncsiak,
hogy a jelenlegi állomány tekintetében hol vannak hiányosságok, és az állomány
bővítése céljából egy olyan tervet dolgoztunk ki, mely a sajátos nevelési igényű tanulók igényeit is kielégíti.”
„A 12. évfolyam elején sok szaktanár elhozza a tanulóit a könyvtárba, hogy bemutassa nekik mindazon forrásokat, amikre a tantárgyak tanulása során szükségük
lesz. Ezt megelőzően, a tanárok felkeresnek engem, és együtt megbeszéljük, melyek
azok a pontok, amiket érdemes a tanulóknak kihangsúlyozni. Az óra első felében
a szaktanár beszél, a másodikban pedig én. A tanárok az elérhető forrásokról beszélnek, én pedig többek között arra emlékeztetem a tanulókat, milyen hosszú időre
kölcsönözhetnek ki könyveket.”
„A könyvtár az iskolai indukciós program része. A tanulók az információt még
az iskolába való belépésük előtt megkapják, az iskola megtekintésének részeként ellátogatnak a könyvtárba, és én az első néhány nap során ellátogatok minden egyes
osztályba, hogy bemutatkozzam. Az első félév során több indukciós foglalkozást is
szervezünk, amikor a tanulók megtanulhatják, hogyan használják a könyvtárat.”

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 135

2012.02.21. 21:58:51

136

ESZKÖZÖK
I.) A TANULÓKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
Ne feledje, hogy az alábbi kérdések csupán javaslatok, és hogy a dőlt betűvel szedett rész
nem tartozik a kérdés lényegi részéhez
Olvasás:
• Nagyon különbözik-e a tanulási forrásközpont a korábbi iskolád könyvtárától?
– Ha igen, miben különbözik?
– Ha igen, elmagyarázta-e neked valaki, hogyan épül fel a forrásközpont?
• Amikor elkezdtél ebben az iskolában tanulni, ellenőrizte-e valaki, hogy mennyit
tudsz az információkereséséről, annak felhasználásáról és a könyvtárak használatáról? Hogyan történt mindez?
• Szoktál-e tanórákon kívül a tanulási forrásközpontba járni egyedül vagy másokkal
együtt?
– Ha igen, gondot okoz-e neked a szükséges információ vagy egyéb anyagok megkeresése a forrásközpontban? Mit teszel ilyen helyzetben?
Az alábbi kérdéseket ugyanazon tanulói csoportoknak, vagy különböző évfolyamos
tanulóknak több alkalommal is felteheti annak feltárása érdekében, hogy a tanulók képességei tanulmányaik előrehaladtával hogyan fejlődnek. A kérdéseket ugyanannyi fiúnak,
mint lánynak célszerű feltenni, hogy fejlődésük relatív üteme megfigyelhető legyen.
Ezek a kérdések a különböző etnikai háttérrel rendelkező, sajátos nevelési igényű,
nem angol anyanyelvű és tehetséges tanulók relatív fejlődési ütemének megfigyelésére is
felhasználhatók. Azt javasoljuk, hogy egy alkalommal csak egy aspektus megfigyelésére
fókuszáljon.
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• Mondd el, hogyan fogsz hozzá egy kutatási feladathoz, például…?
• Mit teszel, ha valamilyen szükséges információt/forrást nem találsz?
• Vissza szoktál-e jönni a forrásközpontba a szabad idődben, hogy a folytasd a tanórán
elkezdett feladatot?

J.) A TANULÓKAT A TANULÁSI FORRÁSKÖZPONTBA
KÍSÉRŐ TANÁROKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
• Véleménye szerint a tanulók fejlődése jónak vagy megfelelőnek tekinthető-e a tanulási forrásközpontra épülő tevékenységeiket illetően?
– Ha igen, milyen a fejlődés üteme?
– Ha igen, hogyan fejlődnek?
– Ha igen, tevékenységük egyre magabiztosabbnak tűnik-e? Ez hogyan nyilvánul
meg?
– Ha igen, véleménye szerint a fiúk és a lányok egyenlő mértékben fejlődnek-e?
– Adott esetben (a csoport összetételétől függően), a sajátos nevelési igényű,
nem angol anyanyelvű és tehetséges tanulók a többi diákkal azonos mértékben
fejlődnek-e?
• Ha válasza nemleges bármelyik feltett kérdésre, Ön szerint mi ennek az oka?
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Az egyes tanulóknak adott pontszámokat a fenti táblázatban rögzítse, hogy később következtetéseket tudjon
levonni a megfigyelt csoport összesített szintjére vonatkozólag. Ideális esetben, a fenti ellenőrző listát ugyana-

az igényeknek és a megoldandó feladatnak leginkább megfelelő
módszereket alkalmazza

csoportban, az eltérő nemű/etnikai hovatartozású
csoportokat is beleértve, jól dolgozik

másokkal való forrásközpontbeli együttműködése során magabiztosnak tűnik

önálló forrásközponti tevékenysége során magabiztosnak tűnik

motivált, és nem kéri automatikusan a forrásközpont munkatársainak segítségét

munkáját képes megszervezni, keresési stratégiáit
átgondolja, és idejét jól osztja be

segíti a többi tanulót a tanulásban, az eltérő nemű/etnikai
hovatartozású csoportokat is beleértve

Megfigyelt képesség/tudatos tevékenység

K.) MEGFIGYELÉSI ELLENŐRZŐ LISTA

138

1. Kérdés: Milyen magasak az elvárások?

1c: A tanulók fejlődése a tanulási forrásközpontra épülő tevékenységek terén

2012.02.21. 21:58:52

Ha a fő hangsúlyt a különböző nemű, etnikai hovatartozású, sajátos nevelési igényű, nem angol anyanyelvű vagy
tehetséges tanulók fejlődésének összehasonlítására helyezi, minden egyes csoport összes pontszámát meg kell
határozni. Ez a legegyszerűbb és leghatékonyabb módon úgy érhető el, ha egyszerre csak egy csoportra fókuszál.

zon tanulói csoportra vonatkozólag kétszer is érdemes alkalmazni, a kapott adatok összehasonlításából ugyanis
a tanulók előrehaladására lehet következtetni. Ha erre nincs lehetőség, a képességek fejlődését két vagy több
különböző évfolyamra járó tanulók megfigyelése során is nyomon lehet követni.

139
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> A tanulási forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> Tanulói észrevételek

> A tanulási forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> Tanulói észrevételek
> Tanári vélemények

> Tanulói észrevételek
> A tanulási forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> A tanulási forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> Tanulói észrevételek
> A tanulók a forrásközponti tevékenységekben való részvétele

> A tanulási forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> Tanulói észrevételek

i. A tanulók törekszenek-e arra, hogy építő jellegű és
harmonikus kapcsolatokat alakítsanak ki a többi
tanulóval, a forrásközpont munkatársaival és az önkéntesekkel a forrásközpontban folytatott tevékenységeik
során?

ii. A tanulók segítik-e egymást a forrásközpontban folytatott tevékenységük során?
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iii. A tanulók felelősségteljesen viselkednek-e a forrásközpontban (pl.: megbízhatóak-e és tisztelik-e mások
tulajdonát és a központ forrásait)?

iv. A tanulók felelősségteljesek és kezdeményezők-e a
forrásközpontban?

v. A tanulók forrásközpontbeli tevékenységeik során
tekintettel vannak-e a többi látogatóra, akár hagyományos tanóra keretében, akár azon kívül tartózkodnak ott?

> Megfigyelés az (N) ellenőrző lista alapján
> A tanulók kérdőíves felmérése az (L) kérdőív alapján

> Megfigyelés az (N) ellenőrző lista alapján
> A tanulók kérdőíves felmérése az (L) kérdőív alapján
> Állítson össze egy tartalmi összefoglalót a forrásközponti
bizottság/tanács feljegyzéseiből, melyek a tanulóknak a forrásközpontban elérhető források kiválasztásában, a tevékenységek szervezésében való részvételét, stb. illusztrálják
> Készítsen feljegyzést a tanulók könyvtárban végzett
tevékenységeiről (pl.: órarendek, fényképek)

> Megfigyelés az (N) ellenőrző lista alapján
> A tanulók kérdőíves felmérése az (L) kérdőív alapján

> Megfigyelés az (N) ellenőrző lista alapján
> A tanulók kérdőíves felmérése a (L) kérdőív alapján
> Beszélgetés a tanulóikat a forrásközpontba kísérő pedagógusok számára összeállított (M) kérdések alapján

> Megfigyelés az (N) ellenőrző lista alapján
> A tanulók kérdőíves felmérése az (L) kérdőív alapján

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

2. Kérdés: Hogyan fejlődik a tanulók magatartása, értékrendje
és személyes tulajdonságai?

2a: A tanulóknak a tanulási forrásközponthoz való viszonyulása és az ott tanúsított magatartása

Az bizonyítékgyűjtés módja: hagyományos
• i, iv és v: a tanárok véleményét fel kell jegyezni, ha a tanárok minderre vállalkoznak, miközben tanulókat kísérnek, illetve amikor éppen a tanulási forrásközpontban dolgoznak. A tanárok szisztematikus megkérdezése ezen a területen valószínűleg nem lenne eredményes.
• i-iv: hasznos információval szolgálhat a félévenként a forrásközpont munkatársai számára a négy fenti indikátorral kapcsolatban megszervezett áttekintő
foglalkozás, mely a forrásközpont munkatársainak véleményét tükrözi és jegyzi fel a különböző tanulói csoportok hozzáállását és magatartását illetően.

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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3. SZINT
KÖZEPES

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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2. SZINT
JÓ

1. SZINT
KIVÁLÓ

• Kevés tanuló képes építő jellegű kapcsolatot kialakítani a többi tanulóval, vagy segíteni nekik a tanulásban.
• A tanulók, illetve a diákok és a forrásközpont munkatársai közötti kapcsolat időnként felszínes.
• Sok tanuló időnként nem tartja tiszteletben a forrásközpont által biztosított lehetőségeket és információforrásokat.
• A tanulóknak kevés lehetőségük nyílik felelősségtudatok fejlesztésére és tevékenységek kezdeményezésére.
• A tanulói viselkedés típusai gyakran nem megfelelőek, és sok esetben nem mutatnak tiszteletet a többi ember iránt.

• A tanulók mintegy fele képes építő jellegű kapcsolatot kialakítani a többi tanulóval, a tanulási forrásközpont munkatársaival, tevékenységei során pedig időnként
együttműködő és udvarias.
• A tanulók egy része alkalmanként segíti a többieket a tanulásban. Közös tevékenységeik során csak kevés tanuló magabiztos.
• Sok tanuló tiszteletben tartja a forrásközpont által biztosított lehetőségeket és információforrásokat, sokan azonban nem.
• Vannak arra irányuló törekvések, hogy a tanulókat bevonják a tanulási forrásközpont fejlesztésével kapcsolatos döntései folyamatokba.
• A tanulói viselkedés típusai változóak és a tanulók mintegy fele nem mutat tiszteletet a többi ember iránt.

• A tanulók 55-64%-a képes építő jellegű kapcsolatot kialakítani a többi tanulóval, a tanulási forrásközpont munkatársaival, és tevékenységei során időnként együttműködő
és udvarias.
• A tanulók egy része segíti a többieket a tanulásban. Közös tevékenységeik során kevésbé magabiztosak.
• A tanulók többsége tiszteletben tartja a forrásközpont által biztosított lehetőségeket és információforrásokat, de ebben nem mindig következetesek.
• A tanulóknak lehetőségük nyílik arra, hogy felelősségtudatukat fejlesszék és tevékenységeket kezdeményezzenek, bár ez többnyire alkalmi jellegű. A tanulók egy része él
ezzel a lehetőséggel.
• A tanulók 55-64%-a jól, és másokkal szemben általában tisztelettudóan viselkedik.

• A tanulók 65-79%-a építő jellegű kapcsolatot alakít ki egymással, a tanulási forrásközpont munkatársaival, és tevékenységei során általában együttműködő és udvarias.
• A tanulók gyakran segítik egymást a tanulásban. Közös tevékenységeik során magabiztosak.
• A tanulók többsége tiszteletben tartja a forrásközpont által biztosított lehetőségeket és információforrásokat.
• A tanulóknak gyakran nyílik lehetőségük arra, hogy felelősségtudatukat strukturált módon fejlesszék és tevékenységeket kezdeményezzenek, például más diákok tanulásában és forrásközponti tevékenységének szervezésében való segítségnyújtás révén. A tanulók gyakran élnek ezzel a lehetőséggel.
• A tanulók 65-79%-a jól, és másokkal szemben általában tisztelettudóan viselkedik.

• Á tanulók legalább 80%-a építő jellegű kapcsolatot alakít ki egymással, a tanulási forrásközpont munkatársaival, és az esetek túlnyomó részében tevékenységei során
együttműködő és udvarias.
• A tanulók rendszeresen segítik egymást a tanulásban. Közös tevékenységeik során magabiztosak.
• A tanulók mindig tiszteletben tartják a forrásközpont által biztosított lehetőségeket és információforrásokat.
• A tanulóknak rendszeresen lehetőségük nyílik arra, hogy felelősségtudatukat strukturált módon fejlesszék, és tevékenységeket kezdeményezzenek, hiszen például diákkönyvtárosként módjuk van arra, hogy más diákok tanulásában és tanulási tevékenysége szervezésében segítséget nyújtsanak.
• A tanulók többsége szinte mindig jól, és másokkal szemben tisztelettudóan viselkedik.

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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2. Kérdés: Hogyan fejlődik a tanulók magatartása, értékrendje
és személyes tulajdonságai?
2a: A tanulóknak a tanulási forrásközponthoz való viszonyulása és az ott tanúsított magatartása

Javasolt fejlesztési lépések
• Ragadjon meg minden lehetőséget annak, érdekében, hogy a tanulókat be
tudja vonni a tanulási forrásközpont fejlesztésébe, például szervezzen bemutatókat, válasszon az iskolai vagy a nyilvános könyvtárból származó forrásokat
vagy jelöljön ki diák-könyvtárosokat.
• Teremtse meg annak lehetőségét, hogy a tanulók felelősségtudatukat fejleszthessék a tanulási forrásközpontban, például jelöljön ki diák-könyvtárosokat,
akik megfelelő képzésben részesülnek és a forrásközpont fejlesztésében is
meghatározó szerepet játszanak.
• Hozza létre a forrásközpontra vonatkozó házirendet, ami az iskolai viselkedési szabályzatra épül, és a tanulóktól származó javaslatok figyelembevételével
készül.
• Bátorítsa arra a tanulókat, hogy az osztálytársak, és a nagyobb diák-mentor bevonásával segítsék egymást a tanulásban. Ez az IKT-technológiák
alkalmazásával kifejezetten jól működik.
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Hasznos gyakorlati példák
„Ebédidő alatt dolgozik nálunk két 11. évfolyamos diák, akik azt ellenőrzik, hogy
a van-e a tanulóknak érvényes belépőkártyájuk a könyvtár használatához, és emellett segítenek a könyvtár dolgozóinak a tanulók koordinálásában. Ez nagyon hasznos,
hiszen amikor telt ház van, akár 60 diák is tartózkodik egyszerre a könyvtárban, így
a könyvtár dolgozói érdemben tudnak segíteni a tanulóknak, és nem kell az apró viselkedési problémákkal foglalkozniuk.”
„Néhány éve dolgoznak a könyvtárban diák-könyvtárosok. Kinevezésük előtt mindig
el szoktam beszélgetni a tanulókkal, hogy megbizonyosodjam arról, tudják, mire is vállalkoznak, de nem csak azt akarom, hogy valahogyan megbirkózzanak a feladattal, hanem
egy képzési programon is részt kell venniük. A diákok megtanulják, hogyan működik
a könyvtár, hogyan épül fel, stb. Aztán azt is megtanulják, hogyan segíthetnek a többi
diáknak a tanulásban. Ahhoz különösen jól értenek, hogy a számítógépet használó tanulóknak segítsenek. A képzés végén bizonyítványt és könyvtári jelvényt kapnak. Ezek
nagyon rangos elismerések az iskolánkban.”
„Amikor elkezdetem dolgozni könyvtárosként a jelenlegi munkahelyemen, a könyvtárral kapcsolatban sok szigorú szabály volt érvényben. Meg akartam ezektől szabadulni,
így megkértem a tanulókat, hogy segítsenek irányelveket kidolgozni a könyvtár számára.
Mindez a 7. évfolyam bevonásával történt. Hasznos volt látnom, hogyan vélekednek
a tanulók a könyvtárban való viselkedésről, különösen a 7. évfolyamosok részéről, akik
már határozott véleménnyel rendelkeznek. Az irányelveket a 7. évfolyamosok számára
rendezett foglalkozáson „vezettük be”. Azt hiszem, az irányelvek kidolgozásában résztvevő
tanulók úgy érezték, mindehhez ők is jelentősen hozzájárultak.”
„Egy úgynevezett cimbora-technikát vezettünk be. Minden 12. évfolyamos tanuló egy
hetedikest kapott maga mellé. Mindezzel elsősorban az a célunk, hogy a kisebbek olvasási
készségeit fejlesszük, ezáltal ugyanis például magabiztosságuk és önbecsülésük is nő. A módszer azonban a nagyok számára is hasznos, hiszen rendszeresen valamennyi időt a könyvtárban kell tölteniük, amely során felismerik, milyen lehetőségeket is nyújt a könyvtár. Gyakran
pedig éppen azokból a 12-edikes tanulókból válnak a legjobb „cimborák”, akiknek alsóbb
osztályban maguknak is problémáik voltak; ők természetesen jól értik társaik problémáit
– gyakran sokkal jobban, mint maguk a tanárok.”
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ESZKÖZÖK
L.) KÉRDŐÍV TANULÓK SZÁMÁRAK
A tanulási forrásközpont használata
1.) Szoktál-e más tanulókkal közösen feladatot megoldani a tanulási forrásközpontban
tanórákon kívül?
Nem
Igen
Ha nem – lépj tovább a 2. kérdéshez
1.1 Ha igen, milyen típusú feladatokat oldotok meg együtt?

1.2 Segítitek-e egymást a tanulásban?
Nem
Igen
Ha igen, hogyan?

2.) Részt veszel-e valamilyen formában a forrásközpont működésében?
Nem
Igen
Ha nem – lépj tovább a 3. kérdéshez
2.1 Ha igen, miben veszel részt?

3.) Van-e lehetőséged arra, hogy a forrásközpontban rendelkezésre álló forrásokkal, az ott megrendezett bemutatókkal, eseményekkel, vagy a forrásközpont működtetésével kapcsolatban kifejezd a véleményed?
Nem
Igen
3.1 Ha igen, tettél-e már valamilyen javaslatot? Mi volt az?

4.) A forrásközpont különbözik-e az iskola többi részétől?
Nem
Igen
4.1 Ha igen, miben különbözik?

5.) Melyek a forrásközpontban betartandó legfontosabb viselkedési szabályok?

6.) Jól lehet-e a forrásközpontban dolgozni?
Nem
Igen
6.1 Mi ennek az oka?

Köszönjük, hogy kitöltötted ezt a kérdőívet Kérjük, továbbítsd:
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Kevés vagy
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>>>Gyenge

csoport összesített szintjére vonatkozólag.

Az egyes tanulóknak adott pontszámokat a fenti táblázatban rögzítse, hogy később következtetéseket tudjon levonni a megfigyelt

a forrásközpont szabályait/irányelveit tiszteletben tartja
(pl.: csendben dolgozik, igazolványát bemutatja, ha ez szükséges)

zavaró tevékenységet nem folytat

segítséget kér a forrásközpont munkatársaitól és az önkéntes
segítőktől, ha arra szüksége van

más emberekkel szemben udvarias

a forrásközpont munkatársaival és az önkéntes segítőkel szemben
tisztelettudó

a forrásokat hajlandó megosztani

segíti a többi tanulót a forrásközpontban elérhető források
használatában

más tanulókkal jól együttműködik

Megfigyelt képesség/tudatos tevékenység

N.) MEGFIGYELÉSI ELLENŐRZŐ LISTA

M.) MEGVITATANDÓ KÉRDÉSEK A TANULÁSI FORRÁSKÖZPONT MUNKATÁRSAI SZÁMÁRA
• A tanulók általánosságban megfelelően viselkednek és dolgoznak-e a tanulási forrásközpontban?
• Próbálnak-e a tanulók egymásnak a tanulásban segíteni, amikor erre lehetőség adódik? Ha igen, hogyan?
• Hogyan viszonyulnak a tanulók a forrásközponthoz és annak munkatársaihoz?
• Ha a fenti kérdések bármelyikével kapcsolatban negatív vélemény fogalmazódik meg,
mit lehetne tenni a tanulók forrásközpontban tanúsított magatartásának javítása érdekében?
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> Azonosítsa az állomány/kiadási lista feljegyzéseit ezen témakörök
lefedettségének illusztrálása érdekében
> Készítsen tartalmi kivonatot a forrásközpont irányelveket tartalmazó
dokumentációból az állomány-fejlesztés ezen szempontjaira vonatkozóan
> Készítsen tartalmi kivonatot a forrásközpont irányelveket tartalmazó
dokumentációból az ilyen elvek iránti elkötelezettség illusztrálása
érdekében
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (O) kérdések alapján
> Készítsen feljegyzést a tevékenységekről (pl.: fényképek, szórólapok,
tanulói vélemények feljegyzése)

> Állományra/kiadásra vonatkozó feljegyzések
> Az ezekre a témákra való utalás a forrásközponti
irányelveket tartalmazó dokumentációban
> Az iskolának a fajok közötti egyenlőségre vonatkozó irányelvére való utalások
a forrásközponti irányelveket tartalmazó dokumentációban
> Tanulói észrevételek
> A forrásközpontban szervezett bemutatók
és tevékenységek

> A tanulási forrásközpontban megfigyelt tevékenységi minták
> Tanulói észrevételek

> A tanulási forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> Tanulói észrevételek
> A forrásközpont munkatársainak észrevételei
> A forrásközpont fejlesztésében szerepet vállaló
tanulók megfigyelései

> A tanulási forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> Tanulói észrevételek
> A forrásközpont munkatársainak észrevételei
> A tanulók forrásközpontbeli magatartására vonatkozó utalások az iskola házirendjében
> A forrásközpontbeli viselkedésre való utalások az
iskola házirendjében

i. A forrásközpontban
rendelkezésre álló források ellátják-e
a tanulókat mindazon információkkal, melyek a különböző érzelmek,
értékek és hitvallások, a lelki
tudatosság és az önismeret, a jó és a
rossz megkülönböztetésére szolgáló
alapelvek, valamint a saját és a mások
kultúrájának tiszteletben tartásához
elengedhetetlenek?

ii. A tanulók értik- és tiszteletben
tartják-e az egyéni különbségeket,
különös tekintettel az érzelmekre, értékekre és hitvallásokra
– és ellenállnak-e az elnyomó
magatartásnak (pl.: megfélemlítés,
rasszizmus)?

iii. A tanulók büszkék-e arra, hogy az
iskolájukban tanulási forrásközpont
működik?

iv. A forrásközpont munkatársai
ragaszkodnak-e magas szintű
viselkedési normák betartásához a
forrásközpontban?

> Megfigyelés a (Q) ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (O) kérdések alapján
> A beszélgetést a forrásközpont munkatársainak tartott foglalkozáson,
a munkatársak számára összeállított (P) kérdések alapján végezze
> Készítsen tartalmi kivonatot a forrásközpont és az iskola házirendjéből

> Megfigyelés a (Q) ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (O) kérdések alapján
> Megbeszélés a forrásközpont munkatársainak tartott foglalkozáson,
a munkatársak számára összeállított (P) kérdések alapján
> Készítsen tartalmi kivonatot a forrásközpont bizottság feljegyzésiből,
amely a tanulói részvételt illusztrálja, pl.: forrásközponti források
kiválasztása
> Elemezze a tanulóknak a forrásközpont véleményeket tartalmazó
könyvébe írt bejegyzéseit

> Megfigyelés a (Q) ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (O) kérdések alapján

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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• A forrásközpont megfelelő mennyiségű (többségében aktuális) forrással rendelkezik, melyek a tanulóknak betekintést nyújtanak, illetve ellátják őket mindazon információkkal, melyek a különböző
érzelmek, értékek és hitvallások, értékeléséhez, a lelki tudatosság és az önismeret támogatásához, a jó és a rossz megkülönböztetésére szolgáló alapelvek támogatásához elengedhetetlenek, valamint
a saját és mások kulturális hagyományainak tiszteletben tartásához pozitív példát mutatnak.
• A tanulók mintegy fele megérti és tiszteletben tartja az egyéni különbségeket, érzéseket, értékeket és hitvallásokat; másik részük azonban erre kevésbé fogékony, és kevés lehetősége van arra, hogy az
érzelmeket, értékeket és hitvallásokat olvasói körökben és más tevékenységek során megvitassa; elnyomó magatartásbeli megnyilvánulások (pl.. megfélemlítés, rasszizmus) izoláltan megfigyelhetők.
• A tanulók általában büszkék az iskolai forrásközpontra, időnként azonban némelyiküknél megfigyelhető az érdeklődés hiánya az ott nyújtott források és lehetőségek iránt.
• A forrásközpont munkatársainak időnként nehézséget okoz a felmerülő magatartásbeli problémák kezelése, és a tanulók magatartásával szembeni elvárásaik tekintetében nem mindig következetesek.

• A forrásközpont kevés forrással rendelkezik, melyek a tanulóknak betekintést nyújtanak, illetve ellátják őket mindazon információkkal, melyek a különböző érzelmek, értékek és hitvallások, értékeléséhez, a lelki tudatosság és az önismeret támogatásához, a jó és a rossz megkülönböztetésére szolgáló alapelvek támogatásához elengedhetetlenek, valamint a saját és mások kulturális hagyományainak
tiszteletben tartásához pozitív példát mutatnak.
• Sok tanuló nem érti, és nem tartja tiszteletben az egyéni különbségeket, érzéseket, értékeket és hitvallásokat; a többiek azonban minderre kevésbé fogékonyak, és kevés lehetőségük van arra, hogy az
érzelmeket, értékeket és hitvallásokat olvasói körökben és más tevékenységek során megvitassák; elnyomó magatartásbeli megnyilvánulások (pl.. megfélemlítés, rasszizmus) megfigyelhetők.
• A tanulók nem büszkék az iskolai forrásközpontra, és sokan nem mutatnak érdeklődést az ott nyújtott források és lehetőségek iránt.
• A forrásközpont munkatársainak gyakran nehézséget okoz a felmerülő magatartásbeli problémák kezelése, és a tanulók magatartásával szembeni elvárásaik tekintetében pedig nem következetesek.

• A forrásközpont megfelelő mennyiségű forrással rendelkezik (ezek egy része talán nem aktuális), melyek a tanulóknak betekintést nyújtanak, illetve ellátják őket mindazon információkkal, melyek
a különböző érzelmek, értékek és hitvallások, értékeléséhez, a lelki tudatosság és az önismeret támogatásához, a jó és a rossz megkülönböztetésére szolgáló alapelvek támogatásához elengedhetetlenek,
valamint a saját és mások kulturális hagyományainak tiszteletben tartásához pozitív példát mutatnak.
• A tanulók 55-64%-a megérti és tiszteletben tartja az egyéni különbségeket, érzéseket, értékeket és hitvallásokat; és időnként lehetősége van arra, hogy az érzelmeket, értékeket és hitvallásokat olvasói
körökben és más tevékenységek során megvitassa; elnyomó magatartásbeli megnyilvánulások (pl.. megfélemlítés, rasszizmus) nincsenek.
• A tanulók általában büszkék az iskolai forrásközpontra, és csak keveseknél figyelhető meg az érdeklődés hiánya az ott nyújtott források és lehetőségek iránt.
• A forrásközpont munkatársai a felmerülő magatartási problémákat általában hatékonyan és következetesen kezelik, a tanulók magatartásával szembeni elvárásaik tekintetében azonban nem mindig
következetesek.

• A forrásközpont megfelelő mennyiségű aktuális forrással rendelkezik, melyek a tanulóknak betekintést nyújtanak, illetve ellátják őket mindazon információkkal, melyek a különböző érzelmek,
értékek és hitvallások, értékeléséhez, a lelki tudatosság és az önismeret támogatásához, a jó és a rossz megkülönböztetésére szolgáló alapelvek támogatásához elengedhetetlenek, valamint a saját és
mások kulturális hagyományainak tiszteletben tartásához pozitív példát mutatnak.
• A tanulók 65-79%-a megérti és tiszteletben tartja az egyéni különbségeket, érzéseket, értékeket és hitvallásokat; és lehetősége van arra, hogy az érzelmeket, értékeket és hitvallásokat olvasói körökben
és más tevékenységek során megvitassa; és nem tanúsít elnyomó magatartási formákat (pl.. megfélemlítés, rasszizmus) a forrásközpontban.
• A tanulók többsége büszke a forrásközpontra, és érdeklődést mutat az ott nyújtott források és lehetőségek iránt.
• A forrásközpont munkatársai a magatartási problémák többségét hatékonyan és következetesen kezelik, és a tanulók magatartásával szemben magas elvárásaik vannak.

• A tanulási forrásközpont bőséges forrással rendelkezik, melyek aktuálisak és magas színvonalúak, és melyek a tanulóknak betekintést nyújtanak, illetve ellátják őket mindazon információkkal, melyek
a különböző érzelmek, értékek és hitvallások értékeléséhez, a lelki tudatosság és az önismeret támogatásához, a jó és a rossz megkülönböztetésére szolgáló alapelvek támogatásához elengedhetetlenek,
valamint a saját és mások kulturális hagyományainak tiszteletben tartásához pozitív példát mutatnak.
• A tanulók legalább 80%-a megérti és tiszteletben tartja az egyéni különbségeket, érzéseket, értékeket és hitvallásokat; és rendszeresen lehetősége van arra, hogy az érzelmeket, értékeket és hitvallásokat
olvasói körökben és más tevékenységek során megvitassa; és nem tanúsít elnyomó magatartási formákat (pl.. megfélemlítés, rasszizmus) a forrásközpontban.
• A tanulók büszkék a forrásközpontra, pozitívan beszélnek róla, érdeklődést mutatnak az ott nyújtott források és lehetőségek iránt, és aktívan részt is vesznek a forrásközpontra épülő tevékenységekben.
• A forrásközpont munkatársai a magatartási problémákat hatékonyan és következetesen kezelik, és a tanulók magatartásával szemben magas elvárásaik vannak.

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése

1. SZINT
KIVÁLÓ

2. SZINT
JÓ

3. SZINT
KÖZEPES

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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2. Kérdés: Hogyan fejlődik a tanulók magatartása, értékrendje és
személyes tulajdonságai?
2b: A tanulási forrásközpontnak a tanulók lelki, erkölcsi, társadalmi és kulturális fejlődésére gyakorolt hatása

Javasolt fejlesztési lépések
• Győződjön meg arról, hogy a forrásközponti állomány fejlesztésével kapcsolatos irányelvekben tükröződik az olyan források beszerzése iránti elkötelezettség, melyek a tanulóknak bepillantást és ismereteket nyújtanak a különböző
kultúrák, értékek és hitvallások vonatkozásában, segítik a lelki tudatosság és
az önismeret fejlődését, valamint elősegítik a jó és a rossz megkülönböztetésére szolgáló alapelvek fejlődését. Helyezze előtérbe az ilyen források beszerzését, ha ezt szükségesnek látja.
• A fenti témák megvitatása érdekében hozzon létre olvasói klubot.
• Állítson össze egy viselkedési szabályzatot a forrásközpontban követendő magatartás leírására, melyben az elnyomó magatartási formák (pl.: megfélemlítés, rasszizmus) tilalmát is feltünteti, a tanulók javaslati alapján. A viselkedési
szabályzatnak összhangban kell lennie az iskola házirendjével.
• Hozzon létre egy forrásközponti bizottságot, melyben minden évfolyam tanulói képviseltetik magukat, és a legfontosabb kérdések eldöntésében valódi
beleszólásuk van.
• Biztosítsa, hogy a forrásközpont minden munkatársa az iskolavezetés és
a tanári kar részéréről megfelelő képzésben részesüljön és támogatást kapjon
a tanulók magatartásának koordinálását illetően.

További információ:
A helyi iskolai és a nyilvános könyvtári szolgálat további információval szolgálhat a forrásközpontban
követendő magatartási kódex létrehozásáról, az állományfejlesztés irányelveiről, és a javaslatot tehet
az állomány olyan bővítésére, hogy a tanulók bepillantást nyerhessenek és ismereteket szerezhessenek
a különböző kultúrák, értékek és hitvallások vonatkozásában, hogy segítse a lelki tudatosság és az önismeret fejlődését, valamint hogy elősegítse a jó és a rossz megkülönböztetésére szolgáló alapelvek fejlődését.
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Hasznos gyakorlati példák
„Tudtam, hogy az iskolai könyvtár nem tükrözi megfelelően az iskola kulturális sokszínűségét. Mivel az iskolai költségvetés nem tette lehetővé az állomány bővítését,
rájöttem, hogy a legjobb módszer, ha megnézem, hogy az iskolai könyvtárban milyen
anyagok állnak rendelkezésre. Három tizedikes tanulóval ellátogattam az iskolai könyvtárba. Szándékosan három különböző etnikai háttérrel rendelkező diákot választottam.
A segítségükkel könnyebben rájöttem, hogy melyek azok az információforrás-típusok, melyek
érdekelhetik a tanulókat. Természetesen, a könyvtári szolgálat szakértelme is segítségünkre
volt, de nem szolgáltathatott volna ugyanannyi információt, mint maguk tanulók.”
„Tavaly szerveztünk egy vicces választási kampányt. Megkértem minden „jelöltet”,
hogy a könyvtár egyik részén szervezzen bemutatót, ahol a kormányról, törvényhozásáról,
stb. szóló könyveket népszerűsíti – ezek a témakörök általában kisebb népszerűségnek
örvendenek.”
„A tanulók jelentős része muszlim, így úgy gondoltam, fontos lenne megünnepelni
a könyvtárban a ramadánt. Készítettem egy összeállítást a falra, amelyen az iszlámról szóló könyveket népszerűsítettem. Miután az áldozati ünnepet követően a tanulók
visszajöttek az iskolába, ünnepséget rendeztünk a könyvtárban, ahol indiai zene szólt,
rágcsálnivalót ettünk, stb. A szervezés jó részét a tanulókra bíztam, és sok tanár is eljött
a rendezvényre.”
„A könyvtár és teljes személyzete is részt vesz az iskolai magatartási kódex kidolgozásában. Ez azt jelenti, hogy a könyvtár munkatársai ugyanazokat a szankciókat alkalmazhatják, és ugyanúgy jutalmazhatnak is, mint a tantestület tagjai. Mindez lehetővé
teszi, hogy a tanulók szemében ugyanazzal a jogkörrel rendelkezzünk, mint a tanáraik.
Az érdemek elismerése jó módszer arra, hogy a tanulókat „rávegyük” arra, hogy segítsenek
nekünk, például a könyvek átrendezésében.”
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ESZKÖZÖK
O.) A TANULÓKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
• Hogyan jellemeznéd az iskolai forrásközpontot egy, az iskolába most érkező ember
számára?
• Kinek a céljait szolgálja a forrásközpont? Lehetővé kellene-e tenni minden tanuló
számára a forrásközpont használatát? Szerinted meg kellene-e engedni, hogy egyesek
elsőbbséget élvezzenek a forrásközpontban?
• Nehézséget okoz-e a forrásközpont használata a mozgáskorlátozott tanulóknak?
Segítesz-e nekik? Hogyan segítesz?
• Ha különböző kultúrák és hitvallások után kellene kutatnod, hol kezdenéd a keresést?
• A tanulási forrásközpont munkatársai ragaszkodnak-e ahhoz, hogy a tanulók jól viselkedjenek a forrásközpontban?
• Mit teszel, ha valaki helytelenül viselkedik a forrásközpontban?

P.) A TANULÁSI FORRÁSKÖZPONT MUNKATÁRSAIVAL FOLYTATOTT
BESZÉLGETÉS SORÁN FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
• A tanulók büszkék-e a tanulási forrásközpontra?
Tudna erre példát mondani?
• A tanulók tiszteletben tartják és vigyáznak-e a forrásközpontra és az ott rendelkezésre forrásokra?
• A tanulók tisztelik-e forrásközpont munkatársait és az ott dolgozó többi tanulót?
• A tanulók tanúsítnak-e elnyomó magatartásformákat, például megfélemlítést?
• Ön hogyan biztosítja a magas szintű viselkedési normák betartását a forrásközpontban?
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szintre vonatkozóan.

Az egyes tanulóknak adott pontszámokat a fenti táblázatban rögzítse, hogy később következtetéseket tudjon levonni az összesített

a forrásközpontban rendelkezésre álló forrásokat tiszteletben
tartja, és vigyáz rájuk

érdeklődést mutat, és aktívan részt vesz a forrásközpontban
szervezett tevékenységekben (pl.: felajánlja segítségét)

az egyéni különbségeket tiszteletben tartja, és elnyomó
magatartásformákat nem tanúsít

tiszteletet tanúsít a forrásközpont munkatársai és az önkéntes
segítők iránt

a többi tanulót segíti a forrásközpontban rendelkezésre álló
források használatában

a különböző képességű, nemű, etnikai hovatartozású,
stb. tanulóval jól együttműködik

Megfigyelt képesség/tudatos tevékenység

Q.) MEGFIGYELÉSI ELLENŐRZŐ LISTA
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2. Kérdés: Hogyan fejlődik a tanulók magatartása, értékrendje és
személyes tulajdonságai?

2b: A tanulási forrásközpontnak a tanulók lelki, erkölcsi, társadalmi és kulturális fejlődésére gyakorolt hatása
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> Beszélgetés a munkatársak számára összeállított (S) kérdések alapján
> Készítsen feljegyzést a forrásközpont munkatársainak vonatkozó
szakképesítéséről, képzéséről és tapasztalatáról
> Tekintse át az óravázlatokat, hogy lássa, azok mennyire tükrözik a
tanulók tanulási módjainak és különböző tanulási stílusának ismeretét.
> Tekintse át az óraterveket/foglalkozások vázlatait, hogy lássa,
azok mennyire terjednek ki a különböző tanítási módszerekre.
> Megfigyelés a (T) ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (R) kérdések alapján
> Tekintse át a tanulói munkákból válogatott mintákat, hogy lássa,
a tanulók mindegyike fejlődik-e.

> A forrásközpont munkatársainak önmegfigyelései
> A munkatársak szakképesítései / képzései és /
vagy az oktatásban szerzett gyakorlata
> Óratervek/foglalkozások vázlatai

> Óratervek/foglalkozások vázlatai
> A tanulási forrásközpont munkatársainak
megfigyelése
> Tanulói megfigyelések
> Tanulói munkák

> A forrásközpont munkatársainak megfigyelt
tevékenységei
> Tanulói megfigyelések

> A forrásközpont munkatársainak megfigyelt
tevékenységei
> A forrásközpont munkatársainak
önmegfigyelései

> Óravázlatok
> Értékelési dokumentáció
(pl.: tanulói kérdőívek, visszajelzések)
> A forrásközpont munkatársainak önmegfigyelései

ii. A tanulási forrásközpont munkatársai
rendelkeznek-e a tanulók tanulása és a
különböző tanulási típusokkal kapcsolatos megfelelő ismeretekkel
és tapasztalatokkal?

iii. A tanulási forrásközpont munkatársai különböző tanítási stílusokat
alkalmaznak-e, melyek lehetővé teszik
a különböző tanulási típusú diákok
hatékony tanulását?

iv. A tanulási forrásközpont munkatársai be tudják-e vonni, és kihívás elé
tudják-e állítani a tanulókat?

v. A tanulási forrásközpont munkatársai
jól tudnak-e osztályokat, csoportokat
és egyéni tanulókat irányítani?

vi. A tanulási forrásközpont munkatársai saját tanításukat megtervezik és
értékelik-e, illetve felismerik-e azokat
a lehetőségeket, melyek révén a tanítás és tanulás hatékonyabbá tehető?

Érdemes lenne több, a forrásközpont munkatársai által vezetett foglalkozást is megtekinteni.

> Tekintse át a tanulási célok világos megfogalmazását az óravázlatokban
> Az értékelés alapján ismerje fel a tanórák/tevékenységek átismétlésének
szükségességét
> A forrásközpont munkatársai minden egyes foglalkozást követően
visszajelzési naplót töltsenek ki.

> Megfigyelés a (T) ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a munkatársak számára összeállított (S) kérdések alapján

> Megfigyelés a (T) ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (R) kérdések alapján

> Megfigyelés a (T) ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a munkatársak számára összeállított (S) kérdések alapján
> Készítsen feljegyzést a forrásközpont munkatársainak ezeken
a területeken szerzett szakképesítése, képzése és tapasztalata
tekintetében

> A forrásközpont munkatársainak megfigyelt
tevékenységei
> A forrásközpont munkatársainak önmegfigyelései
> A munkatársak szakképesítései / képzései és /
vagy szakmai tapasztalata ezen a téren

i. A tanulási forrásközpont munkatársai
rendelkeznek-e a kutatási és tanulási készségekkel, az IKT technológia
használatával és az olvasási készségek
fejlesztésével kapcsolatos megfelelő
ismeretekkel és tapasztalatokkal?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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3. Kérdés: Milyen hatékony a tanítás és a tanulás?

3a: A tanulási forrásközpont munkatársai által nyújtott oktatás színvonala

2012.02.21. 21:58:53

• A tanulási forrásközpont munkatársai nem rendelkeznek megfelelő tárgyi ismerettel és tapasztalattal a tanulók különböző tanulási szokásait illetően. Ez megakadályozza, hogy tanulásukat hatékonyan
elősegíthessék.
• Az alkalmazott tanítási módszerek és a felhasznált források köre meglehetősen korlátozott, ami néhány tanuló számára megnehezíti a hatékony tanulást és a megfelelő eredmények elérését.
• A forrásközpont munkatársai kevés erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a tanulók érdeklődését felkeltsék, a tevékenységbe bevonják őket és kihívást állítsanak eléjük, így a tanulókkal szembeni
elvárások gyakran nem megfelelőek.
• A forrásközpont munkatársai a tanulókat gyakran nem megfelelően kezelik, és a tanulók egy része nem megfelelően viselkedik a forrásközpontban.
• Néhány, a forrásközpontra épülő foglalkozás számára megfogalmazódnak ugyan oktatási célok, de nem világosan, vagy nem a tanulók tanulási eredményeire fókuszálva. A forrásközpont munkatársai
időnként visszajelzést adnak, és felismerik azokat a lehetőségeket, melyek révén a tanítás és tanulás fejleszthető. A tantestület és a tanulók részéről azonban csak ritkán van visszajelzés

• A tanulási forrásközpont munkatársai megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a kutatási és tanulási készségeket, az IKT–technológiát és az olvasási készségek fejlesztését, és az alapvető tanulási szokásokat
illetően. Ez általában lehetővé teszi számukra, hogy a tanulók legalább felének egyéni igényeit megfelelően ki tudják elégíteni.
• A tanulási forrásközpont munkatársai részesültek valamilyen képzésben a tanítási módszereket és a különböző tanulási szokásokat illetően, de nem biztos, hogy mindez formális keretek között történt.
• A forrásközpont munkatársai erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a tanulók érdeklődését felkeltsék, a tevékenységbe bevonják őket és kihívást állítsanak eléjük. A tanulók 40-54%-ánál sikert
érnek el.
• Az alkalmazott tanítási módszerek és felhasznált források köre meglehetősen korlátozott.
• A forrásközpont munkatársai egyes osztályokat, csoportokat és egyéni tanulókat jól kezelnek. Megfelelő szintű magatartást érnek el a tanulók 40-54%-ánál.
• Sok, a forrásközpontra épülő foglalkozás számára megfogalmazódnak ugyan oktatási célok, de nem világosan, vagy nem a tanulók tanulási eredményeire fókuszálva. A forrásközpont munkatársai időnként
visszajelzést adnak, és felismerik azokat a lehetőségeket, melyek révén a tanítás és tanulás fejleszthető. A tantestület és a tanulók részéről azonban csak ritkán van visszajelzés.

• A tanulási forrásközpont munkatársai jó ismeretekkel rendelkeznek a kutatási és tanulási készségeket, az IKT–technológiát és az olvasási készségek fejlesztését illetően, de a tanulók tanulási szokásait illetően
csak alapvető információval rendelkeznek. A tanulók egyéni igényeit a sok esetekben megfelelően ki tudják elégíteni.
• Az alkalmazott tanítási módszerek és a felhasznált források lehetővé teszik a tanulók 55-64%-ának hatékony tanulását.
• A forrásközpont munkatársai komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a tanulók érdeklődését felkeltsék, a tevékenységbe bevonják őket és kihívást állítsanak eléjük. A tanulók 55-64%-ánál
sikert érnek el.
• A forrásközpont munkatársai az osztályokat, csoportokat és egyéni tanulókat jól kezelik. Megfelelő szintű magatartást érnek el a tanulók 55-64%-ánál, de nem következetesen.
• Számos, a forrásközpontra épülő foglalkozás számára világos oktatási célok fogalmazódnak meg; a forrásközpont munkatársai tanítási módszereikről általában visszajelzést adnak, és felismerik azokat
a területeket, melyeken a tantestület és a tanulók az értékelés és fejlődés elősegítése érdekében segítségre szorulnak.

• A tanulási forrásközpont munkatársai jó ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek a kutatási és tanulási készségeket, az IKT–technológiát és az olvasási készségek fejlesztését, valamint a tanulók különböző
tanulási szokásait illetően. A tanulási típusokról szerzett ismereteik lehetővé teszik, hogy a tanulók egyéni igényeit az esetek többségében megfelelően ki tudják elégíteni.
• A forrásközpont munkatársai megfelelő tanítási módszereket és forrásokat alkalmaznak, melyek lehetővé teszik, hogy egymástól eltérő képességű tanulócsoportok hatékonyan és eredményesen taníthassanak.
• A forrásközpont munkatársai képesek a tanulók 65-79%-át bevonni a tevékenységbe és eléjük kihívást állítani.
• A forrásközpont munkatársai az osztályokat, csoportokat és egyéni tanulókat általában jól kezelik, és a tanulók 65-79%-ánál következetesen magas szintű magatartást érnek el.
• A forrásközpontra épülő foglalkozások többsége számára világos oktatási célok fogalmazódnak meg, és a forrásközpont munkatársai tanítási módszereikről általában visszajelzést adnak, valamint felismerik
azokat a lehetőségeket, melyek révén a tanítás és tanulás fejleszthető. A tanulóktól és a szaktanároktól érkező visszajelzés az értékelést és a fejlődést szolgálja.

• A tanulási forrásközpont munkatársai kiváló ismeretekkel és széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a kutatási és tanulási készségeket, az IKT–technológiát és az olvasási készségek fejlesztését, valamint
a tanulók különböző tanulási szokásait illetően. A tanulási típusokról szerzett ismereteik lehetővé teszik, hogy a tanulók egyéni igényeit hatékonyan ki tudják elégíteni.
• A forrásközpont munkatársai széleskörű, megfelelő tanítási módszereket és forrásokat alkalmaznak, melyek lehetővé teszik, hogy egymástól teljesen eltérő képességű tanulókat hatékonyan taníthassanak,
a tanulók képességeihez tökéletesen alkalmazkodva.
• A forrásközpont munkatársai képesek a tanulók legalább 80%-át bevonni a tevékenységbe és eléjük kihívást állítani, ismereteik és tapasztalataik elmélyítése érdekében.
• A forrásközpont munkatársai az osztályokat, csoportokat és egyéni tanulókat kivételesen jól kezelik, és a tanulók legalább 80%-ánál következetesen magas szintű magatartást érnek el.
• A forrásközpontra épülő foglalkozások számára világos oktatási célok fogalmazódnak meg, és a forrásközpont munkatársai tanítási módszereikről szisztematikusan visszajelzést adnak, valamint felismerik
azokat a lehetőségeket, melyek révén a tanítás és tanulás fejleszthető. A tanulóktól és a szaktanároktól érkező visszajelzés az értékelést és a fejlődést szolgálja.

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése

1. SZINT
KIVÁLÓ

2. SZINT
JÓ

3. SZINT
KÖZEPES

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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3. Kérdés: Milyen hatékony a tanítás és a tanulás?
3a: A tanulási forrásközpont munkatársai által nyújtott oktatás színvonala

Javasolt fejlesztési lépések
• Gondoskodjon arról, a tanulási forrásközpont minden munkatársa megfelelő
képzésben részesüljön, és hogy rendelkezzen mindazon ismeretekkel és képességekkel, melyek birtokában a tanulóknak segítséget tud nyújtani az információ megkeresésében és az ahhoz való hozzáférésben a forrásközpontban
vagy azon kívül; meg tudja tanítani a tanulóknak az információ értékelésének, értelmezésének és kommunikálásának különböző módjait; és meg tudja
tanítani a tanulóknak az IKT-technológia használatát.
• Gondoskodjon arról, hogy a tanulási forrásközpont minden munkatársa
megfelelő képzésben részesüljön, és hogy képes legyen osztályokat, tanulói
csoportokat és egyéni tanulókat is hatékonyan kezelni.
• Folyamatosan hívja fel a munkatársak figyelmét a különböző tanítási módszerekre, például az INSET programokban való részvételre, melyek alkalmazásával minden tanuló tanulási igényei kielégíthetők.
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Hasznos gyakorlati példák
„Lehetőségem volt részt venni egy tanárok számára szervezett továbbképzésen, ahol többet tudtam meg a különböző tanulási stílusokról, hogy hogyan tudjon saját tanítási stílusomat az olyan tanulók igényeihez igazítani, akik különböző módon tanulnak, például
hogyan biztassam őket arra, hogy nézzenek szét a könyvtárban, hogyan teremtsem meg
a tanulók közötti közös munka vagy a fogalmi térképek alkalmazásának lehetőségét. Mindeközben azon is elgondolkodtam, milyen gazdag információforrás áll rendelkezésre a könyvtárban.”
„Néhány szaktanárral megbeszéltem, hogy megnézem az óráikat azért, hogy megtudjam, hogyan kezelik a különböző érdeklődésű, képességű, stb. tanulókat. Mivel
én pedagógiai képzésben nem részesültem, ez igazán érdekes élmény volt számomra, és
sok jó ötletet láttam, amit szeretnék a könyvtárban is kipróbálni. Elgondolkodtam
azon, mennyiben különböznek egymástól a könyvtárban és az osztályteremben megfigyelt tanulási folyamatok sok tanuló esetében, és milyen technikákat lenne célszerű
alkalmaznom az olyan tanulási stílusok támogatása érdekében, melyeknek a könyvtár
a leginkább megfelel, mint például az önálló felfedezéses tanulás.”
„A tanmenetet összeállításáért felelős munkatársak információval láttak el az egyéni
tanulókkal, osztályokkal és évfolyami csoportokkal kapcsolatban. Ez segít annak eldöntésében, hogyan tudja a könyvtár a tanulókat leginkább segíteni, milyen forrásokra van
mindehhez szükség, és milyen tanítási stílusok a leginkább megfelelőek.”
„Amikor csak lehetőségem van rá, megfigyelek egy olyan osztályt, akiket nem ismerek
jól, mielőtt eljönnének a könyvtárba, így vannak elképzeléseim a tanulók igényeiről,
és előzetes ismereteiről. Ez segítségemre van, amikor a könyvtári foglalkozás szintjét és
a tanulók érdeklődésének leginkább megfelelő tanítási stílust tervezem meg.”

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 155

2012.02.21. 21:58:53

156

ESZKÖZÖK
R.) A TANULÓKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
Amikor a tanítási forrásközpont munkatársa [a helyileg alkalmazott kifejezést
használja] vezeti a foglalkozást:
• Mindig ugyanazokat a dolgokat csináljátok, vagy különböző típusú feladatokon dolgoztok? Ha különböző feladatokat végeztek, milyen típusú feladatok ezek?
• Minden tanuló részt vesz-e a forrásközpont által szervezett foglalkozásokon? Mi ennek az oka?
• Egyszerűek-e ezek a foglalkozások, vagy sokszor gondolkodásra késztetnek?
• A forrásközpont munkatársa ad-e nektek visszajelzést a foglalkozás során? Ha igen,
segítségedre van-e ez a munkában? Kap-e mindenki visszajelzést vagy néhány tanuló
esetleg kimarad ebből?

S.) A TANÍTÁSBAN IS RÉSZTVEVŐ FORRÁSKÖZPONTI
MUNKATÁRSAKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
A tanítás és tanulás három területére vonatkozóan szeretnék kérdést feltenni,
melyek a forrásközponttal is kapcsolatosak:
• Mennyire ismeri a különböző kutatási és tanulási készségeket?
Honnan tud minderről? (Formális oktatás keretei között tanult erről?)
• Mennyire ismeri az információszerzéshez szükséges IKT-technológiákat?
Honnan tud minderről? (Formális oktatás keretei között tanult erről?)
• Mennyire ismeri a fiatalok olvasási készségei fejlesztésének módszereit?
Honnan tud minderről? (Formális oktatás keretei között tanult erről?)
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Az oktatásra vonatkozó szakirodalommal kapcsolatos ismeretei, és a diákok tanulási szokásaival foglalkozó bármilyen képzésben való részvétele:
• Közös foglalkozások során megpróbálja-e felhasználni mindazt, amit a diákok tanulási szokásairól tud? Ha igen, hogyan?
• Hogyan veszi figyelembe a tanulók által előnyben részesített tanulási stílust a foglalkozás megtervezése során? Tudna erre példát mondani?
• Mennyire képes változatos tanítási módszereket alkalmazni a tanulókkal való
foglalkozásai során? Véleménye szerint a változatos módszerek segítik a diákokat
a tanulásban? Ha igen, hogyan?

A tanítás több, általános vonatkozása:
• Általánosságban véve, véleménye szerint ön milyen jól kezeli a osztályokat, tanulói
csoportokat és egyéni tanulókat, amikor tanulásra akarja őket ösztönözni?
• A tanítást általában gondosan megtervezi?
• Mit tesz saját tanítási módszerei értékelése érdekében?
• Alkalmaz-e valamilyen értékelő visszajelzést arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a
tanítás és a tanulás folyamatát tovább fejleszteni? Ha igen, mondana erre egy példát?
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Jó

Elégséges

Erős>>>
Korlátozott

Kevés vagy
hiányzik

>>>Gyenge

Ez az ellenőrző lista önértékelésre is felhasználható.

A megfigyelést a forrásközpont egy másik munkatársa, egy olyan tanár, akivel jól megértik egymást, vagy a helyi iskolai könyvtár valamelyik munkatársa is
elvégezheti.

A feltüntetett képességekre/tudatos tevékenységekre vonatkozó szempontok mindegyike nem figyelhető egyetlen foglalkozás során. A megfigyelőnek először
ki kell választania azokat a szempontokat, melyekre fókuszálni kíván, és amelyek alapján a foglalkozást értékelni kívánja (foglalkozásonként legfeljebb hat
szempont megfigyelése ajánlott).

magas szintű magatartási normákat vár el

a felmerülő egyéni igényeket ki tudja elégíteni

a tanulókat a nehézségek leküzdésére biztatja

minden tanulót jó teljesítményre ösztönöz

be tudja vonni a tanulókat a tevékenységbe

a tanulói csoportokat és az egyéni tanulókat jól kezeli

megfelelő nyelvezetet használ és világosan kommunikál

a foglalkozás oktatási céljának és a tanulók életkorának/képességeinek megfelelően, változatos tanítási módszereket alkalmaz

a kutatási és tanulási készségek, az IKT-technológiák használata
és az olvasási készségek fejlesztése tekintetében ismeretekkel és
tapasztalattal rendelkezik

a tanulók számára világos oktatási célokat fogalmaz meg az
adott foglalkozásra vonatkozóan

Megfigyelt képesség/tudatos tevékenység

T.) MEGFIGYELÉSI ELLENŐRZŐ LISTA
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> Elemezze, hogy az óravázlatok világosan megfogalmazzák-e a tanóra
célját, és együttműködő tervezést tükröznek-e
> Az együttműködés illusztrálása érdekében, tekintse át
a megbeszélésekről készült feljegyzéseket
> Elemezze az együttműködési naplót, hogy lássa az együttműködéssel
eltöltött időt, az együttműködést igénylő tevékenységek körét és
a feldolgozott témák körét
> Elemezze a forrásközpont munkatársainak észrevételeit/hozzájárulását
az együttműködési jegyzőkönyv vagy más feljegyzés alapján
> Készítsen tartalmi összefoglalót különböző tantárgyak és évfolyamok,
stb. munkatervéről
> Elemezze, hogy a kutatási és tanulási készségek tanítása és értékelése hol
és hogyan szerepel a tantervben, a különböző tantárgyak és évfolyamok
munkaterveinek felhasználásával
> Elemezze a megbeszélésekről készült feljegyzéseket
> Őrizze meg az együttműködésről készült naplót, melyben az is szerepel,
hogy mennyi időt fordítottak a közös tervezés/tanítás/értékelés folyamatára, és mindez hol szerepel
a tantervben
> Elemezze a munkaterveket, házi feladatokat, a házi feladatokra és
a forrásközpont használatára vonatkozó iskolai irányelveket
> Elemezze a forrásközpont használatáról folytatott megbeszélésekről
készült feljegyzéseket
> Ismerje fel azokat a lehetőségeket, melyek révén a forrásközpont
munkatársai értesülnek az aktuális fejlesztésekről, pl.: tagjelölés
a tantárgyi munkacsoportokba
> Elemezze a sajátos nevelési igényű, tehetséges, és nem angol anyanyelvű
tanulók koordinátoraival folytatott megbeszélések során készült
feljegyzéseket
> Tekintse át a befogadási stratégia és hasonló dokumentumok vonatkozó
részeit, melyek a tanulási forrásközpont azon szerepére utalnak, hogy
minden tanuló igényeit kielégítse

> Óravázlatok
> A tantestület és a forrásközpont munkatársai
közötti megbeszélések
> Közösen megtartott tanórákról készült naplók

> A forrásközpont a megfelelő fórumokon
(pl.: tanterv előkészítése, tantárgycsoport
vezetőjével vagy a munkacsoportokkal – IKT,
Írni- és olvasni tudás – folytatott megbeszélések)
való részvételéről/ hozzájárulásáról készült
feljegyzések
> A kutatási és tanulási készségekre való utalás
minden tantárgy és évfolyam, stb. munkatervében
> A tantestület és a forrásközpont munkatársai
közötti tervezési és értékelő megbeszélések
> A tantestület és a forrásközpont munkatársai
közötti együttműködésről készült feljegyzések

> Munkatervek és tantárgyi irányelvek
> A tantestület és a forrásközpont munkatársai
közötti megbeszélések
> Házi feladatok
> Házi feladatokra vonatkozó irányelvek
> Kapcsolattartás

> A tantestület és a forrásközpont munkatársai
közötti tervezési és értékelő megbeszélések
> Befogadási stratégiák és hasonló dokumentumok

i. A forrásközpont munkatársai és a tantestület tagjai
közösen tervezik meg és
vezetik-e a forrásközpontra
épülő tanórákat és foglalkozásokat?

ii. A forrásközpont munkatársai és a tantestület tagjai
együttműködnek-e, annak
érdekében, hogy a kutatási
és tanulási készségek
tanítását a tanterv megfelelő
részein biztosítsák?

iii. Az egyes tantárgyi
csoportok hatékonyan
kihasználják-e a forrásközpont adta lehetőségeket
munkaterveik összeállításakor és házi feladataik
tervezése során?

iv. A forrásközpont munkatársai együttműködnek-e
a sajátos nevelési igényű,
tehetséges, és nem
angol anyanyelvű tanulók
koordinátoraival annak
érdekében, hogy minden
tanuló igényeit ki tudják
elégíteni?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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> Említsen néhány példát, mellyel a tantestület tagjai bevonásának
módját illusztrálja
> Említsen néhány példát a tanárok szerepére a forrásközponti
bizottsági vagy más szervezet jegyzőkönyvében szereplő források
kiválasztása során
> Válasszon ki néhány példát a tanárok által javasolt írásbeli források
közül

> Őrizze meg a program-másolatokat, a handoutokat, a foglalkozások
terveit és a forrásközponti segédanyagokat, stb.
> Beszélgetés a tanárok számára összeállított (U) kérdések alapján

> Őrizze meg a program-másolatokat, a handoutokat és az INSET
értékelő lapokat
> Beszélgetés a tanárok számára összeállított (U) kérdések alapján

> A tantestület és a forrásközpont munkatársai
közötti megbeszélések
> A tantestület tagjainak hozzájárulása a forrásközponti bizottság vagy más szerveződés
munkájához a források kiválasztásában, pl.:
beszállítói látogatások

> Indukciós program, indukciós handoutok,
forrásközponti segédanyag, stb.
> Újonnan belépő tanárok véleménye

> INSET programok, handoutok
>Tantestület tagjainak véleménye

v. A tanárok részt vesznek-e
a forrásközpont információforrásainak kiválasztásában, a forrásközpont
fejlesztésében és az iskolai
oktatásban betöltött
szerepe alakításában?

vi. Létezik-e a forrásközpontra vonatkozó
hatékony indukciós
program az iskolába
újonnan belépő munkatársak számára?

vii. A forrásközpont
munkatársai
szerveznek-e INSET
és más informális
képzéseket a tantestület
tagjai számára?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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• A forrásközpont munkatársai és a tantestület különböző tantárgyakat tanító tagjai a tantárgy érdekében közösen terveznek és tartanak meg egyes foglakozásokat
és hosszabb, a forrásközpontra épülő kurzusokat. Az együttműködéssel eltöltött idő elegendő a magas színvonalú tanulási tapasztalat kialakulásához.
• A forrásközpont munkatársai és a tantestület különböző tantárgyakat tanító tagjai rendszeresen együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy
a kutatási és tanulási készségek fejlesztése mindenütt szerepeljen a tantervben és a különböző évfolyamok tantervében is. A tantestület tagjaival párhuzamosan,
a forrásközpont munkatársai is rendszeresen szerveznek a kutatási készségekre épülő foglalkozásokat. A tanárok ezeket a készségeket a tanulói munkák osztályzásakor rendszeresen értékelik.
• A forrásközpont aktív használatára való utalások a különböző tantárgyi munkacsoportok legalább 80%-ának munkatervében és házi feladatra vonatkozó
irányelveiben gyakran szerepelnek. A forrásközpont munkatársai minden lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy mindez szisztematikusan történjen.
• A tanulók tanulási tevékenységeit támogató csoport, a sajátos nevelési igényű, a tehetséges és a nem angol anyanyelvű tanulók koordinátorai szorosan
együttműködnek a forrásközpont munkatársaival a tanulók támogatása érdekében, és hogy biztosítsák, hogy a tanítási módszerek és a felhasznált források
kiválasztása a tanulók életkorának, nemi és etnikai hovatartozásának, képességeinek, valamint a sajátos nevelési igényű, tehetséges, és nem angol anyanyelvű
tanulók speciális igényeinek figyelembevételével történjen.
• Az iskolában olyan rendszerek működnek, melyek lehetővé teszik a tanárok rendszeres bevonását a forrásközpont szerepének növelésébe és fejlesztésének folyamataiba (pl.: könyvtári bizottság létrehozása), és melyek biztosítják, hogy a forrásközpont munkatársai mindig értesüljenek a különböző műveltségi területek
változó könyvtári igényeiről.
• Az újonnan belépő tanárok számára hatékony indukciós program áll rendelkezésre, a forrásközpont munkatársai pedig rendszeres INSET tanfolyamokat szerveznek, valamint a tantestület tagjai számára további támogatást és képzést nyújtanak.

• A forrásközpont munkatársai és a tantestület különböző tantárgyakat tanító tagjai rendszeresen közösen terveznek és tartanak meg egyes foglakozásokat, és arra
is van példa, hogy hosszabb kurzusok során együttműködnek. A közös tanítás is megfigyelhető. Az együttműködéssel eltöltött idő éppen csak elégséges a magas
színvonalú tanulási tapasztalat kialakulásához.
• A forrásközpont munkatársai és a tantestület különböző tantárgyakat tanító tagjai rendszeresen együttműködnek annak érdekében, hogy a kutatási és tanulási
készségek fejlesztése a tanterv több részében, és az évfolyamok többségének tantervében is szerepeljen. A tantestület tagjaival párhuzamosan, a forrásközpont
munkatársai időnként a kutatási készségekre épülő foglalkozásokat szerveznek. A tanárok ezeket a készségeket a tanulói munkák osztályzásakor rendszeresen
értékelik.
• A forrásközpont aktív használatára való utalások a különböző tantárgyi munkacsoportok legalább 65%-ának munkatervében és házi feladatra vonatkozó
irányelveiben szerepelnek. A forrásközpont munkatársai minden lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy mindez szisztematikusan történjen.
• A tanulók tanulási tevékenységeit támogató csoport, a sajátos nevelési igényű, a tehetséges és a nem angol anyanyelvű tanulók koordinátorai együttműködnek a
forrásközpont munkatársaival a tanulók támogatása érdekében, és hogy biztosítsák, hogy a tanítási módszerek és a felhasznált források kiválasztása a tanulók életkorának, nemi és etnikai hovatartozásának, képességeinek, valamint a sajátos nevelési igényű, tehetséges, és nem angol anyanyelvű tanulók speciális igényeinek
figyelembe vételével történjen.
• Az iskolában vannak olyan törekvések, melyek lehetővé teszik a tanárok bevonását a forrásközpont szerepének és a források fejlesztésének folyamataiba, és melyek
biztosítják, hogy a forrásközpont munkatársai mindig értesüljenek a műveltségi területek többségétnek változó könyvtári igényeiről.
• Az újonnan belépő tanárok számára indukciós program áll rendelkezésre, a forrásközpont munkatársai pedig időnként INSET tanfolyamokat szerveznek, valamint a tantestület tagjai számára további támogatást és képzést nyújtanak.

1. SZINT
KIVÁLÓ

2. SZINT
JÓ

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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• A forrásközpont munkatársai és egy-két tantárgyi munkacsoport tanárai közösen terveznek és tartanak meg egyes foglakozásokat. A közös tanítás igen ritka.
Az együttműködéssel eltöltött idő korlátozott.
• A forrásközpont munkatársai és egy-két tantárgyi munkacsoport tanárai együtt tudnak működni annak érdekében, hogy a kutatási és tanulási készségek fejlesztése
a tanterv egy-két részében, és az évfolyamok egy részének tantervében is szerepeljen. A tantestület tagjaival párhuzamosan, a forrásközpont munkatársai alkalmanként a
kutatási készségekre épülő foglalkozásokat szerveznek. A tanárok ezeket a készségeket a tanulói munkák osztályzásakor általában nem értékelik.
• Szerepelnek a forrásközpont használatára való utalások a különböző tantárgyi munkacsoportok munkatervében és házi feladatra vonatkozó irányelvei között.
A forrásközpont munkatársai megpróbálják elérni, hogy mindez megtörténjen.
• Van példa a tanulók tanulási tevékenységeit támogató csoport, a sajátos nevelési igényű, a tehetséges, a nem angol anyanyelvű tanulók koordinátorai és a forrásközpont
munkatársai közötti együttműködésre.
• A forrásközpont munkatársai általában értesülnek az egyes tantárgyak változó könyvtári igényekről, ez azonban gyakran csak informálisan történik meg. A tanárok
részvétele a tanulási forrásközpont és forrásainak fejlesztésében is alkalmi jellegű, és nem szisztematikus.
• Az újonnan belépő tanárok számára alkalmi jelleggel indukciós program és információ áll rendelkezésre a forrásközpont működését illetőn. A forrásközpont munkatársai ritkán szerveznek INSET tanfolyamokat a tantestület tagjai számára.

• A forrásközpont munkatársai és egy-két tantárgyi munkacsoport tanárai csak ritkán terveznek és tartanak meg közösen egyes foglakozásokat. Együttműködésre nincs idő.
• A forrásközpont munkatársai és egy-két tantárgyi munkacsoport tanárai csak ritkán tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a kutatási és tanulási készségek
fejlesztése a tanterv egy-két részében, és az évfolyamok egy részének tantervében is szerepeljen. A tantestület tagjaival párhuzamosan, a forrásközpont munkatársai alkalmanként szerveznek a kutatási készségekre épülő foglalkozásokat. A tanárok ezeket a készségeket a tanulói munkák osztályzásakor általában nem értékelik
• A forrásközpont használatára való utalások a különböző tantárgy munkacsoportok munkatervében és házi feladatra vonatkozó irányelveiben ritkán szerepelnek, és
csekély kommunikáció létezik a tanulók tanulási tevékenységeit támogató csoport, a sajátos nevelési igényű, a tehetséges, a nem angol anyanyelvű tanulók koordinátorai
és a forrásközpont munkatársai között.
• Kevés tanár vesz részt a tanulási forrásközpont szerepének növelésében és forrásainak fejlesztésében. A forrásközpont munkatársai általában értesülnek az egyes tantárgyak változó könyvtári igényekről.
• Az újonnan belépő tanárok számára indukciós program vagy a forrásközpont működését illető információ nem áll rendelkezésre. Képzés ritkán áll rendelkezésre
a tantestület tagjai számára.

• A forrásközpont munkatársai és a tantestület különböző tantárgyakat tanító tagjai rendszeresen közösen terveznek és tartanak meg egyes foglakozásokat, és arra is van
példa, hogy hosszabb kurzusok során együttműködnek. A közös tanítás is megfigyelhető. Az együttműködéssel eltöltött idő azonban korlátozott.
• A forrásközpont munkatársai és a tantestület különböző tantárgyakat tanító tagjai rendszeresen együttműködnek annak érdekében, hogy a kutatási és tanulási készségek
fejlesztése a tanterv néhány részében, és az évfolyamok egy részének tantervében is szerepeljen. A tantestület tagjaival párhuzamosan, a forrásközpont munkatársai alkalmanként a kutatási készségekre épülő foglalkozásokat szerveznek. A tanárok ezeket a készségeket a tanulói munkák osztályzásakor alkalmanként értékelik.
• Szerepelnek a forrásközpont használatára való utalások a különböző tantárgyi munkacsoportok 55-64%-ának munkatervében és házi feladatra vonatkozó irányelvei
között. A forrásközpont munkatársai gondoskodnak arról, hogy mindez megtörténjen.
• A tanulók tanulási tevékenységeit támogató csoport, a sajátos nevelési igényű, a tehetséges és a nem angol anyanyelvű tanulók koordinátorai időnként együttműködnek
a forrásközpont munkatársaival a tanulók támogatása érdekében, és hogy biztosítsák, hogy a tanítási módszerek és a felhasznált források kiválasztása a tanulók életkorának, nemi és etnikai hovatartozásának, képességeinek, valamint a sajátos nevelési igényű, tehetséges, és nem angol anyanyelvű tanulók speciális igényeinek figyelembe vételével történjen.
• Néhány tantárgyi munkacsoport tanárai rendszeresen hozzájárulnak a tanulási forrásközpont és forrásainak fejlesztéséhez. Vannak arra irányuló törekvések, hogy
a forrásközpont munkatársai értesüljenek a változó könyvtári igényekről.
• Az újonnan belépő tanárok számára ad hoc jelleggel indukciós program és információ áll rendelkezésre a forrásközpont működését illetőn. A forrásközpont munkatársai
alkalmanként INSET tanfolyamokat szerveznek a tantestület tagjai számára.

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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3. Kérdés: Milyen hatékony a tanítás és a tanulás?
3b: A tantestület és a tanulási forrásközpont munkatársainak együttműködése a hatékony tanulás biztosítása érdekében

Javasolt fejlesztési lépések
• Működjön együtt a különböző tantárgyi munkacsoportok munkatársaival, és közösen
tervezzenek és tartsanak meg egyes foglakozásokat és hosszabb, a forrásközpontra épülő
kurzusokat.
• Szervezze meg, hogy a forrásközpont munkatársai is részt vehessenek a tantárgyi munkacsoportok megbeszélésein, ahol munkaterveikben megtaníthatják és meghatározhatják
a kutatási és tanulási készségekre irányuló célkitűzéseket a 7. és a 8. évfolyam vonatkozásában a Framework for Teaching English című dokumentum alapján.
• Egy-két tantárgyi munkacsoporttal együttműködve indítson el egy pilóta programot,
amely során az általuk tanított kulcskészségeket témakörök köré rendezik. Ezek a készségek később a forrásközpontban taníthatók az adott témakörökkel kapcsolatban, akkor
és amikor azokra szükség van.
• Gondoskodjon arról, hogy a forrásközpont munkatársai is részt vegyenek a tantervkészítés folyamatában, és a releváns értekezleteken.
• Gondoskodjon arról, hogy a forrásközpont meghatározó szerepet töltsön be a házi feladatok elkészítése során: érje el, hogy a forrásközpont szerepeljen az iskola és tantárgyi
munkacsoportok házi feladatokra vonatkozó irányelvei között.
• Biztosítsa a szoros együttműködést a sajátos nevelési igényű, tehetséges és nem angol
anyanyelvű tanulók koordinátoraival annak érdekében, hogy az ilyen tanulók speciális
igényeit biztosan ki tudják elégíteni.
• Vonja be a tanárokat az állományfejlesztés folyamatába, pl.: a tantárgyi munkacsoportok
részvétele a forrásközponti állomány selejtezésének vagy válogatásának folyamatában,
tanári képviselet a forrásközponti bizottságban.
• Az újonnan belépő tanárok számára hozzon létre indukciós programot.
• Biztosítson INSET továbbképzést a tanárok igényei szerint.
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3. Kérdés: Milyen hatékony a tanítás és a tanulás?
3b: A tantestület és a tanulási forrásközpont munkatársainak együttműködése a hatékony tanulás biztosítása érdekében

Hasznos gyakorlati példák
„Az angol mellett más tantárgyi munkacsoportokat be akartam vonni a könyvtári
munkába, így a matematika tanárokat működtem együtt, és egy olyan foglalkozást dolgoztunk ki, mely során a tanulókkal bevezettük a Dewy-féle tizedes osztályozás rejtelemibe.”
„Rendszeresen együtt szoktam működni tanárokkal a tanórák megtervezésében: az
iskolában alkalmazott hagyományos óraterv-vázlatot használjuk. Mindez azt jelenti,
hogy részt veszek a foglalkozások megtervezésének, végrehajtásának és értékelésének minden egyes szakaszában, a felhasznált forrásokat és házi feladatot is beleértve.”
„Ha a tanárok tanórát szeretnének tartani a könyvtárban, először ki kell tölteniük
egy formanyomtatványt, amin feltüntetik, hogy a tanóra során milyen információs készségeket kívánnak fejleszteni, és mindehhez milyen forrásokra van szükségük. Így én is javasolhatok más lehetőségeket, vagy új ötleteket is adhatok. A tanárok talán nem kérnének
automatikusan segítséget tőlem, így azonban az ötletek többségét hasznosnak találják
– a könyvtári szolgáltatásnak és az információforrásoknak mindig vannak olyan lehetőségei,
melyekről a tanárok keveset tudnak.”
„Tavaly szerveztem egy INSET továbbképző programot a munkatársak számára az
iskolai könyvtári szolgálat segítségével. A program az információs készségek hatékony tanításának módszereire fókuszált, és hogy mindezt hogyan lehet hatékonyan az iskolai tantervbe beépíteni. Meglepett, hogy a program milyen népszerűségnek örvendett. A könyvtárat rendszeresen használó tanárok azt mondták, hogy új ötletekkel gazdagodtak, és azok
a tanárok, akik korábban ritkábban látogattak el a könyvtárba, egyre gyakrabban kezdték
el használni a könyvtári forrásokat. Tudom, hogy később több tantárgyi munkacsoportban
is megvitatták a program jelentőségét, és rájöttem, hogyan is lehetne az ötletek egy részét az
ő munkatervükbe is beépíteni.”
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ESZKÖZÖK
U.) A TANÁROKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
• Kapott-e valamilyen eligazítást a tanulási forrásközpont használatát illetően, amikor
elkezdett dolgozni ebben az iskolában? Ha igen,
– Mindez megfelelő módon történt-e?
– Szüksége lett volna esetleg további képzésre vagy információra?
• Részesült-e valamilyen képzésben a forrásközpontok használatát, illetve a kutatási és tanulási készségeket illetően, mielőtt elkezdett dolgozni ebben az iskolában?
Ha igen, milyen képzés volt ez?
• Van-e olyan terület a forrásközpontra vonatkozóan, amellyel kapcsolatban további
képzésre lenne szüksége?
• Vannak-e olyan területek, ahol véleménye szerint nagyobb együttműködésre lenne
szükség a forrásközpont munkatársai és a tanárok között?
• Van-e szerepe a forrásközpontban elérhető források kiválasztásában?
– Ha igen, mindez hogyan történik?
– Szeretné, ha nagyobb szerepe lenne?
• Tanóráit a forrásközpont munkatársaival együttműködve tervezi-e meg? Ha igen,
kérjük, írja le, mindez hogyan működik.
– Van-e lehetőség arra, hogy az együttműködés jobban működjön?
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> Gyűjtsön válogatott tanulói munkákat a tanulók intellektuális és kreatív erőfeszítéseinek illusztrálása érdekében

> A forrásközpontra épülő tanulói munkák

> A tanulók által végzett önmegfigyelések
> A tanulók által végzett önértékelés

> A forrásközpontra épülő tanulói munkák
> A tanulók által végzett önmegfigyelések
> A forrásközpont munkatársainak véleménye

> A forrásközpont munkatársainak véleménye
> A tanulók által végzett önmegfigyelések

ii. A tanulók intellektuális és /
vagy kreatív módon végzik-e
tevékenységeiket a forrásközpontban?

iii. Értik-e a tanulók azt, amin
éppen dolgoznak, ebben
hogyan teljesítenek, és hogyan
tudnának tovább fejlődni?

iv. A tanulók sikeresen teljesítik-e
a tanulási feladataikat, elérik-e
az óravázlatokban és munkatervekben meghatározott elvárt
tanulási eredményeket, pl.: új
ismeret, képességek, ötletek
elsajátítása, a forrásközpontra
épülő tevékenységek során?

v. Képesek-e a tanulók a megszerzett képességeket és ismeretet különböző tantárgyakban
és szituációkban hatékonyan
alkalmazni és továbbfejleszteni?

> Beszélgetés a forrásközpont munkatársai számára összeállított (W) kérdések alapján
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (V) kérdések
alapján

> Elemezze az összegyűjtött tanulói munkákat az óravázlatban vagy munkatervben meghatározott tanulási eredményeket tartalmazó ellenőrző lista alapján
> Elemezze azokat a tanulói munkákat, ahol a tanulók új
ismeretekről és képességekről tettek tanúbizonyságot
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (V) kérdések
alapján
> Beszélgetés a forrásközpont munkatársai számára összeállított (W) kérdések alapján

> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (V) kérdések
alapján
> Lásd: További információ

> Gyűjtsön egy meghatározott idő alatt, pl.: egy tanóra, egy
hathetes modul elkészült tanulói munkákat, az eredményesség illusztrálása érdekében
> Megfigyelés az (X) ellenőrző lista alapján
> Beszélgetés a forrásközpont munkatársai számára összeállított (W) kérdések alapján

> A forrásközpontra épülő tanulói munkák
> A forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> A forrásközpont munkatársainak véleménye

i. A tanulók eredményesek és
képesek-e koncentrációjukat
fenntartani illetve a feladatra
összpontosítani?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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3c: A tanulóknak a tanulási forrásközpontra épülő feladatokhoz való viszonyulása és azok során elért
fejlődése
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• Kevés tanuló eredményes, képes koncentrációját fenntartani és a feladatra összpontosítani, illetve tevékenységei során intellektuális és kreatív erőfeszítésről bizonyságot
tenni.
• A tanulók többsége a tanulási feladatok tekintetében kevésbé eredményes, és gyakran nem éri el az óravázlatokban és munkatervekben meghatározott elvárt tanulási célokat.
A tanulóknak kevés lehetőségük van új képességek elsajátítására.
• Kevés tanuló tudja, hogy jelenleg hogyan teljesít, hogyan teljesített korábban, és hogyan fejlődhet tovább.

• Sok tanuló eredményes, koncentrációját fenntartja, képes a feladatra összpontosítani, és tevékenységei során intellektuális és kreatív erőfeszítésről tesz bizonyságot,
néhányuk azonban nem mindig tud huzamosabb ideig a feladatra összpontosítani.
• A tanulók a forrásközponti feladatok mintegy felét általában sikeresen teljesítik, az óravázlatokban és munkatervekben meghatározott elvárt sok tanulási célt elérnek.
A tanulók többsége új készségeket és ismereteket sajátít el, sokuknak azonban nehézséget okoz ezek más tárgyakban illetve szituációkban való hatékony alkalmazása.
• A tanulók arról való ismeretei, hogy jelenleg hogyan teljesítenek, hogyan teljesítettek korábban, és hogyan fejlődhetnek tovább, sokszor korlátozottak.

• A tanulók 55-64%-a eredményes, koncentrációját fenntartja, képes a feladatra összpontosítani, és tevékenységei során intellektuális és kreatív erőfeszítésről tesz bizonyságot, néhányuk azonban nem mindig tud huzamosabb ideig a feladatra összpontosítani.
• A tanulók sok forrásközponti feladatot általában sikeresen teljesítenek, elérik az óravázlatokban és munkatervekben meghatározott elvárt tanulási célok legalább 60%-át.
A tanulók új készségeket és ismereteket sajátítanak el, sokaknak azonban nehézséget okoz ezek más tárgyakban illetve szituációkban való hatékony alkalmazása.
• Sok tanuló tudja, hogy jelenleg hogyan teljesít, hogyan teljesített korábban, és hogyan fejlődhet tovább, ez a tudás azonban időnként korlátozott.

• A tanulók legalább 65%-a eredményes, koncentrációját fenntartja, képes a feladatra összpontosítani, és tevékenységei során intellektuális és kreatív erőfeszítésről tesz
bizonyságot.
• A tanulók a legtöbb forrásközponti feladatot általában sikeresen teljesítik, elérik az óravázlatokban és munkatervekben meghatározott elvárt tanulási célok többségét.
A tanulóknak lehetőségük van új készségeket és ismereteket elsajátítására, amit többségük különböző tantárgyakban és szituációkban sikeresen alkalmaz is.
• A tanulók többsége tudja, hogy jelenleg hogyan teljesít, hogyan teljesített korábban, és hogyan fejlődhet tovább.

• A tanulók legalább 80%-a eredményes, koncentrációját fenntartja, képes a feladatra összpontosítani, és tevékenységei során intellektuális és kreatív
erőfeszítésről tesz bizonyságot.
• A tanulók a legtöbb forrásközponti feladatot sikeresen teljesítik, elérik az óravázlatokban és munkatervekben meghatározott elvárt tanulási célokat és rendszeresen új készségeket
és ismereteket sajátítanak el, amit a tantárgyak és szituációk többségében sikeresen alkalmaznak.
• A tanulók tudják, hogy jelenleg hogyan teljesítenek, hogyan teljesítettek korábban, és hogyan fejlődhetnek tovább.

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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3. Kérdés: Milyen hatékony a tanítás és a tanulás?
3c: A tanulóknak a tanulási forrásközpontra épülő feladatokhoz való viszonyulása és azok során elért
fejlődése

Javasolt fejlesztési lépések
• Biztassa arra a tanulókat, hogy jelenlegi teljesítményükről illetve a további
fejlődés lehetőségeiről visszajelzést adjanak, például önértékelés útján.
• Próbálkozzon új tanítási módszerekkel, hogy a kevésbé motivált tanulók igényeit is ki tudja elégíteni.
• Vitassa meg a többi tanárral azokat a tanítási stratégiákat, melyek segítségével
a tanulók koncentrációja fenntartható.
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Hasznos gyakorlati példák
„A tanulókat arra biztatjuk, hogy értékeljenek minden egyes általuk készített
munkát, jelezzék, ahol problémájuk adódott, írják le, mi ment könnyen, és hogyan
lehetne ezeket tovább fejleszteni a jövőben. Ugyanazokat a formanyomtatványokat
használjuk, amit a tanárok is alkalmaznak, így a tanulók számára mindez már nem
ismeretlen.”
„Vezetek egy feljegyzést arról, hogy az egyes osztályok mikor használják a könyvtárat,
így tudom, hogy ugyanazok a tanulói csoportok mikor használják a könyvtárat különböző
tantárgyak keretei között. Így vissza tudok utalni és építkezni tudok azokra az ötletekre
és készségekre, melyekről korábban már hallottak. Ez időnként elég időigényes, talán egy
táblázatkezelő programot kellene használnom, hogy megkönnyítsem a dolgom.”
„A könyvtári foglalkozások végén mindig megkérem a tanulókat, hogy mondják el
a véleményüket arról, amit a foglalkozás során csináltak, és osszák meg velem az elsajátított ismereteket. Mindezt úgy érem el, hogy a tanulókat néhány percre párba rendezem,
és megkérem őket, hogy mondjanak el a társuknak valami újat, amit a foglalkozás során
tanultak. Ezután megkérek néhány tanulót, hogy ezt az új információt a csoport többi
tagjával is ossza meg. Nem mindig egyszerű a foglalkozás végén minderre elegendő időt
hagyni, de többnyire jól sikerül, és a foglalkozást is jól zárja le.”
„A tanulóink készítettek egy videofelvételt a könyvtárról, és elküldték azt a legtöbb
diákot küldő iskoláknak. Megpróbáltuk a kevésbé motivált tanulókat mindebbe bevonni,
hogy megmutassuk nekik, mi mindent nyújthat a könyvtár. Igazán élvezték a feladatot,
hiszen annyira különbözött a hagyományos tanóráktól.”
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ESZKÖZÖK
V.) A TANULÓKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSEK SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
• Szerinted fontos az a munka, amit a forrásközpontban végzel?
Ha igen, miben van segítségedre?
• Tudod-e, hogy mit várnak el tőled miközben a forrásközpontban dolgozol?
• Mit teszel, ha valamit nem értesz vagy nehézségbe ütköztél annak a feladatnak
a megoldása során, amin éppen dolgozol?
• Általában sikerül megoldanod a forrásközpontban kapott feladatot?
Ha nem, szerinted mi ennek az oka?
• A forrásközpontban tanult dolgokat tudod-e hasznosítani a többi iskolai tevékenység során? Ha igen, hogyan?
• A tanárok és a tanulási forrásközpont munkatársai arról beszélnek, hogy „a tanulók
képesek a kutatási és tanulási készségeket más tantárgyakban és szituációkban is
alkalmazni.” Szerinted ez tényleg így van? Ha igen, ez hogyan nyilvánul meg?
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W.) A TANÁROKKAL ÉS A FORRÁSKÖZPONT MUNKATÁRSAIVAL
FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK A FORRÁSKÖZPONTBAN MEGTARTOTT VAGY A FORRÁSKÖZPONT FORRÁSAIRA ÉPÜLŐ FOGLALKOZÁST KÖVETŐEN
• Véleménye szerint a feladatok és a tevékenységek megfeleltek-e minden tanuló
igényeinek?
• Érdeklődést és lelkesedést mutattak-e a tanulók a feladatok iránt?
Ha igen, kérem, mondjon erre példát.
• A tanulók fenn tudták-e tartani koncentrációjukat és tudtak-e az adott feladatra
koncentrálni, miközben a forrásközpontra épülő feladatot végezték?
• Sikerült-e a tanulóknak elérniük az óravázlatban / munkatervben meghatározott
tanulási célokat?
– Ha nem, véleménye szerint mi ennek az oka?
• Van-e arra utaló bizonyíték, hogy a tanulók az előző órán megszerzett ismereteiket
és képességeiket egy új feladat során alkalmazzák? Ha igen, kérjük, mondjon erre
példát.
• Van-e arra utaló bizonyíték, hogy a tanulók a más tantárgyak keretei között megszerzett ismereteiket és képességeiket az Ön tantárgyában is alkalmazzák? Ha igen,
kérjük, mondjon erre példát.

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 171

2012.02.21. 21:58:54

Minosegi_zaro_EGYBE_05.indd 172

Jó

Elégséges Korlátozott

Erős>>>
Kevés
vagy
hiányzik

>>>Gyenge

gyelt csoport összesített szintjére vonatkozólag.

Az egyes tanulóknak adott pontszámokat a fenti táblázatban rögzítse, hogy később következtetéseket tudjon levonni minden megfi-

a tevékenység teljesen leköti

képes az adott feladatra koncentrálni az egész tanóra során

eredményes

tevékenysége során intellektuális és kreatív erőfeszítéseket tesz

Megfigyelt képesség/tudatos tevékenység

X.) MEGFIGYELÉSI ELLENŐRZŐ LISTA
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3. Kérdés: Milyen hatékony a tanítás és a tanulás?

3c: A tanulóknak a tanulási forrásközpontra épülő feladatokhoz való viszonyulása és azok során elért
fejlődése
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> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi felmérést
> A már alkalmazott reklámlehetőségek feltérképezése érdekében, tekintse át
a posztereket, szórólapokat és a kiállított fényképeket, stb.
> Tekintse át az ugyanolyan hozzáférésre és egyenlő esélyekre való utalásokat
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi felmérést
> Tekintse át a forrásközpont munkatársainak tevékenységeiről készült feljegyzéseket, melyek az egyenlő esélyek biztosításáról tanúskodnak.
> Elemezze a kihasználtságra vonatkozó adatokat évfolyamonként, nemenként, stb.
> Tekintse át a forrásközpont tervrajzát az ilyen tevékenységek vonatkozásában
> Elemezze a könyvtár látogatottságára vonatkozó adatokat
> Elemezze a forrásközpont kihasználását normál iskolai időn kívül
> Keressen példát ilyen tevékenységekre, pl.: reklámanyagok, fényképek
> Tekintse át a pályaorientációra és a karriertanácsadásra való utalásokat
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi felmérést
> Kérdezze meg a karrier-tanácsadó munkatársakat, hogy a forrásközpontban
elérhető pályaorientációs és karriertanácsadás pontos és releváns-e, és hogy
minden tanuló számára megfelelő-e. Tárja fel a hiányosságokat.

> A tanulók rekreációs és szabadidős érdeklődései
> Tanulói vélemények
> A könyvtári állománnyal és a kölcsönzésekkel kapcsolatos feljegyzések

> Tanulói vélemények
> A forrásközpontot népszerűsítő programok
és anyagok
> Reklámtevékenységek

> A tanulási forrásközpont irányelvei
> Tanulói vélemények
> A forrásközpont munkatársainak tevékenysége
> A forrásközpont kihasználtságának szintje

> A forrásközpont tervrajza
> A tanulók házi feladat klubokban / tanulás-támogatási
csoportokban vagy más oktatási programban való
részvétele, pl.: nyári művelődési programok
> A tanulók a tanulási forrásközpontban végzett tevékenysége normál iskolai időn kívül

> A forrásközponttal és a karriertervezéssel kapcsolatos
dokumentáció
> Tanulói vélemények
> Tanári vélemények, beleértve a pályaorientációs és
karrier-tanácsadó munkatársak véleményét is

ii. A forrásközpontban rendelkezésre álló források hatékonyan támogatják-e a tanulók
rekreációs és szabad idővel
kapcsolatos érdeklődését
és igényeit?
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iii. A rendelkezésre álló
lehetőségek mennyire hatékonyan segítik a tanulókat?

iv. A tanulási forrásközpont
a társadalmilag hátrányos
helyzetű tanulók számára is
ugyanolyan hozzáférést és
egyenlő esélyeket biztosít-e?

v. A tanulási forrásközpont
lehetőséget nyújt-e a normál
iskolai időn kívüli tanulásra?

vi. A tanulási forrásközpont
milyen hatékonyan nyújt
információt a karriertervezés
és a továbbtanulás területén?

> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi felmérést
> Tekintse át a forrásközponti állománnyal és a kölcsönzésekkel kapcsolatos
feljegyzéseket a különböző évfolyamok által gyakran végzett rekreációs és
szabadidős tevékenységek vonatkozásában.

> Elemezze a tanórán kívül a forrásközpontban végzett tevékenységekre való
utalásokat a forrásközpont dokumentációjában, az iskolai irányelvek,
stb. között
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi felmérést
> Elemezze a forrásközpont látogatottságát évfolyamokra, nemekre, stb.
lebontva
> Készítsen feljegyzést az iskolai időn túl végezhető tevékenységek körével és
felhasználhatóságával kapcsolatban megfogalmazott tanulói véleményekről.

> Tervezési dokumentáció
> Tanulói vélemények
> A tanórán kívüli könyvtár-látogatásokról készült
feljegyzések
> Tanulói vélemények a tanórán kívüli
tevékenységekről

i. A forrásközpont széleskörű
lehetőséget nyújt-e a tanulók
érdeklődésének, adottságainak
és tanulási szükségleteinek
megfelelően?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>

174

4. Kérdés: Mennyire elégítik ki a forrásközpont által nyújtott szolgáltatások a tanulók igényeit?

4a: A tanulók ismereteinek gyarapítása a tanulási forrásközpont által nyújtott tanórán kívüli tevékenységek révén
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3. SZINT
KÖZEPES

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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2. SZINT
JÓ

1. SZINT
KIVÁLÓ

• A tanulási forrásközpont kevés tanórán kívüli foglalkozást biztosít a tanulók számára, és a munkatársak keveset tesznek annak érdekében, hogy a tanulók tudjanak ezekről
a lehetőségekről.
• A tanulási forrásközpont munkatársai nem tesznek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a forrásközpont képes legyen a tanulók rekreációs és szabadidős igényeit támogatni.
• A tanulási forrásközpont nem járul hozzá jelentős mértékben a tanulók ismereteinek gyarapításához.
• A forrásközpontban munkára irányuló és tanulást támogató források csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, melyek csak kevés tanuló igényeit tudják kielégíteni.

• A tanulási forrásközpont tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít, melyek a különböző érdeklődésű, képességű és tanulási igényű tanulók 40-54%-ának igényeit kielégítik.
• A tanulási forrásközpontban olyan források állnak rendelkezésre, melyek képesek a tanulók mintegy felének rekreációs és szabadidős igényeit támogatni.
• Megfigyelhető a tanulók közötti esélyegyenlőtlenség a hozzáférés terén, de a tanulók általában tisztában vannak a rendelkezésükre álló lehetőségekkel.
• A tanulási forrásközpont hozzájárul a tanulók ismereteinek gyarapításához, de csak hagyományos iskolai időben.
• A forrásközpontban különböző, munkára irányuló és tanulást támogató források állnak rendelkezésre, melyek a tanulók többségének igényeit megfelelő mértékben,
a többiekét azonban csak korlátozott mértékben elégítik ki.

• A tanulási forrásközpont széleskörű tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít, melyek a tanulók 55-64%-ának érdeklődését, képességeit és tanulási igényeit kielégítik.
• A tanulási forrásközpontban változatos források állnak rendelkezésre, melyek képesek sok tanulók rekreációs és szabadidős igényeinek egy részét támogatni.
• A tanulókat általában egyenlő hozzáférés és esélyek illetik meg. A tanulók tisztában vannak a rendelkezésükre álló széleskörű lehetőségekkel.
• Az ebédidő alatt elérhető szolgáltatásai révén, a tanulási forrásközpont hozzájárul a tanulók ismereteinek gyarapításához.
• A forrásközpontban különböző, munkára irányuló és tanulást támogató források állnak rendelkezésre, melyek a tanulók többségének igényeit megfelelő mértékben kielégítik.

• A tanulási forrásközpont széleskörű tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít, melyek a tanulók 65-79%-ának érdeklődését, képességeit és tanulási igényeit kielégítik.
• A tanulási forrásközpontban változatos források állnak rendelkezésre, melyek képesek hatékonyan támogatni a tanulók rekreációs és szabadidős igényeinek többségét.
• A tanulókat egyenlő hozzáférés és esélyek illetik meg, és a szabályzatok biztosítják, hogy a tanulók tudjanak is a rendelkezésükre álló széleskörű lehetőségekről.
• Iskolán kívüli szolgáltatásai, például a kiváló tanulás-támogatási foglalkozások révén, a forrásközpont jelentős mértékben hozzájárul a tanulók ismereteinek gyarapításához.
• A forrásközpontban széleskörű munkára irányuló és tanulást támogató forrás áll rendelkezésre, melyek a tanulók többségének igényeit jól kielégítik.

• A tanulási forrásközpont kivételesen széleskörű, hasznos lehetőségeket nyújt, melyek a tanulók legalább 80%-a (beleértve a különleges oktatási-nevelési igényű tanulókat is)
érdeklődésének, képességeinek és tanulási igényeinek megfelelnek.
• A tanulási forrásközpontban rendkívül változatos források állnak rendelkezésre, melyek képesek hatékonyan támogatni a tanulók rekreációs és szabadidős igényeit.
• Minden tanulót egyenlő hozzáférés és esélyek illetnek meg, és a szabályzatok biztosítják, hogy a tanulók tudjanak is a rendelkezésükre álló széleskörű lehetőségekről.
• Iskolán kívüli szolgáltatásai, például a kiváló tanulás-támogatási foglalkozások révén, a forrásközpont jelentős mértékben hozzájárul a tanulók ismereteinek gyarapításához.
• A forrásközpontban széleskörű munkára irányuló és tanulást támogató forrás áll rendelkezésre, melyek a tanulók többségének igényeit teljes mértékben kielégítik.

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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4. Kérdés: Mennyire elégítik ki a forrásközpont által nyújtott szolgáltatások a tanulók igényeit?
4a: A tanulók ismereteinek gyarapítása a tanulási forrásközpont által nyújtott tanórán kívüli tevékenységek révén

Javasolt fejlesztési lépések
• A tanulási forrásközpontban biztosítson olyan változatos, tanórán kívüli
tevékenységeket, melyek a tanulók igényeit kielégítik.
• Szervezzen kulturális gazdagodást támogató tevékenységeket a forrásközpontban, például költői felolvasásokat vagy dráma előadásokat.
• Hozzon létre házi feladat klubokat vagy tanulás-támogatási foglalkozásokat.
• Gondoskodjon arról, hogy a tanórán kívüli tevékenységek kivitelezése hatékonyan történjen.
• Részesítse előnyben azokat a forrásközponti beszerzéseket, melyek a tanulók
rekreációs és szabadidős igényeit támogatják.
• Működjön együtt a helyi pályaorientációs tanácsadással/ széleskörű tanácsadással foglalkozó „Connexions Service” munkatársaival annak érdekében,
hogy a forrásközpontban minél aktuálisabb és hatékonyabb információ álljon rendelkezésre a karriertervezéssel, szakmai képzéssel és továbbtanulással
kapcsolatban.
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Hasznos gyakorlati példák
„Az iskolában működik egy napközis klub, ami elsősorban a sajátos nevelési igényű
tanulókat célozza meg, de nem csak ők látogathatják. A foglalkozásokat az egyik tanulástámogatással foglalkozó munkatársunk vezeti a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó koordinátorral együttműködve, és foglalkozásaikat a könyvtárban tartják meg, ahol
felhasználják a rendelkezésre álló forrásokat, és persze mindebben a könyvtár munkatársai
is rendszeresen részt vesznek. Hogy rávegyük arra a tanulókat, elsősorban is a kevésbé motivált tanulókat, hogy iskola után is itt maradjanak, nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra,
hogy a tevékenységek szórakoztatóak legyenek, így a foglakozások során a tevékenységek
közé sok kézműves feladatot, olvasási játékot, és történet-olvasást is becsempészünk.”
„A könyvtár az iskolai tanórák kezdete előtt és azok befejezése után is minden nap nyitva van. Ez azt jelenti, hogy a korán érkező és a későn távozó tanulók számára van egy hely,
ahol meg tudják írni a házi feladataikat, olvasni tudnak vagy használni tudják a számítógépet. Tudják, hogy itt mindig van valaki, aki segíteni tud nekik, ha arra szükségük van,
és azt is, hogy a könyvtárban önállóan vagy akár barátaikkal együtt is dolgozhatnak.”
„Szoros az együttműködés köztem és a pályaorientációs munkatárs között annak biztosítása érdekében, hogy a pályaorientációs könyvtár megfelelő állománnyal rendelkezzen,
jól szervezett legyen, és a tanulók tudják, hogyan használják fel a könyvtárat az oktatással,
képzéssel és munkalehetőségekkel kapcsolatos információkhoz való hozzájutás érdekében.
A 9. és 12. évfolyamos tanulók részére foglalkozásokat tartok, mely során elmagyarázom
nekik, hogyan használhatják a pályaorientációs könyvtárat. Az ezzel a témával kapcsolatos könyvek szerepelnek a könyvtári irányítási rendszerben, így a tanulók ugyanúgy megkereshetik és kikölcsönözhetik a szükséges anyagokat, mint a hagyományos könyveket.”
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ESZKÖZÖK
Megjegyzés: Az alábbiakban feltüntetett kérdések csupán javaslatok, így azokat például
a különböző évfolyamok vonatkozásában megváltoztathatja. Az 1-5 kérdések a 4a terület
indikátoraival kapcsolatosak (az 5. kérdés csak abban az esetben releváns, ha a pályaorientációs állománya forrásközpontban található); a 6. és 7. kérdés a 4b terület, míg a 8-11
kérdések a 4c terület indikátoraira vonatkoznak.
A kérdőív összeállítása során gondoskodjon arról, hogy a kérdések között elegendő hely áll
rendelkezésre a válaszadáshoz.

Y.) TANULÓK SZÁMÁRA ÖSSZEÁLLÍTOTT ELÉGEDETTSÉGI
FELMÉRÉS

A tanulási forrásközpont használata tanórán kívül:
1.) Szoktad-e a forrásközpontot tanórákon kívül használni?
Nem
Igen
Ha nem, lépj tovább a 2. kérdéshez.
1.1 Ha igen, átlagosan milyen gyakran használod a forrásközpontot tanórákon kívül?
Minden nap
Egyszer egy héten
Félévenként néhány alkalommal
Félévenként legfeljebb egy alkalommal
Nem rendszeresen
Egyéb
Kérlek, tegyél pipát a megfelelő négyzetbe.
1.2 Ha igen, általában mivel foglalkozol a forrásközpontban tanórákon kívül?

1.3 Mennyiben segít a forrásközpont a házi feladatok megoldásában? Hogyan segít?
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1.4 A forrásközpontban található állomány mennyire elégíti ki az érdeklődési
körödet, és megtalálod-e azokat az információkat, amiket éppen keresel,
a tanórai anyagot vagy a házi feladatot nem számítva?

1.5 Szeretnéd-e, ha a forrásközpontban más információforrások és tevékenységek is
elérhetők lennének?
Ha igen, melyek ezek? (maradj a törvényes keretek között!)

Kérjük, lépj tovább a 3. kérdéshez.
2.) Azon tanulók számára, akik tanórán kívül nem használják a forrásközpontot:
Észrevettél-e valamilyen változást a forrásközponttal kapcsolatban, és mivel tudna
téged arra rávenni, hogy a forrásközpontot tanórán kívül is használd? Ha igen
milyen változásokat tapasztaltál?

3.) Értesülsz-e arról, hogy a forrásközpontban éppen milyen tevékenység zajlik?
Nem
Igen
3.1 Ha nem – Mit tehetnének a forrásközpont munkatársai annak érdekében, hogy
ezekről a tevékenységekről te is értesülj?

3.2 Ha igen – Általában hogyan szerzel tudomást arról, hogy a forrásközpontban milyen tevékenységek zajlanak?

Egyéb módon?
4.) A tanulási forrásközpont kiknek a céljait szolgálja?

4.1 Vannak-e olyan tanulói csoportok, akik egyáltalán nem használják a forrásközpontot? Ha igen, melyek ezek a csoportok?
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4.2 Miből gondolod, hogy ezek a csoportok nem használják a forrásközpontot?

5.) Kerestél-e már valaha a forrásközpontban pályaorientációs és továbbtanulással
kapcsolatos információt?
Nem
Igen
Ha nem – mi ennek az oka?
Ha igen – Hasznosnak bizonyult-e ez az információ? Mennyiben?
A tanulási forrásközpont jellemzői:
6.) Tegyél pipát minden olyan állítás mellett található négyzetbe, amellyel egyetértesz:
Pontosan tudom, hogy a forrásközpontban milyen források állnak rendelkezésre,
és hogy a munkatársak miben tudnak nekem segíteni.
A forrásközpontban általában megtalálom az iskolai és a házi feladatok elkészítéséhez szükséges könyveket.
A forrásközpontban sok érdekes olvasnivalót találok.
A forrásközpontban általában megtalálom az iskolai és a házi feladatok elvégzéséhez szükséges információkat.
A forrásközpontban azokkal a témakörökkel kapcsolatos információkat is megtalálom, amik engem érdekelnek.
A forrásközpontban megtalálható könyvek többsége aktuális és korszerű.
A forrásközpontban elegendő anyag áll rendelkezésre a saját helyi közösségem életével kapcsolatban.
Tudom, hogy az egyes anyagokat hol találom, és hogyan vannak elrendezve a forrásközpontban.
A forrásközpontban szinte mindig megtalálom a keresett anyagot.
A forrásközpontban általában elegendő számú számítógép áll rendelkezésre.
Ha a forrásközpont számítógépeit használom, általában hozzáférek a keresett
weboldalhoz akkor, amikor arra szükségem van.

6.1 Van-e olyan állítás a fentiek között, mellyel kapcsolatban a forrásközpont által
nyújtott szolgáltatások nem kielégítőek? Melyek ezek?
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6.2 Hogyan lehetne ezeken segíteni?

7.) Mikor fordult elő utoljára, hogy nem találtál meg valamilyen keresett információt
a forrásközpontban?

7.1 Mit kerestél?

7.2 Hogyan próbáltad megtalálni?

A tanulási forrásközpont méretével és elrendezésével kapcsolatos kérdések:
8.) Általában elég hely áll-e rendelkezésedre a forrásközpontban, a különböző tevékenységek végzésére, például olvasásra, barátokkal való közös munkára vagy a számítógép használatára?
Nem
Igen
Ha nem – Milyen tevékenységben okoz ez problémát? Mikor fordul ez elő?

9.) Mindig nyitva van-e a forrásközpont, amikor szükséged van rá, és mindig be
tudsz-e jutni?
Nem
Igen
Ha nem – Mikor nem tudod használni?

10.) Mi a véleményed a forrásközpont berendezési tárgyairól és a dekorációs elemekről?

10.1 Tetszenek-e neked a forrásközpontban / könyvtárban kiállított tárgyak?

11.) Szeretsz a forrásközpontban dolgozni? Miért?

Köszönjük, hogy kitöltötted ezt a kérdőívet Kérjük, továbbítsd:
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> Hasonlítsa össze a fejlesztési tervekben és a beszerzett állományban feltüntetett prioritásokat

> Tekintse át ezeket az adatokat az állomány mennyiségének,
választékának, minőségének, relevanciájának, aktualitásának
és kulturális relevanciájának szempontjából
> Hasonlítsa össze a forrásokat és a munkaterveket annak
érdekében, hogy a forrásokat és a jelenleg tanított tananyagot
összevethesse
> Az irányelvek alkalmazása mértékének megítélése érdekében,
tekintse át a forrásközponti irányelveket
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi
felmérést
> Beszélgetés a forrásközpont munkatársai számára összeállított
(Z) kérdések alapján

> A forrásközpont/iskolai fejlesztési
programja
> A forrásközpont költségvetési / beszerzési adatai

> Állomány-adatok
> Beszerzési adatok
> Munkatervek
> Az iskola létszáma
> Helyi és országos irányelvek
> A forrásközpont munkatársainak
véleménye
> Tanulói vélemények

> Állomány-adatok
> Tanulói vélemények
> Olvasmány-listák

> Az áttekintett és frissített állományra
vonatkozó adatok

i. A forrásközpont kiadási
döntései összhangban vannak-e az iskolai fejlesztési
programban és az iskolai
irányelvekben meghatározott
prioritásokkal?

ii. A források, beleértve
a különböző technológiákhoz való hozzáférést is,
a mennyiség, a választék,
a minőség, a relevancia,
az aktualitás, a helyzet és
a kulturális relevancia szempontjából megfelelőek-e?

iii. Olvasmányok: a forrásközpont lehetővé teszi-e
a bőséges olvasmánykínálathoz való hozzáférést,
mely mindenféle olvasási
szintet és érdeklődést képes
kielégíteni?

iv. A forrásokat rendszeresen
áttekintik és frissítik-e?

> Számítsa ki az éves állományfrissítés és állománycsere költségeit.

> Elemezze az állományra vonatkozó adatokat az állomány
mennyiségének megállapítása érdekében, és hogy lássa,
az állomány mennyire képes különböző olvasói igényeknek
és készségszinteknek (irodalmi, ismeretterjesztő, különböző
formátumban, pl.: elektronikus könyvek, képregények,
magazinok, a sajátos nevelési igényű és a tehetséges tanulók
számára) megfelelni.
> Őrizzen meg a különböző olvasási érdeklődésű és készségszinttel rendelkező tanulók számára összeállított olvasmánylistákat
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi
felmérést

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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4b: Mennyire elégítik ki a tanulási forrásközpont által nyújtott szolgáltatások a tanulók és a forrásközpont
munkatársainak igényeit?
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Bizonyítékok >>>

> A források rendszerezésére vonatkozó
módszerek leírása
> A forrásközponti ismertető
> Tanulói vélemények
> A forrásközpont munkatársainak véleménye

> A forrásközpont és az egész iskola tervezési dokumentumai (pl.: IKT-stratégia)
> A forrásközpontra épülő tanórák tervezése
> A forrásközpontra épülő megfigyelt tanórák és tanórán kívüli tevékenységek
> Tanulói vélemények
> A forrásközpont munkatársainak véleménye

> Külső forrásokból származó források felhasználására vonatkozó utalások
> A forrásközpont tervezési dokumentumai
> Az iskolai könyvtári szolgálattal vagy
más ügynökségekkel kötött szolgáltatási
megállapodások
> Kiadási adatok, és a kihasználtságra utaló
egyéb adatok

> Reklámanyagok
> Tanulói vélemények
> A forrásközpont munkatársainak véleménye

Indikátor >>>

v. A források áttekinthetők-e,
és rendszerezésük kielégíti-e
a tanulók és a forrásközpont
munkatársainak igényeit?

vi. Az új technológia felhasználása hatékonyan
történik-e?
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vii. A külső forrásokból,
például az iskolai könyvtári
szolgálattól (ahol az
ilyen szolgáltatás elérhető)
származó források
felhasználása hatékonyan
történik-e?

viii. A forrásközpont forrásainak népszerűsítése az egész
iskolában megfelelően
történik-e?

> Őrizzen meg posztereket, szórólapokat, beszélgetésekről készült felvételeket, stb.
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi
felmérést
> Beszélgetés a forrásközpont munkatársai számára összeállított
(Z) kérdések alapján

> Elemezze a dokumentumokat a tervezett felhasználás megvalósulásának áttekintése érdekében.
> Elemezze az adatokat a források felhasználásának áttekintése
érdekében.

> Elemezze az IKT-technológia használatára vonatkozó kitűzött
célokat a tervezési dokumentumokban.
> Tekintse át az óravázlatokat az IKT-technológia használatára
vonatkozó célkitűzések megvalósulásának vizsgálata érdekében.
> Figyeljen meg tanórákat és azon kívüli tevékenységeket, hogy
lássa, hogyan történik az IKT-technológiák felhasználása
például különböző évfolyamok esetében
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi
felmérést
> Beszélgetés a forrásközpont munkatársai számára összeállított
(Z) kérdések alapján

> Tekintse át, hogy a források osztályozása és elrendezése
a standard rendszer szerint történt-e, megfelelő útmutatás,
számítógépes irányítási rendszer és elektronikus katalógus, stb.
áll-e rendelkezésre.
> Őrizze meg a forrásközponti útmutatót és a források
elrendezésére vonatkozó tervrajzokat.
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi
felmérést
> Beszélgetés a forrásközpont munkatársai számára összeállított
(Z) kérdések alapján

A bizonyítékgyűjtés módja>>>
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2. SZINT
JÓ
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1. SZINT
KIVÁLÓ

• A forrásközpont költségvetése lehetővé teszi a forrásközpont fenntartását és fejlesztését, a fejlesztési tervben meghatározottak szerint.
• A tanulási források támogatják a tanulók és a munkatársak által képviselt igények és érdeklődési körök többségét. A források minőségi és mennyiségi szempontból,
illetve a relevancia, helyzet és a kulturális relevancia tekintetében jónak tekinthetők. A tanítás és szakmai fejlődés érdekében korlátozott források állnak rendelkezésre.
• A rendelkezésre álló állomány sokféle olvasási készségszintnek és változatos olvasói érdeklődi kör igényeinek jól meg tud felelni: sokféle szépirodalmi és
ismeretterjesztő könyv áll rendelkezésre. A tehetséges és a kevésbé motivált tanulók számára sokféle információforrás és anyag áll rendelkezésre.
• A forrásokat szisztematikusan felülvizsgálják és frissítik aktualitásuk biztosítása érdekében.
• A források elrendezése áttekinthető. Az információforrások rendszerezése a hagyományos osztályozási rendszer szerint történik, jó útmutatók és tárgymutatók,
stb. állnak rendelkezésre.
• A források katalogizálása és kiadása számítógépes irányítási rendszer segítségével történik, mely néhány elektronikus terminállal összeköttetésben van.
• Az egész iskola jól kihasználja a forrásközpont biztosította forrásokat és új technológiákat. Mindez a forrásközpont hatékony időbeosztása és a jól tervezett forrásközponti informatikai rendszer révén érhető el.
• A hatékony használatot a külső forrásokból, például az iskolai könyvtári szolgálattól származó források teszik lehetővé.
• A forrásközpont nagy megbecsülésnek örvend az iskolában, és a forrásokat népszerűsítik az egész iskolában, tanulók és a munkatársak körében egyaránt.

• A forrásközpont költségvetése lehetővé teszi a forrásközpont magas színvonalú fenntartását és fejlesztését, a fejlesztési tervben meghatározottak szerint.
• A tanulási források támogatják a tanulók és a munkatársak által képviselt igényeket és érdeklődési köröket. A források minőségi és mennyiségi szempontból, illetve
a relevancia, helyzet és a kulturális relevancia tekintetében kiválónak tekinthetők. A tanítás és a szakmai fejlődés érdekében változatos források állnak rendelkezésre.
• A rendelkezésre álló állomány mindenféle olvasási készségszintnek és változatos olvasói érdeklődi kör igényeinek kiválóan meg tud felelni: sokféle szépirodalmi
és ismeretterjesztő könyv áll az iskola különböző tanulóinak rendelkezésére különböző formátumban. A tehetséges és a kevésbé motivált tanulók számára különösen
sokféle információforrás és anyag áll rendelkezésre.
• A forrásokat gyakran és szisztematikusan felülvizsgálják és frissítik, az aktualitásuk biztosítása érdekében.
• A források elrendezése eredményes és hatékony. Az információforrások rendszerezése a hagyományosa osztályozási rendszer szerint történik, kiváló tárgymutatók,
bizonyos műveltségi területekre, témakörökre, korosztályokra stb. fókuszáló útmutatók állnak rendelkezésre.
• A források katalogizálása és kiadása számítógépes irányítási rendszer segítségével történik, melynek hatóköre túlnyúlik a forrásközpont határain, és számos
elektronikus terminállal is összeköttetésben van.
• Az egész iskola a lehető leghatékonyabb módon kihasználja a forrásközpont biztosította forrásokat és új technológiákat. Mindez a forrásközpont hatékony
időbeosztása, az új szoftverek használatára vonatkozó oktatás, a jól tervezett forrásközponti informatikai rendszer és a megfelelő technológiai támogatás révén
érhető el.
• A hatékony használatot a külső forrásokból, például az iskolai könyvtári szolgálattól származó források teszik lehetővé.
• A forrásközpont nagy megbecsülésnek örvend az iskolában és a helyi közösségben egyaránt, és a forrásokat különféle módszerek révén, például Intranet oldalak,
hírlevelek vagy bemutatók révén népszerűsítik a tanulók és a munkatársak körében.

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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• A forrásközpont költségvetése lehetővé teszi a forrásközpont fenntartását, de a fejlesztési források meglehetősen korlátozottak.
• A tanulási források támogatják a tanulók és a munkatársak 40-55%-ának számos igényét és érdeklődési körét. A források minőségi és mennyiségi szempontból,
illetve a relevancia, helyzet és a kulturális relevancia tekintetében kielégítőnek tekinthetők. A felhasználás egy részét az iskolai könyvtári szolgálat forrásai csekély
mértékben teszik lehetővé.
• A rendelkezésre álló állomány néhány olvasási készségszintnek és olvasói érdeklődi kör igényeinek meg tud felelni, bár korlátozott mennyiségű szépirodalmi
és ismeretterjesztő könyv áll rendelkezésre. Az elérhető formátumok is korlátozottak.
• A forrásokat az aktualitásuk biztosítása érdekében felülvizsgálják és frissítik, bár mindez nem szisztematikusan történik.
• A források elrendezése a rendelkezésre álló források önálló használatát szolgálja. Az információforrások rendszerezése a hagyományos osztályozási rendszer szerint
történik, és megfelelő útmutatók állnak rendelkezésre.
• Az iskola nagy része kielégítő mértékben kihasználja a forrásközpont biztosította forrásokat és új technológiákat.
• A forrásközpont népszerűsítése az iskolán belül a tanulók körében folyik, de nem szisztematikusan.

• A forrásközpont költségvetése lehetővé teszi a forrásközpont fenntartását és fejlesztését, de a rendelkezésre álló tanulási források nem elegendőek a az iskola tanulóinak és munkatársinak támogatásához, valamint sok forrás gyenge minőségű, irreleváns, és rossz állapotban van.
• A rendelkezésre álló források csak korlátozott olvasói érdeklődéi köröket és készségszinteket elégítenek ki.
• A forrásokat az aktualitásuk biztosítása érdekében nem frissítik.
• A forrásközpont elrendezése nem támogatja a tanulók önálló forrásfeldolgozását.
• Az egész iskola csak csekély mértékben használja ki a forrásközpontban rendelkezésre álló információforrásokat, és a forrásközpont nem örvend nagy népszerűségnek
az iskolában. A forrásokat a tanulók és a munkatársak körében nem népszerűsítik.

• A forrásközpont költségvetése lehetővé teszi a forrásközpont fenntartását, illetve a fejlesztési tervben meghatározott kulcs prioritások egy részének megvalósítását.
• A tanulási források támogatják a tanulók és a munkatársak 55-64%-ának számos igényét és érdeklődési körét. A források minőségi és mennyiségi szempontból, illetve
a relevancia, helyzet és a kulturális relevancia tekintetében jónak tekinthetők. A szakmai fejlődés érdekében kevés forrás áll rendelkezésre, főként a tanárjelöltek
és a frissen végzett tanárok vonatkozásában. A felhasználás egy részét az iskolai könyvtári szolgálat forrásai teszik lehetővé.
• A rendelkezésre álló állomány sokféle olvasási készségszintnek és változatos olvasói érdeklődi kör igényeinek meg tud felelni, bár nem nagy mennyiségben,
és a formátumok típusi is korlátozottak, pl.: kevés az elektronikus könyv vagy képregény, szépirodalmi és ismeretterjesztő könyv áll rendelkezésre. A tehetséges és
a kevésbé motivált tanulók számára sokféle információforrás és anyag áll rendelkezésre. Számos tanulói csoport, például a tehetséges tanulók számára kevés forrás
áll rendelkezésre. Szépirodalmi és ismeretterjesztő anyagok egyaránt elérhetők, a gyűjtemény azonban nem ugyanolyan széleskörű.
• A forrásokat szisztematikusan felülvizsgálatára és frissítésére az aktualitásuk biztosítása érdekében ritkán kerül sor.
• A források elrendezése a rendelkezésre álló források önálló használatát szolgálja. Az információforrások rendszerezése a hagyományos osztályozási rendszer szerint
történik, jó útmutatók és tárgymutatók, stb. állnak rendelkezésre.
• A források katalogizálása és kiadása számítógépes irányítási rendszer segítségével történik, mely csak kevés elektronikus terminállal van összeköttetésben.
• Az iskola nagy része jól kihasználja a forrásközpont biztosította forrásokat és új technológiákat.
• A forrásközpont népszerűsítése az iskolán belül a tanulók és a munkatársak körében folyik, de nem terjed ki minden egyes műveltségi területre vagy évfolyamra.
A forrásközpont a tanterv bizonyos részein nagy megbecsülésnek örvend.

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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3. SZINT
KÖZEPES
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4. Kérdés: Mennyire elégítik ki a forrásközpont által nyújtott szolgáltatások a tanulók igényeit?
4b: Mennyire elégítik ki a tanulási forrásközpont által nyújtott szolgáltatások a tanulók és a forrásközpont munkatársainak igényeit?

Javasolt fejlesztési lépések
• Gondoskodjon arról, hogy a forrásközpont fenntartása és fejlesztése érdekében elegendő finanszírozás áll rendelkezésre, és hogy a források a mennyiség,
aktualitás, változatosság, minőség, és relevancia tekintetében a helyi és országos irányelvekkel összehasonlítva megfelelőnek tekinthetők.
• Kérje el a munkaterveket, és vesse össze azokat a forrásközpontban rendelkezésre álló forrásokkal.
• A forrásközponti állomány folyamatos felülvizsgálata érdekében, hozzon létre
együttműködési programot a tantárgyi munkacsoportokkal.
• Az állomány ellenőrzése során ismerje fel az állomány hiányosságait, és részesítse előnyben azoknak a forrásoknak a beszerzését, melyek a különböző
olvasási készségszinttel rendelkező tanulók igényeit képesek kielégíteni, és
a kedvtelésből való olvasást népszerűsítik.
• Fejlessze a források rendszerezésének módját, pl.: vezessen be számítógépes
irányítási rendszert.
• Hatékonyan használja ki a helyi iskolai könyvtár által nyújtott lehetőségeket,
és igényeljen onnan olyan információforrásokat, melyek azon tanulók igényeit is kielégítik, akik számára a forrásközponti állományban található források nem teljes mértékben kielégítőek.
• Vezessen be egy órarend-rendszert, mely a tanárok számára lehetővé teszi,
hogy a forrásközpontot tanóra céljára igénybe tudják venni.
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Hasznos gyakorlati példák
„Azoknak a tanulóknak, akiket a tanárok a tanóráról küldenek a könyvtárba, általában valamilyen nehézségük adódik, amit nekem fel kell jegyeznem. Ez azt jelenti, hogy
nyomon tudom követni, hogy melyek azok a témakörök, melyekkel kapcsolatban a tanulók nehezen találják meg a megfelelő forrásokat. Mindezt aztán jelzem a tanáruknak, és
közösen megvitatjuk az adott területre vonatkozó beszerzendő forrásokat, pl.: internetes
oldalakat, az iskolai könyvtár felhasználását, stb.”
„A könyvtárban működik egy úgynevezett ”gyors olvasási részleg”. Eredetileg a sajátos
nevelési igényű tanulók számára indítottuk el, és az állományt ezeknek a tanulóknak
a koordinátorával közösen állítottuk össze. A részleg azonban nagy népszerűségnek örvend
sok más tanuló körében is. Akkor jönnek ide, ha egyetlen óra vagy az ebédszünet alatt be
akarnak fejezni egy könyvet.”
„Amikor első alkalommal neveztek ki erre az állásra, azonnal láttam, hogy a könyvtári állomány elavult, és jóval a tanulók többségének olvasáskészség-szintje felett van.
A könyvtári költségvetés jelentős részét arra fordítottam, hogy ezeket a hibákat orvosoljam,
például könnyített olvasmányokat, forgatókönyv alapján írt regényeket vásároltam.”
„Nagyon fontos, hogy a tanulók és a tanárok is tudják, milyen források állnak rendelkezésre. Különböző módszereket használok: minden félévben elkészítem
az egyes műveltségi területekre vonatkozó új könyvek listáját, és elküldöm azt
a tanároknak, az iskolában több helyen posztereket rakok ki, a könyvtár intranetes oldalán létrehoztam egy „Új könyvek” oldalt, és a könyvtárban kialakítottam egy polcot az új
könyvek számára.”
„A legrosszabb kép, ami egy könyvtárról kialakulhat: olyan hely, ami tele van vaskos,
elavult könyvekkel. Éppen ez az oka annak, hogy megpróbálom rendszeresen felülvizsgálni
a könyvtári állományt. A mi diákjaink nem gyakran vásárolnak könyveket, így minden
olyan könyvet, ami nincs túlságosan rossz állapotban, 10 pennyért kiárusítok.”
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ESZKÖZÖK
Lásd A tanulók számára összeállított elégedettségi felmérést (Y) 4a területe – ez teljes
mértékben lefedi a 4. Kérdést.
Z.) A TANÁROKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK

• Hogyan vélekedik a forrásközponti állományról az Ön műveltségi területének vonatkozásában?
– Kellőképpen változatos és minőségi anyag áll-e rendelkezésre?
– Ezek az anyagok általában naprakészek és jó állapotban vannak-e?
– Ezek az anyagok kielégítik-e a tanulók igényeit, és megfelelnek-e az iskola kulturális sokszínűségének?
• Hogyan zajlik a forrásközpont lefoglalása a tanórák vagy a kisebb tanulói csoportok
számára?
– Ezek a módszerek megfelelnek-e Önnek?
• Ön kiismeri-e magát a forrásközpontban?
– Van-e a valami, amit a forrásközpontban elérhető lehetőségekkel és a tevékenységeinkkel kapcsolatban tudni szeretne?
• Ön aktívan népszerűsíti-e a forrásközpont használatát a tanulók körében?
– Ha igen, hogyan?
• A forrásközpont megtesz-e mindent annak érdekében, hogy a tanulók körében népszerű legyen?
– Ha nem, mi mást tehetne még?
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> Végezze el az ellenőrzést a kialakításra vonatkozó (AA) ellenőrző lista
alapján
> Ismerje fel a forrásközpontra való utalásokat a tervekben
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi felmérést
> Kérdezze meg a munkatársak véleményét a nyitvatartási időről és
fizikai megközelíthetőségről
> Végezze el az ellenőrzést a kialakításra vonatkozó (AA) ellenőrző lista
alapján
> Őrizze meg a forrásközponti órabeosztást és fényképeit
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi felmérést
> Végezzen el több ellenőrzést szúrópróbaszerűen a tér kihasználásának
szintjére vonatkozólag, különböző időpontokban egy vagy több
féléven keresztül
> Kérdezze meg a munkatársak véleményét a tervrajz alkalmasságáról,
és a célnak való megfelelésről

> Ismerje fel a forrásközpontra való utalásokat az iskola egészségügyi és
biztonsági dokumentumaiban
> Készítsen feljegyzést az iskolai egészségügyi és biztonsági
irányelveknek való megfelelés érdekében tett lépésekről és a vizsgálatok során tett ajánlásokról
> Elemezze a felhasználásra vonatkozó feljegyzéseket az egyes évfolyamok, napi/heti időpontok vonatkozásában
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi felmérést
> Figyelje meg a forrásközpont nem forrásközponti célokra történő
felhasználását iskolai idő alatt egy-három féléven át (pl.: osztályterem,
rekreációs tér az érettségire készülő tanulók számára)

> Az iskolai forrásközpont elhelyezkedésének
és tervrajzának leírása
> Terv a fogyatékkal élők számára vagy más
hasonló iskolai tervek
> Tanulói vélemények
> A munkatársak véleménye

> Az iskolai forrásközpont tervrajzának leírása
> A rendelkezésre álló hely kihasználásának
módjai
> Tanulói vélemények
> A munkatársak véleménye

> A berendezés, dekoráció és a kiállítási területek
leírása
> Tanulói vélemények

> Az iskolai egészségügyi, biztonsági és egyéb
irányelveknek való megfelelés
> Iskolai egészségügyi és biztonsági dokumentumok
> Egészségügyi és biztonsági vizsgálatokról készült
feljegyzések és ajánlások

> A forrásközpont felhasználására vonatkozó feljegyzések
> A munkatársak véleménye
> Tanulói vélemények
> A tér egyéb célokra való kihasználásának gyakorisága normál iskolai idő alatt

ii. A forrásközpont hozzáférhető-e
minden tanuló számára?

iii. Megfelelő-e a tér kialakítása?
Van-e lehetőség rugalmas
változtatásra a különböző
tevékenységek elvégzésére
(pl.: csendes olvasás, IKT)?
Van-e elég hely osztályok,
csoportok és egyéni tanulók
számára?

iv. A berendezés és a dekoráció
(bemutatók) megfelelőnek
tekinthetők-e?
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v. Milyen intézkedések történnek
a tanulók jólététének, egészségének és biztonságának biztosítása
érdekében a forrásközpontban?

vi. A forrásközpont nyitvatartása
megfelelő-e a tanulók
és tanárok számára?

> Végezze el az ellenőrzést a kialakításra vonatkozó (AA) ellenőrző lista
alapján
> Végezze el a tanulók számára összeállított (Y) elégedettségi felmérést

> Végezze el az ellenőrzést a kialakításra vonatkozó (AA) ellenőrző lista
alapján
> Vesse össze a forrásközpont méretét, tervrajzát és elhelyezkedését a
helyi és országos irányelvekkel

> Az iskolai forrásközpont méretének,
elhelyezkedésének és tervrajzának leírása
> Helyi és országos irányelvek
(lásd: További információ)

i. A forrásközpont mérete
megfelelő-e az iskola
létszámához viszonyítva?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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4. Kérdés: Mennyire elégítik ki a forrásközpont által nyújtott szolgáltatások a tanulók igényeit?

4c: A tanulási forrásközpont kialakítása mennyire teszi lehetővé a tananyag tanítását?
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• A forrásközpont kialakítása esetenként nem teszi lehetővé a tananyag hatékony tanítását.
• Más célokra is felhasználható, pl.: osztályteremként, de az iskola területén való elhelyezkedése nem megfelelő.
• Egy egész osztály elhelyezése problémát okozhat.
• A berendezés és a dekoráció a tanulók többségének igényeit nem elégítik ki, a tér kialakítása pedig nem megfelelő, és korlátozza bizonyos tevékenységek,
pl.: IKT, folytatását.
• A nyitvatartási idő és a hozzáférés korlátozott, még iskolai idő alatt is.

• A forrásközpont kialakítása lehetővé teszi a tananyag egy részének (néhány tevékenység-típusnak) hatékony tanítását.
• A forrásközpont mérete lehetővé teszi, hogy az egyéni tanulók mellett egy egész osztály is képes legyen itt tanulni. Az iskolán belüli elhelyezkedése megfelelő,
és sok tanuló számára hozzáférhető.
• A berendezés és a dekoráció sok tanuló igényeit kielégítik. A tér kialakítása lehetővé teszi különböző tevékenységek folytatását.
• A forrásközpont iskolai idő alatt nyitva van, és rendszeresen azon kívül is (pl.: hetente két alkalommal).

• A forrásközpont kialakítása lehetővé teszi a tananyag hatékony tanítását.
• Az esetek többségében elegendő hely áll rendelkezésre osztályok, tanuló csoportok és egyéni tanulók számára, akik a forrásközpont szolgáltatásait formális és
informális keretek között használják. A forrásközpont elhelyezkedése kedvező, és a legtöbb tanuló számára hozzáférhető.
• A berendezés és a dekoráció megfelelő, melyek a tanulók többségének igényeit kielégítik, a tér kialakítása megfelelő, amely lehetővé teszi például az IKT-technológiák használatát, a csoportmunkát és az olvasást.
• A forrásközpont iskolai idő alatt és azon kívül is nyitva van, de a hozzáférés bizonyos osztályok vagy tanulói csoportok számára a nap bizonyos időszakaiban
korlátozott.

• A forrásközpont kiváló kialakítása lehetővé teszi a tananyag rendkívül hatékony tanítását.
• A forrásközpontban elegendő hely áll rendelkezésre osztályok, tanuló csoportok és egyéni tanulók számára, akik a forrásközpont szolgáltatásait formális és
informális keretek között használják. A forrásközpont elhelyezkedése kedvező, és könnyen hozzáférhető minden tanuló számára.
• A berendezés és a dekoráció nagyon hívogató, a tanulók többségének igényeit kielégítik, és a tér kialakítása lehetővé teszi a különböző munkakörnyezetek
– IKT, önálló tanulás, csoportmunka, olvasáshoz kialakított területek – kialakítását.
• A forrásközpont iskolai idő alatt és azon kívül is nyitva tart, és minden tanuló számára hozzáférhető.

• A forrásközpont kialakítása lehetővé teszi a tananyag kielégítő tanítását.
• A forrásközpont viszonylag jól megközelíthető, de az iskola területén belül nem központi helyen található, és a mérete sem megfelelő egy egész osztály
és egyéni tanulók egyidejű munkavégzéséhez.
• A berendezés és a dekoráció kielégítő, a tér kialakítása jó, ami két különböző célú tevékenységet (pl.: IKT és olvasás) tesz lehetővé.
• A forrásközpont iskolai idő alatt általában nyitva van, de a tanárok/fenntartó értekezletei ideje alatt zárva tart. Iskolai időn kívül időnként nyitva tart.

3. SZINT
KÖZEPES

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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2. SZINT
JÓ

1. SZINT
KIVÁLÓ

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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4. Kérdés: Mennyire elégítik ki a forrásközpont által nyújtott szolgáltatások a tanulók igényeit?
4c: A tanulási forrásközpont kialakítása mennyire teszi lehetővé a tananyag tanítását?

Javasolt fejlesztési lépések
• Biztosítsa, hogy a tanulási forrásközpontot más célokra, pl.: osztályteremként,
megbeszélésekre csak akkor, ha ez elkerülhetetlen, vagy iskolai időn kívül
reklám célokra is felhasználják.
• Rendszeresen rendezzen kiállítást a tanulók munkáiból, a forrásközponttal,
annak forrásaival és rendelkezésre álló anyagaival kapcsolatos információkról
az olvasás népszerűsítése érdekében.
• Gondolja át, hogyan lehetne a teret átalakítani és hatékonyabban kihasználni.
• Fejlessze a forrásközponti útmutatót.
• Próbáljon ki különböző nyitvatartási időket annak feltérképezése érdekében,
hogy melyik felel meg leginkább a tanulók és a munkatársak igényeinek.
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Hasznos gyakorlati példák
„A könyvtár régebben egyetlen nagy terem volt, ami mintegy 50 tanulót tudott befogadni. Ez persze jóval nagyobb volt, mint amire egyetlen osztálynak valaha is szüksége
lehet, így úgy döntöttünk, hogy a középső nagyobb teret megtartjuk osztályok és a csoportmunkát végzők számára, de egyúttal olvasásra és csendes tanulásra szánt területeket is
kialakítunk. Az előzőhöz kényelmes székek, kávézóasztal, stb. állnak rendelkezésre. Ezek
nem hagyományos módon különülnek el, hanem néhány sor könyvespolc választja el őket
a középső könyvtári résztől. A hangok persze áthallatszanak, a könyvtár különböző részein
azonban más-más „hangulat” uralkodik.”
„A továbbtanulásra felkészítő érettségi tagozatra járó tanulóknak saját termük van. Ez
azt jelenti, hogy a fő könyvtár egész nap az osztályok és a fiatalabb tanulók rendelkezésére
áll.”
„Megpróbálkoztunk azzal, hogy a könyvtárt a tanórák után is nyitva legyen, de mivel
a tanulók többsége iskolába és hazafelé is busszal utazik, ez a kísérlet nem volt túlságosan sikeres.
A tanórák kezdete előtti nyitás azonban már népszerűbbnek bizonyult. A buszok egy része elég
korán ideér, és sok tanulót a szüleik korábban, munkahelyükre tartva tesznek ki az iskolánál.”
„INSET- továbbképzések napjain a könyvtár mindig nyitva van, és közvetlenül az új
félévek kezdetét megelőzően is, amikor a sok tanár bejön az iskolába. Igazából ez az egyetlen alkalom, amikor a tanárok a forrásokat kedvük szerint meg tudják tekinteni.”
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ESZKÖZÖK
Lásd A tanulók számára összeállított elégedettségi felmérést (Y) 4a területe – ez teljes mértékben lefedi a 4. Kérdést.
AA.) A KIALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELLENŐRZŐ LISTA
Az ellenőrző lista a hangsúlyt annak vizsgálatára helyezi, hogy a forrásközpont belső kialakítása mennyire felel meg az iskola és a tanulók igényeinek, melynek végrehajtásához az országos és helyi ajánlások és irányelvek is hasznos tanácsokkal járulhatnak hozzá. Javaslatokat
és további információt Anthony Tilke Library Association Guidelines for Secondary School
Libraries (1998) című könyvének ’Management of Accomodation’ fejezetében, és a Department
for Education and Skills Area Guidelines for Schools (2002) című kiadványában (elérhető:
http://www.teachernet. gov.uk/_doc/2661/AG%20Intro%20(P2).pdf ) találhat.
A forrásközpont belső kialakítását vizsgáló ellenőrző listában szereplő „forrásközpont” kifejezés
egy vagy több az iskola területén található forrásközponti helyszínre utal.
1. Terület (m2)
– Helyiségek/helyszínek száma:
– Tervrajz:
2. A forrásközpont elhelyezkedése az iskola területén belül
– Melyik emeleten található?
– Elhelyezkedése kiválónak tekinthető-e?
– Hozzáférhető-e minden tanuló számára?
3. Feliratok és útmutatók
– A forrásközpont helyét jelzik-e táblák az iskolában?
– Vannak-e olyan feliratok a forrásközpontban (pl.: a bejáratnál, fülkékben, polcokon),
melyek az információforrások helyét jelzik?
– Van-e olyan térkép, ami a forrásközpont kialakítását illusztrálja?
– A feliratok tanulók számára is könnyen olvashatók-e? (méret, szín, stb.)
4. A forrásközpont kihasználása
– A rendelkezésre álló teret más célokra (pl.: osztályteremként, érettségire készülő tanulók számára kialakított területként vagy találkozók helyszíneként) is kihasználják-e?
– Hetente hány tanuló számára korlátozott a forrásközponthoz való hozzáférés? Mi
ennek az oka?
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5. Dekoráció
– A dekoráció tetszetős és hívogató-e?
– Megfelelő-e a világítás/elegendő-e a természetes világítás?
6. Berendezés
– Polcok kialakítása (polcok száma, magassága, típusai)
– Más anyagok (pl.. CD-romok, videók, térképek, folyóiratok, brosúrák) tárolásához
szükséges tárhelyek
– Könyvtári (információs) pult
– Számítógép-használati lehetőségek
7. Ülőhelyek
– Tanulóhelyek száma
– Az ülőhelyek különböző módon vannak-e elhelyezve? (pl.: alacsony támlájú székek,
olvasóhelyek, asztalok csoportmunkához)?
8. A tér kialakítása
– Van-e arra lehetőség, hogy a forrásközpont egy egész osztály és egyéni tanulók egyszerre
használják?
– Csoportmunkához elegendő tér áll-e a rendelkezésre?
– Rendelkezésre áll-e olyan részleg távol a számítógépektől és más zavaró tényezőktől,
ami lehetővé teszi a csendes, önálló tanulást?
– Van-e olyan terület, ahol a kevésbé formális tevékenységek, pl.: a kedvtelésből való
olvasás folytatása is lehetséges?
– Van-e olyan terület, ami lehetővé teszi pl.: az IKT-vel kapcsolatos tevékenységek
folytatását?
9. Kiállítások, bemutatók
Vannak-e olyan kiállítások és bemutatók, melyek
– a tanulók munkáit mutatják be
– az új forrásokat és anyagokat tüntetik fel
– az olvasást népszerűsítik
– a forrásközponti tevékenységeket és lehetőségeket, illetve
– a forrásközpont használatával kapcsolatos információkat mutatják be?
10. Biztonság
– A központi pult elhelyezése megfelelő, és forrásközpont minden részéről jól látható-e?
– Milyen biztonsági rendszert alkalmaznak?
11. A forrásközpont vezetése/adminisztráció rendelkezésére álló tér
– Mérete
– A forrásközpont vezetésére/adminisztrációs feladatok ellátására való alkalmassága.
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> Ismerje fel a tanulók olvasási szokásainak fejlődésére irányuló
munkára való utalásokat a forrásközpont terveiben
> Jegyezzen fel néhány, a forrásközpontban megfigyelt tevékenységet
> Jegyezze fel a tanulók megjegyzéseit saját olvasási szokásaikat
illetően

> A forrásközpont vezérelvei és tervezési
dokumentumai
> A forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> Tanulói vélemények

> Az iskola és az egyes műveltségi területek
tervezési dokumentumai
(pl.: tanterven kívüli tervek)
> Tanulói vélemények
> Tanárok véleménye
> Az iskola intézményi menedzsment
csoportjának véleménye

> A rendelkezésre álló segédanyagok
(pl.: olvasási játékok, hangos történetek /
versek, tanulói könyvajánlások, könyveket
népszerűsítő képernyővédők)

ii. A forrásközpont munkatársai
kulcsfontosságú szerepet tölteneke azokban a tevékenységekben,
melyek a tanulók olvasásának
fejlődésére, valamint széleskörű
és magabiztos olvasási szokásaik
ösztönzésére irányulnak?

iii. Értékelik-e az iskolában a forrásközpontnak az olvasásban
betöltött szerepét?

iv. A forrásközpontban elegendő
anyag áll-e rendelkezésre ahhoz,
hogy különböző érdeklődésű tanulókat olvasását ösztönözze (pl.:
könyvlisták, könyvjelzett weboldalak, nyári olvasási játékok)?

> Gyűjtsön olyan olvasmánylistákat, melyek különböző
érdeklődésű és készségszintű tanulók számára készültek.
> Gyűjtsön a forrásközpontban rendelkezésre álló különböző
típusú segédanyagokat.

> Ismerje fel a forrásközpontnak az olvasás népszerűsítése terén
betöltött szerepére való utalásokat a tervezési dokumentumokban.
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (BB) kérések alapján
> Kérdezze meg a tanárok és az iskola intézményi menedzsment csoportjának véleményét a forrásközpontnak az olvasás
népszerűsítése terén betöltött szerepéről.

> Gyűjtsön olyan reklámanyagokat, fényképeket, tervezési
dokumentumokat, stb., melyekben a forrásközpont is szerepel,
történetmesélés céljára, könyvklubok / olvasói klubok, könyvhét/szerzői látogatások, versenyek és különleges
események (pl.: A könyv világnapja, Carnegie olvasási verseny,
Readathon, stb) számára
> Értékelje a tevékenységekben résztvevő különböző érdeklődésű
tanulók számát
> Ismerje fel az olvasás népszerűsítésére való utalásokat
a forrásközpont vezérelveiben és terveiben

> Az olvasást népszerűsítő forrásközpontbeli
eseményekről és tevékenységekről készült
feljegyzések
> A tanulók ilyen tevékenységekben való
részvételéről készült feljegyzések
> A forrásközpont vezérelvei és tervezési
dokumentumai

i. A forrásközpont aktívan
hozzájárul-e a kedvtelésből való
olvasás népszerűsítéséhez?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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5a: A tanulási forrásközpont szerepe a kedvtelésből való olvasás népszerűsítésében
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• A forrásközpont munkatársai hozzájárulnak a kedvtelésből való olvasás népszerűsítéséhez egyéni tanulók körében, mindennapi informális keretek között, bár vannak alkalmanként
megrendezett programok, mint például a könyvhét. Általánosságban véve, az olvasás népszerűsítése szórványos jellegű.
• Rendszeresen megrendezett programok, például könyvklubok és kiállítások csak korlátozott számban állnak rendelkezésre van, és csak bizonyos tanulók számára.
• A forrásközpont munkatársai alkalmanként felülvizsgálják a kedvtelésből való olvasás népszerűsítése érdekében kidolgozott stratégiákat, de ezt a tevékenységet általában önállóan végzik.
• Általában elismerik a forrásközpontnak az olvasásra való ösztönzésben és az olvasás népszerűsítésében betöltött szerepét.
• A segéd- és kiegészítő anyagok alkalmanként a tanulók egy részének rendelkezésére állnak, általában nyomtatott formátumban.

• A forrásközpont munkatársai alkalmanként hozzájárulnak a kedvtelésből való olvasás népszerűsítéséhez, mindennapi, informális keretek között, és ritkán programok, például könyvhét
vagy olvasói klubok révén.
• A forrásközpont munkatársai általában nem vizsgálják felül a kedvtelésből való olvasás népszerűsítése érdekében kidolgozott stratégiákat, sem önállóan, sem pedig a tanárokkal
együttműködve.
• A forrásközpontnak az olvasásra való ösztönzésben és az olvasás népszerűsítésében betöltött szerepét általában nem ismerik el.
• Olvasást ösztönző segédanyagok ritkán állnak rendelkezésre.

• A forrásközpont munkatársai aktívan hozzájárulnak a kedvtelésből való olvasás népszerűsítéséhez egyéni tanulók körében, jellemzően a szépirodalom vonatkozásában, mindennapi
informális keretek között, bár mindehhez nagyobb kreativitást igénylő módszereket ritkán alkalmaznak. Vannak rendszeresen megrendezett programok, mint a könyvhét vagy a szerzői
látogatások.
• Van néhány rendszeresen megrendezett program, például könyvklubok és kiállítások, ezek azonban csak bizonyos tanulók számára ösztönzőek.
• A forrásközpont munkatársai rendszeresen felülvizsgálják a kedvtelésből való olvasás népszerűsítése érdekében kidolgozott stratégiákat, amelyben időnként a tanárok is részt vesznek.
• Általában elismerik a forrásközpontnak az olvasásra való ösztönzésben és az olvasás népszerűsítésében betöltött szerepét.
• A segéd- és kiegészítő anyagok a tanulók egy részének, pl.: kevésbé motivált fiúk, rendelkezésére állnak, de nem ösztönöznek minden tanulót az olvasásra.

• A forrásközpont munkatársai aktívan hozzájárulnak az kedvtelésből való olvasás népszerűsítéséhez tanulói csoportok és egyéni tanulók körében, a szépirodalom és ismeretterjesztő
művek vonatkozásában egyaránt, mindennapi informális keretek között (beszélgetések, poszterek, stb.), valamint olyan rendszeresen megrendezett programok segítségével, mint a
könyvhét, a szerzők/illusztrátorok által tett iskolai látogatások, versenyek és hasonló tevékenységek.
• Folyamatosan programok, például könyvklubok és kiállítások állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy a tanulókat széleskörű témakörökben való olvasásra, és az olvasott könyvek
megvitatására ösztönözzenek.
• A forrásközpont munkatársai rendszeresen együttműködnek a tanárokkal annak érdekében, hogy a kedvtelésből való olvasás népszerűsítésére stratégiákat dolgozzanak ki.
• A tanárok és a tanulók többsége elismeri és értékeli a forrásközpontnak az olvasásra való ösztönzésben és az olvasás népszerűsítésében betöltött szerepét.
• A segéd- és kiegészítő anyagok, ha vannak, elektronikus vagy nyomtatott formátumban, általában a tanulók rendelkezésére állnak.

• A forrásközpont munkatársai aktívan hozzájárulnak a kedvtelésből való olvasás népszerűsítéséhez tanulói csoportok és egyéni tanulók körében, a szépirodalom és ismeretterjesztő művek
vonatkozásában egyaránt, mindennapi informális keretek között, például az olvasásról folytatott beszélgetések, poszterek, és a forrásközponti intranet oldalak révén, valamint olyan
rendszeresen megrendezett programok segítségével, mint a könyvhét, a szerzők/illusztrátorok által tett iskolai látogatások, versenyek, kihívások és hasonló tevékenységek.
• Változatos programok, például könyvekről folytatott beszélgetések, könyvklubok és kiállítások állnak folyamatosan rendelkezésre annak érdekében, hogy minden tanulót a széleskörű
témakörökben való magabiztos olvasásra, és az olvasott könyvek megvitatására ösztönözzenek.
• A forrásközpont munkatársai szorosan együttműködnek a tanárokkal, elsősorban az írni- és olvasni tudásért felelős koordinátorral annak érdekében, hogy az kedvtelésből való olvasás
népszerűsítésére stratégiákat dolgozzanak ki.
• Az egész iskola elismeri és értékeli a forrásközpontnak az olvasásra való ösztönzésben és az olvasás népszerűsítésében betöltött szerepét.
• A segéd- és kiegészítő anyagok, elektronikus vagy nyomtatott formátumban, szisztematikusan az egyéni tanulók vagy a tanulócsoportok rendelkezésére állnak.

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése

1. SZINT
KIVÁLÓ

2. SZINT
JÓ

3. SZINT
KÖZEPES

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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5. Kérdés: Milyen a tanulóknak nyújtott útmutatás és segítségnyújtás színvonala?
5a: A tanulási forrásközpont szerepe a kedvtelésből való olvasás népszerűsítésében

Javasolt fejlesztési lépések
• Szervezzen különböző programokat a kedvtelésből való olvasás népszerűsítése
érdekében, pl.: könyvhét, a szerzői látogatások.
• Hozzon létre olvasási klubot.
• Kövesse nyomon az országos könyvdíjakkal kapcsolatos eseményeket.
• Működjön együtt a tanárokkal annak érdekében, hogy a tanulási forrásközpont biztosan meghatározó szerepet töltsön be az olvasás népszerűsítésében.
• Járuljon hozzá a kedvtelésből való olvasás népszerűsítéséhez, mindehhez használjon fel ismeretterjesztő könyveket és különböző formátumokat, például
elektronikusan elérhető könyveket is.
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Hasznos gyakorlati példák
„A könyvtár felhasználásának egy újabb vonatkozását ebben az évben vezettük be:
meghívunk egy írót, hogy mutassa be a könyvét, gondolatait ossza meg velünk, és válaszoljon néhány kérdésre. Ez év februárjában Geraldine McCaughreant hívtam meg, aki tizenévesek számára ír szépirodalmi könyveket, hogy a 7. évfolyamos tanulók előtt beszéljen.
A foglalkozásra a 6. évfolyamos tanulókat is meghívtam. Az írónő látogatása hatalmas
siker volt. Meghallgattuk, honnan származnak könyveinek ötletei, és minden tanuló
élvezettel vett részt a történetmesélős játékokban. A látogatás könyv-dedikálással ért véget,
melyre a könyvesbolt néhány munkatársát is meghívtam, akik eladásra szánt könyveket
is hoztak magukkal.”
„Az érettségi tagozatra járó tanulók mellé alsóbb évfolyamon tanuló diákokat osztottunk be, hogy segítsék őket az olvasásban, és felkeltsék érdeklődésüket a könyvek iránt.
A folyamat mindkét irányban működött! Az érettségire készülők magabiztosabbak lettek,
és élénkebb érdeklődést mutatnak a könyvtár által nyújtott lehetőségek iránt.”
„A könyvtárban egy könyvolvasó programot vezetek, hogy a tanulókat könyvolvasásra
és a könyvekről való beszélgetésre ösztönözzem. A tanulók 10, 25, 50 és 75 könyv elolvasása után jelvényt kapnak, 100 könyv fölött pedig arany jelvényt. Az arany jelvény átadására
iskolai rendezvényen kerül sor, és a tanulók fényképe bekerül az iskolai újságba is.”
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ESZKÖZÖK
BB.) A TANULÓKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
Szeretsz olvasni?
Ha nem,
• mi ennek az oka?
• örömed lelted-e valaha az olvasásban?
Ha igen,
• mennyit olvasol az iskolai olvasnivalón kívül?
• mit olvasol legszívesebben?
• milyen típusú könyvek és egyéb anyagok találhatók a forrásközpontban, amit szívesen olvasol?
• megtalálhatók-e a forrásközpontban azok a könyvek és egyéb anyagok, amiket
szívesen olvasol?
• hogyan szerzel tudomást azokról a könyvekről és egyéb anyagokról, amiket szívesen
olvasol? (pl.: rendezvények, kiállítások, barátok ajánlásai, a forrásközpont munkatársainak ajánlása)
• a forrásközpont munkatársai ösztönzik-e a kedvtelésből való olvasást?
• Ha igen, hogyan?
• előfordul-e, hogy a kedvtelésből való olvasás tárgyát képező könyvet a forrásközponton kívülről szerzed be? (pl.: nyilvános könyvtár, könyvesbolt, barátok)
• Részt vettél-e valaha a forrásközpontban megrendezett rendezvényen? (pl.: könyvhét,
olvasói klubok)
• Ha igen, hozzájárultak-e ezek az események ahhoz, hogy kedvet kapj egy új könyv
elolvasásához?
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> Figyelje meg a tanulási forrásközpont munkatársainak
tevékenységét, miközben a tanulók munkájáról visszajelzést adnak.
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (CC) kérdések
alapján

> A forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> Tanulói észrevételek

> A forrásközpontban megfigyelt tevékenységek
> Tanulói észrevételek
> A tanulást támogató csoport véleménye,
akik forrásközponti foglalkozásokat
figyeltek meg / azokon vettek részt

> A tanulók önmegfigyelései

> A forrásközpont munkatársainak
az írni- és olvasni tudással kapcsolatos
programokban/tanórákon való szerepének értékelése
> A forrásközpont tervezési dokumentumai
> Tanárok, elsősorban is az írni- és olvasni
tudásért felelős koordinátor véleménye

ii. A forrásközpont munkatársai adnak-e a tanulóknak visszajelzést arról, hogy hogyan haladnak a tanulás terén, hová kellene eljutniuk, és
milyen úton tudnak oda eljutni (pl.: Értékelés
a tanulásért elnevezésű kezdeményezés)?

iii. A forrásközpont munkatársai hatékony,
személyre szabott segítséget tudnak-e nyújtani
a különböző életkorú, képességű és igényű
tanulók számára?

iv. A forrásközpont munkatársai hozzájárulnak-e
a tanulók magabiztosságának és önbecsülésének
fejlődéséhez?

v. A forrásközpont munkatársai
együttműködnek-e az írni- és olvasni tudásért
felelős koordinátorral annak érdekében, hogy
munkájukkal biztosan hozzájáruljanak az írniés olvasni tudás színvonalának növekedéséhez?

> Szerezzen szóbeli vagy írásbeli visszajelzést az írni- és
olvasni tudásért felelős koordinátortól a forrásközpont
munkatársaink szerepért illetően.
> Szemelvények a forrásközponti irányelveket tartalmazó
dokumentumokból az írni- és olvasni tudás színvonalának
növekedésével kapcsolatban
> Kérdezze meg a tanárok véleményét a forrásközpont
munkatársainak az írni- és olvasni előmozdításában való
szerepéről

> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (CC) kérdések
alapján

> Figyelje meg a tanulási forrásközpont munkatársainak
tevékenységét, miközben személyre szabott segítséget
nyújtanak különböző életkorú, képességű és igényű
tanulók számára
> Beszélgetés a tanulók számára összeállított (CC) kérdések
alapján
> Kérdezze meg a tanulást támogató csoport véleményét
a forrásközpont munkatársai által a tanulóknak nyújtott
személyre szabott segítségnyújtásról

> Gyűjtsön össze néhány, a tanároknak / tantárgyi munkacsoportoknak nyújtott visszajelzésekről készült feljegyzést

> Az egyes tanároknak / tantárgyi munkacsoportoknak nyújtott visszajelzés a tanulóknak a forrásközpontban folytatott
tanulási tevékenységéről

i. A forrásközpont munkatársainak feladatai közé
tartoznak-e a tanulók forrásközpontban folytatott tanulási tevékenységének megfigyelése,
és arról a tanároknak / tantárgyi munkacsoportoknak megfelelő visszajelzést adni (pl.: Értékelés a tanulásért elnevezésű kezdeményezés)?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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5. Kérdés: Milyen a tanulóknak nyújtott útmutatás és segítségnyújtás színvonala?

5b: A tanulási forrásközpont szerepe a tanulás támogatásában
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2. SZINT
JÓ
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1. SZINT
KIVÁLÓ

• A forrásközpont munkatársai rendszeresen megfigyelik a tanulóknak a forrásközpontban folytatott tevékenységeit, és tanulási szokásaikról információt gyűjtenek. Ezek a mechanizmusok gondoskodnak arról, hogy a tanárok és a tantárgyi munkacsoportok információhoz jussanak.
• A forrásközpont munkatársai a tanulók számára megfelelő visszajelzést nyújtanak, melyek révén a tanulók felismerhetik erős és gyenge
pontjaikat, és segítenek nekik eldönteni a továbbhaladás módját.
• A forrásközpont munkatársai fontos szerepet töltenek be a tanulók tanulási tevékenységének személyre szabott támogatásában, és
különböző életkorú, képességű és érdeklődésű tanulókkal képesek hatékonyan együttműködni.
• A forrásközpont fontos szerepet játszik a tanulók magabiztosságának és önbecsülésének fejlődésében, tanórai és azon kívüli tevékenységek révén.
• A forrásközpont munkatársai és az írni- és olvasni tudásért felelős koordinátor hatékony stratégiákat dolgoznak ki, az írni- és olvasni
tudás jelentős előmozdítása érdekében a forrásközpontra épülő tevékenységek révén.

• A forrásközpont munkatársai szisztematikusan megfigyelik a tanulóknak a forrásközpontban folytatott tevékenységeit, és tanulási
szokásaikról információt gyűjtenek. Ezek a mechanizmusok gondoskodnak arról, hogy a tanárok és a tantárgyi munkacsoportok
folyamatosan információhoz jussanak.
• A forrásközpont munkatársai a tanulók számára magas színvonalú, személyre szabott visszajelzést nyújtanak, melyek révén a tanulók
felismerhetik erős és gyenge pontjaikat, és melyek ismerete révén előrehaladásuk lehetővé válik.
• A forrásközpont munkatársai meghatározó szerepet töltenek be a tanulók tanulási tevékenységének személyre szabott támogatásában,
és különböző életkorú, képességű és érdeklődésű tanulókkal képesek hatékonyan együttműködni.
• A forrásközpont nagyon fontos szerepet játszik a tanulók magabiztosságának és önbecsülésének fejlődésében, tanórai és azon kívüli
tevékenységek révén.
• A forrásközpont munkatársai szorosan együttműködnek az írni- és olvasni tudásért felelős koordinátorral, hogy a forrásközpontban
hatékony és jól megtervezett stratégiákat valósítsanak meg, az írni– és olvasni tudás jelentős előmozdítása érdekében.
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• A forrásközpont munkatársai időnként megfigyelik a tanulóknak a forrásközpontban folytatott tevékenységeit, tanulási szokásaikról információt gyűjtenek, és a tanároknak és tantárgyi munkacsoportoknak erről visszajelzést adnak, amikor arra lehetőségük adódik.
• A forrásközpont munkatársai a tanulók számára visszajelzést nyújtanak, melyek azonban inkább általános jellegűek, és nem eléggé személyre
szabottak annak eldöntéséhez, hogy a tanulók felismerhessék, jelenleg hol tartanak, és hogyan lehetne a leghatékonyabban továbbhaladni.
• A forrásközpont munkatársai képesek sok tanuló tanulási tevékenysége tekintetében megfelelő, személyre szabott támogatást nyújtani, a
különböző életkorú, képességű és érdeklődésű tanulókkal való együttműködés azonban korlátozott.
• A forrásközpont szerepet játszik a tanulók magabiztosságának és önbecsülésének bizonyos mértékű fejlődésében, tanórai és azon kívüli
tevékenységek révén.
• A forrásközpont munkatársai részt vesznek az írni– és olvasni tudás előmozdítása érdekében folytatott megbeszélésekhez, melyeken az írniés olvasni tudásért felelős koordinátor is részt vesz. Ez a hozzájárulás azonban nem kezdeményező, hanem inkább alkalomszerű.

• A forrásközpont munkatársai ritkán figyelik meg a tanulóknak a forrásközpontban folytatott tevékenységeit, tanulási szokásaikról ritkán
gyűjtenek információt, és a tanároknak és tantárgyi munkacsoportoknak minderről általában nem nyújtanak visszajelzést.
• A forrásközpont munkatársai néhány tanulók számára visszajelzést nyújtanak, ami azonban inkább általános jellegű.
• A forrásközpont munkatársai nyújtanak a tanulók számára valamilyen személyre szabott támogatást, de hatékonyan csak bizonyos típusú
tanulókkal tudnak együttműködni.
• A forrásközpont csekély szerepet játszik a tanulók magabiztosságának és önbecsülésének bizonyos mértékű fejlődésében, tanórai és azon
kívüli tevékenységek révén.
• Kevés információ áll rendelkezésre annak eldöntéséhez, hogy a tanulói forrásközpont hozzájárul-e az írni- és olvasni tudás magas színvonalú
előmozdításához.

• A forrásközpont munkatársai megfigyelik a tanulóknak a forrásközpontban folytatott tevékenységeit, és tanulási szokásaikról információt
gyűjtenek. Ezek teszik lehetővé, hogy a tanárok és a tantárgyi munkacsoportok információhoz jussanak.
• A forrásközpont munkatársai a tanulók számára visszajelzést nyújtanak, melyek révén a tanulók felismerhetik egyes erős és gyenge pontjaikat, és melyek általában segítenek nekik eldönteni a továbbhaladás módját.
• A forrásközpont munkatársai képesek sok tanuló tanulási tevékenysége tekintetében megfelelő, személyre szabott támogatást nyújtani.
Azonban nem tudnak ugyanolyan hatékonysággal együttműködni a különböző életkorú, képességű és érdeklődésű tanulókkal.
• A forrásközpont szerepet játszik a tanulók magabiztosságának és önbecsülésének fejlődésében, tanórai és azon kívüli tevékenységek révén.
• A forrásközpont munkatársai együttműködnek az írni- és olvasni tudásért felelős koordinátorral, az írni- és olvasni tudás jelentős
előmozdítása érdekében, ennek megtervezése azonban nem szisztematikusan és előrelátóan történik, hanem alkalomszerűen.

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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5. Kérdés: Milyen a tanulóknak nyújtott útmutatás és segítségnyújtás színvonala?
5b: A tanulási forrásközpont szerepe a tanulás támogatásában

Javasolt fejlesztési lépések
• Vegyen részt az iskolában az Értékelés a tanulásért elnevezésű INSET továbbképzésen
(az Értékelés a tanulásért egy új kezdeményezés a 3. fő szakasz vonatkozásában).
• Figyelmesen olvassa át az Értékelés a tanulásért elnevezésű dokumentumban megfogalmazott irányelveket (elérhető a TeacherNet. weboldalon). Gondolja át, hogyan
tudja ezeket az irányelveket egyéni tanulóknak vagy kisebb tanuló csoportoknak
való személyre szabott segítségnyújtás során alkalmazni.
• Működjön együtt egy-két tantárgyi munkacsoporttal annak eldöntése érdekében,
hogy hogyan fogja a tanulók egyes tantárgyakra vonatkozó tanulási tevékenységeit
megfigyelni, milyen információt gyűjtsön, és minderről hogyan adjon visszajelzést
a tanároknak.
• Működjön együtt a tanulást támogató munkacsoporttal annak érdekében, hogy
a különböző képességű tanulóknak nyújtott támogatást át tudja tekinteni és ki tudja
azt terjeszteni.
• Figyelje meg, hogyan nyújtanak visszajelzést a tanulóknak a forrásközpont munkatársai, hogy felismerje a visszajelzés kiemelt jelentőségét, és hogy mindez a tanulók
magabiztosságának és önbecsülésének fejlődését szolgálja.
• Működjön együtt az írni- és olvasni tudásért felelős koordinátorral annak biztosítása
érdekében, hogy a forrásközpont állománya és tevékenységei valóban támogatják
a Framework for Teaching English című kiadványban megfogalmazott célkitűzéseket.

További információ:
Ha többet szeretne megtudni az Értékelés a tanulásért elnevezésű programról, látogasson el a DfES és
a TeacherNet weboldalakra.
Az írni- és olvasni tudásért felelős koordinátor, az anyanyelvi munkacsoport vezetője és/vagy az iskolai
könyvtári szolgálat további információval szolgálhat az írni- és olvasni tudás támogatásáról.
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Hasznos gyakorlati példák
„Amikor a 7. évfolyamos tanulók eljönnek a könyvtárba, egy sor feladatot adunk nekik,
hogy megtudjuk, mennyire boldogulnak a könyvtárban, és mennyire tudják a különböző
típusú forrásokat felhasználni. Egyúttal azt is szeretnénk számukra bebizonyítani, hogy
nem minden új, és már elég sok mindent tudnak a könyvtárral kapcsolatban. Kapnak egy
bizonyítványt is, amin fel vannak tüntetve azok a dolgok, amit már el tudnak végezni,
ez a bizonyítvány egyúttal a személyes aktájukba is bekerül. A 7. év során új dolgok is
felkerülhetnek erre a bizonyítványra, és így a tanulók maguk is nyomon tudják követni
saját fejlődésüket.”
„Rájöttünk, hogy túl sokszor mondtuk azt a tanulóknak, hogy ne a forrásközpontban
dolgozzanak, és ezt az ajtókon és a falakon kifüggesztett szabályokkal is hangsúlyoztuk.
Mindez azonban negatív tanulási hangulatot eredményezett. Ezért úgy döntöttünk, hogy
kifüggesztünk néhány pozitív feliratot az elvárt magatartásformákkal kapcsolatban, és
megpróbálunk a tanulóknak pozitív visszajelzést adni könyvtári tevékenységeik során.”
„Egy úgynevezett cimbora-technikát vezettünk be. Minden 12. évfolyamos tanuló egy
hetedikest kapott maga mellé. Mindezzel elsősorban az a célunk, hogy a kisebbek olvasási készségeit fejlesszük, ezáltal ugyanis például magabiztosságuk és önbecsülésük is nő.
A módszer azonban a nagyok számára is hasznos; gyakran pedig éppen azokból a 12-edikes
tanulókból válnak a legjobb „cimborák”, akiknek alsóbb osztályban maguknak is problémáik voltak; ők természetesen jól megértik társaik problémáit – gyakran sokkal jobban,
mint maguk a tanárok!”
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ESZKÖZÖK
CC.) A TANULÓKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS SORÁN
FELHASZNÁLHATÓ KÉRDÉSEK
Segítségnyújtás a forrásközpontban végzett tevékenységek során
• Elő szokott-e fordulni, hogy nehézségbe ütközöl, vagy segítségre van szükséged
annak eldöntésében, hogyan lépj tovább vagy hogyan juss el a következő szintre
a forrásközpontban végzett tevékenységed során?
– Ha igen, a forrásközpont munkatársai próbálnak-e neked segíteni?
– Segít-e az, amit ők javasolnak?
• Ha nem, mi ennek az oka?
– Ugyanolyan módon segítenek-e, mint a tanáraid?
– A forrásközpont munkatársai mindenkinek segítenek-e vagy akadnak olyan
tanulók, akik ebből kimaradnak?
• Szeretsz-e a forrásközpontban dolgozni?
– Miért?
• Ügyesen megtalálod-e a szükséges információt vagy anyagokat a forrásközpontban?
• Előfordult-e már, hogy a forrásközpontban másoknak is segítettél az anyagok megkeresésében?
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> Elemezze a feljegyzéseket a szülői részvétel illusztrálása
érdekében
> Készítsen feljegyzést a különleges eseményeken való szülői
részvételről
> Jegyezze fel a szülők véleményét az egyes tevékenységekkel
kapcsolatban
> Őrizze meg a szülők önkéntes részvételét bemutató
órarendeket és egyéb dokumentumokat
> Tekintse át ezeket a feljegyzéseket az együttműködések
számának, típusainak és hatékonyságának illusztrálása
érdekében
> Őrizze meg a terveket, programokat, stb.
> Jegyezze fel a kollégák megjegyzéseit az együttműködések
természetére vonatkozóan
> Tekintse át a feljegyzéseket az együttműködések számának,
típusának és hatékonyságának illusztrálása érdekében
> Őrizze meg a terveket, programokat, stb.
> Kérje meg az iskolai könyvtári szolgálat munkatársait, hogy
mondják el véleményüket az együttműködésről, és hasonlítsák azt össze más iskolákban működő kapcsolatokkal

> Készítsen feljegyzést a szülők részvételéről a forrásközpont
munkájában (pl.: levelek, hírlevelek, találkozók, a szülői
munkaközösség részvétele, a szülők kölcsönzéseiről és az általuk
használt IKT-lehetőségekről készült feljegyzések, stb.)
> A családoknak szántevékenységekről készült feljegyzések (pl.:
könyvvásárok, IT tanfolyamok,
nyílt napok, szülői műhelyek, stb.)

> Megbeszélésekről, közös tevékenységekről, megállapodásokról
készült feljegyzések (pl.: források megosztása, tanulói látogatások, közös kutatás)
> Indukciós tervek és programok, közös tevékenységek, tanulói
látogatások, stb.
> Más iskolák, illetve felsőoktatási intézmények tanárainak
véleménye

> Tervek, programok, megbeszélések alkalmával készült
jegyzőkönyvek, közös tevékenységek, osztálylátogatások, források megosztása a nyilvános könyvtár (mobil könyvtárak is)
bevonásával
> Az iskolai könyvtár feljegyzései a kért tanácsokról, képzésekről,
találkozókon való részvételről, stb

> A megbeszélésekről / megállapodásokról és közös
tevékenységekről készült feljegyzések, pl.: mentori vagy olvasást
támogató tervek feljegyzései, a helyi közösség számára elérhető
forrásközponti lehetőségek / tevékenységek
> A résztvevők véleménye
> A helyi közösségek által biztosított források / finanszírozás

ii. A szülők részt vesznek-e a forrásközpont munkájában?

iii. Van-e építő jellegű együttműködés a forrásközpont
és más iskolák (elsősorban
általános iskolák, a tanulók
többségét küldő iskolák és középiskolák) valamint a felsőfokú
oktatási intézmények között?

iv. Van-e építő jellegű
együttműködés a forrásközpont
és más könyvtári szolgálatok,
pl.: iskolai könyvtári szolgálat,
nyilvános könyvtárak között?

v. Milyen kapcsolatban van
a forrásközpont más, a helyi
közösségre épülő szervezetekkel
illetve csoportokkal, melyeknek
szerepük van a tanulók tanulási
tevékenységeinek támogatásában,
pl.: közösségi csoportok, vallási
szervezetek, munkaadók?
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> Tekintse át a feljegyzéseket a kapcsolatok számának, típusainak és természetének illusztrálása érdekében
> Jegyezze fel a résztvevők véleményét a kapcsolatok
hatékonyságára vonatkozóan
> Jegyezze fel a rendelkezésre bocsátott források / finanszírozások mennyiségét

> Elemezze az adatokat, hogy megismerje a forrásközpontról
kialakult véleményeket
> Készítsen feljegyzést a szülők megjegyzéseiről / panaszairól

> Készítsen feljegyzést az iskolában alkalmazott módszerekről,
a szülők véleményének megismerése érdekében (pl.: kérdőíves
felmérések, megbeszélések)
> A forrásközpont munkatársaival megosztott szülői vélemények

i. A szülők és a gondviselők
elégedettek-e a forrásközpont
által nyújtott lehetőségekkel?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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6. Kérdés: Mennyire hatékony a forrásközpont és a szülők illetve
a közösség közötti együttműködés?

6a: A forrásközpont és a szülők illetve a helyi közösség közötti együttműködés hatékonysága
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• Különböző módszerek állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy a munkatársak rendszeresen értesüljenek a szülők / gondviselők
véleményéről, melyek arról adnak bizonyságot, hogy szinte minden szülő / gondviselő nagyon elégedett a forrásközpont által nyújtott
lehetőségekkel és szolgáltatásokkal.
• Néhány tanuló szülei maguk is használják a forrásközpont által nyújtott szolgáltatásokat, a forrásközpont vezetője pedig számos rendkívül
hatékonyan működő kapcsolatot épített ki a forrásközpont és a családok között, például a forrásközpont munkájában való önkéntes részvétel, a szülői munkaközösséggel / szülői iskolaszék vezetőivel való kapcsolatteremtés, a szülőknek a forrásközpontra épülő tevékenységekben
való meghívása, illetve a kutatási és tanulási / műveltségi műhelyek szervezése révén szülők számára.
• A forrásközpont munkatársai nagyon jó kapcsolatot ápolnak a legtöbb tanulót küldő általános iskolák többségével, például rendszeres
osztálylátogatások, a források megosztása és közös tevékenységek révén, valamint felsőoktatási intézményekkel is, annak érdekében, hogy az
iskolaváltás a tanulók számára zökkenőmentesen történjen. Emellett, a forrásközpont munkatársai építő jellegű kapcsolatokat alakítottak ki
számos általános és középiskola tanári karával.
• A forrásközpont munkatársai az iskolai könyvtári szolgálaton keresztül aktívan részt vesznek a hálózat munkájában, hatékonyan kihasználják
annak szolgáltatásait és tevékenységeit, és szoros kapcsolatot tartanak fenn a helyi nyilvános könyvtári szolgálattal.
• A forrásközpont munkatársai szoros kapcsolatot építettek ki a helyi közösséggel és szervezetekkel, például munkaadókkal, vallási szervezetekkel, és a közösségen belüli csoportokkal. E kapcsolatok révén, az iskolai forrásközpont lehetővé teszi a helyi, regionális, országos és
globális forrásokhoz való hozzájutást a tanulók és a munkatársak számára. A helyi közösség tagjai jelentősen hozzájárulnak a forrásközpontban folytatott munkához, például mentor programok vagy olvasástámogatás révén.

• A szülők/gondviselők véleményének megismerésére irányuló próbálkozások azt bizonyítják, hogy szinte minden család elégedett a forrásközpont által nyújtott lehetőségekkel és szolgáltatásokkal.
• A forrásközpont vezetője számos jól működő kapcsolatot épített ki a forrásközpont és a családok között, például a forrásközpont munkájában
való önkéntes részvétel, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás, a szülői munkaközösséggel / szülői iskolaszék vezetőivel való kapcsolatteremtés
illetve a szülőknek a forrásközpontra épülő tevékenységekben való részvételre meghívása révén.
• A forrásközpont munkatársai jó kapcsolatot ápolnak a legtöbb tanulót küldő általános iskolák többségével, például osztálylátogatások és közös
tevékenységek révén, valamint több felsőoktatási intézménnyel annak érdekében, hogy az iskolaváltás a tanulók számára zökkenőmentesen
történjen. Emellett, a forrásközpont munkatársai építő jellegű kapcsolatokat alakítottak ki számos általános és középiskola tanári karával.
• A forrásközpont munkatársai szoros kapcsolatot tartanak fenn az iskolai könyvtári szolgálattal, részt vesznek annak tevékenységeiben, és
a nyilvános könyvtári szolgálattal is jó kapcsolatot építettek ki.
• A forrásközpont munkatársai kapcsolatot építettek ki a helyi közösségen belül működő szervezetekkel, például munkaadókkal, vallási szervezetekkel, és a közösségen belüli csoportokkal, ezek kapcsolatok megkönnyítik az iskolán kívüli forrásokhoz való hozzájutást a tanulók és a
munkatársak számára. E kapcsolatok révén, az iskolai forrásközpont lehetővé teszi a helyi, regionális, országos és globális forrásokhoz való
hozzájutást a tanulók és a munkatársak számára. A helyi közösség tagjai hozzájárulnak a forrásközpontban folytatott munkához.

1. SZINT
KIVÁLÓ

2. SZINT
JÓ

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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• A szülők/gondviselők véleményének megismerésére irányuló próbálkozások azt bizonyítják, hogy a családok többsége elégedett az iskolai
forrásközpont által nyújtott lehetőségekkel és szolgáltatásokkal.
• A forrásközpont vezetője alkalmanként ápolja a forrásközpont és a családok közötti kapcsolatokat, például a szülők meghívása révén a forrásközpontra épülő tevékenységekben való részvételre.
• A forrásközpont munkatársai jó kapcsolatot ápolnak néhány olyan általános iskolával, ahonnan a legtöbb tanulót érkezik az iskolába,
például alkalomszerű osztálylátogatások révén annak érdekében, hogy az iskolaváltás a tanulók számára zökkenőmentesen történjen, valamint néhány felsőoktatási intézménnyel fenntartott kapcsolat révén.
• A forrásközpont munkatársai alkalmanként kapcsolatba lépnek az iskolai könyvtári szolgálattal és talán a nyilvános könyvtári szolgálattal, és
olyan közösségen belüli szervezetekkel is, mint például a munkaadók és a közösségen belül működő csoportok.
• Ezek a kapcsolatok megkönnyítik a hozzájutást sok iskolán kívüli forráshoz.

• A forrásközpont munkatársai kevés kísérletet tesznek a szülők/gondviselőknek a forrásközpont munkájába való bevonására.
• A legtöbb tanulót küldő iskolákkal és a felsőoktatási intézményekkel való együttműködés az iskolaváltás megkönnyítése érdekében,
meglehetően korlátozott.
• A forrásközpont munkatársainak kevés kapcsolata van más iskolák tanári karával, az iskolai könyvtári szolgálattal és a közösségen belül
működő szervezetekkel, például a munkaadókkal és közösségen belül működő csoportokkal. E kapcsolatok közül csak kevés teszi lehetővé
az iskolán kívüli forrásokhoz való hozzáférést.
• A forrásközpont munkatársainak csak kevés kapcsolata van, ha egyáltalán van, az iskolai könyvtári szolgálattal.

• A szülők/gondviselők véleményének megismerésére irányuló próbálkozások azt bizonyítják, hogy a családok többsége elégedett a forrásközpont által nyújtott lehetőségekkel és szolgáltatásokkal.
• A forrásközpont vezetője rendszeresen ápolja a forrásközpont és a családok közötti kapcsolatot, például a szülőknek a forrásközpontra épülő
tevékenységekben való részvételre meghívása révén.
• A forrásközpont munkatársai jó kapcsolatot ápolnak több olyan általános iskolával, ahonnan a legtöbb tanulót érkezik az iskolába, például
osztálylátogatások, valamint néhány felsőoktatási intézménnyel fenntartott kapcsolat révén. A forrásközpont munkatársai építő jellegű
kapcsolatokat alakítottak ki más középiskolák tanári karával.
• A forrásközpont munkatársai rendszeresen kapcsolatba lépnek az iskolai könyvtári szolgálattal és a nyilvános könyvtári szolgálattal is.
• A forrásközpont munkatársai kapcsolatban vannak a közösségben működő szervezetekkel, például munkaadókkal, vallási szervezetekkel, és
a közösségen belüli csoportokkal, mely kapcsolatok megkönnyítik az iskolán kívüli forrásokhoz való hozzájutást a tanulók számára. A helyi
közösség tagjai alkalmanként hozzájárulnak a forrásközpontban folytatott munkához.

4. SZINT
ELÉGSÉGES

5. SZINT
FEJLESZTENDŐ
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3. SZINT
KÖZEPES

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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6. Kérdés: Mennyire hatékony a forrásközpont és a szülők illetve
a közösség közötti együttműködés?
6a: A forrásközpont és a szülők illetve a helyi közösség közötti együttműködés hatékonysága

Javasolt fejlesztési lépések
• Gondoskodjon arról, hogy a családok értesüljenek a forrásközpontban folytatott
tevékenységekről és a rendelkezésre álló szolgáltatásokról, pl.: hírlevelek, találkozók
és egyéb értesítés útján.
• Vonja be a családokat a forrásközpontban folytatott tevékenységekbe, például ösztönözze a családokat a forrásközpontban való önkéntes munkára, hívja meg a családokat olyan eseményekre, mint például a könyvvásár.
• Lássa el információval azokat a szülőket, akik segíteni szeretnének gyermekeiknek
a tanulásban, pl.: műhelyek, segédanyagok. Segítségével.
• Ösztönözze a munkatársak és más iskolák munkatársai közötti kapcsolatokat, különös tekintettel a sok tanulót küldő általános iskolákra, például közös tevékenységek,
tanulói látogatások, a források megosztása révén.
• Alakítson ki kapcsolatot az iskolai könyvtári szolgálattal és más külső beszerzési forrásokkal tanácsadás és a további forrásellátás érdekében.
• Alakítson ki kapcsolatot a felsőoktatási intézmények munkatársaival a tanulók
iskolaváltásának megkönnyítése érdekében.
• Ösztönözze a helyi nyilvános könyvtári szolgálattal való kapcsolatteremtést, pl.: osztálylátogatások, közös tevékenységek, a helyi gyermekek könyvtárosának látogatása
révén.
• Vonja be a helyi közösséget a forrásközpontban folytatott tevékenységek végzésébe,
pl.: hívja meg a helyi közösséget a fontos eseményekre, hozzon létre olvasástámogatási munkatervet.
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Hasznos gyakorlati példák
„A sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó munkacsoport családi foglalkozásokat
szervez azoknak a hetedikes tanulóknak a szülei számára, akiknek plusz támogatásra van
szükségük. Ezeket a foglalkozásokat a könyvtárban tartják, a könyvtár munkatársainak
bevonásával.”
„Meg szoktunk kérni szülőket és nagyszülőket arra, hogy vegyenek részt egy páros
olvasási feladatban. Ezt a tanulók és a felnőttek egyaránt élvezik, és a foglalkozások során
szoros kapcsolat alakul ki közöttük. Minden foglalkozás végén megengedjük, hogy valamilyen szabad tevékenységet végezzenek, például használják a számítógépet. Ez lehetőséget
nyújt a tanulók számára, hogy ők is „tanítsanak” valamit a felnőtteknek.”
„Nagyon nehéz rendszeresen tartani a kapcsolatot a tanulók többségét küldő általános
iskoláinkkal, de ismerem az összes ottani könyvtárost és a könyvtár vezetésével megbízott tanárokat. Minden évben ellátogatok néhány ilyen iskolába, és megpróbálok mindig
máshová eljutni. Az iskolák egy része elég közel van ahhoz, hogy a hatodikosok számára
osztálylátogatást szervezzünk.”
„A könyvtárban megrendezett látogatás volt a legjobb „művészeti órák egyike”, amin
valaha részt vettem, mondta az egyik hetedikes lány. Az iskola többi tanulójához hasonlóan, ő is Kate Greenaway rövidített listás műveit tanulmányozta a bírák számára
összeállított kritériumok alapján. Ezután néhány lány felolvasta a könyveket a tanulók
többségét küldő iskolánk alsós diákjai számára. Azt tervezzük, hogy ebben az évben
megismételjük a programot, hiszen kiválóan sikerült, és reméljük, hogy elég idő lesz arra,
hogy akár két iskola diákjait is meghívjuk.”
„Az egészségügyi és szociális ellátásra szakosodott tizedikes tanulóknak egy iskolai könyvtáros tanítja a történetmesélés alapjait. Ezután mesékre épülő foglalkozásokat tartottunk
a nyilvános könyvtárban egy nyitvatartási időn kívüli napon, amire óvodás csoportokat /
első osztályos tanulókat hívtunk meg.”

További információ:
A helyi iskolai vagy a nyilvános könyvtári szolgálat további információval szolgálhat a szülőknek nyújtott
támogatásról és a helyi közösséggel való kapcsolat kialakításáról.
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Bizonyítékok >>>

> Az iskolai fejlesztési terve és egyéb iskolai
dokumentumok
> A forrásközpont tervei

> A forrásközpont vezetőjének / kapcsolatmenedzserének a szerepe
> Az iskolai fejlesztési program és más iskolai
fejlesztési tervek
> Az irányító szervek kel való kapcsolatok
> A forrásközpont vezetőjének és közvetlen
felettesének megbeszélései

> A forrásközpont vezetőjének helye az iskola
irányítási struktúrájában
> A kapcsolódó bizottságokban és munkacsoportokban való tagság, pl.: írni- és olvasni tudás,
tanítás és tanulás, IKT, tantervi bizottságok,
tantárgyi munkacsoportok vezetősége

Indikátor >>>

i. A forrásközpont által végzett munka
jól tükrözi-e az iskola világosan megfogalmazott célkitűzéseit és értékeit,
és a forrásközpont hozzájárul-e az
iskola fejlődéséhez?

ii. Mennyire hatékonyak az iskola
igazgatója / irányító menedzsment
csoportja, munkaközösség vezetése
és a forrásközpont közötti
együttműködés?
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iii. A forrásközpont vezetője hatékonyan hozzá tud-e járulni az egész
iskola irányításához?

> Őrizze meg a szervezeti felépítésről készült, vagy egyéb, a vezetők szerepét
illusztráló dokumentumokat (pl.: tantárgyi munkacsoportok vezetőinek
státusza)
> Tekintse át a bizottsági stb. feljegyzéseket, hogy feltárhassa, milyen
mértékben kerülnek feljegyzésre és megvalósításra a forrásközpont
munkatársai által tett javaslatok.

> Jegyezze fel, hogy a forrásközpont vezetője vagy az ő közvetlen felettese
tagja-e az iskolai intézményi menedzsmentnek, és rendszeresen tájékoztatja-e az intézményi menedzsmentet a forrásközpont tevékenységeiről
> Készítsen feljegyzést és értékelje a forrásközpontra való utalásokat az
iskola fejlesztési tervében, az iskolai irányelvekben, stb.
> Jegyezze fel, hogy van-e olyan kijelölt vezető, aki a vezetők megbeszélésein
vagy egyéb találkozókon a forrásközpontot képviseli
> Készítsen feljegyzést a közvetlen felettessel folytatott megbeszélésekről az
egész iskolát érintő kérdések körének bemutatása érdekében

> Ismerje fel a forrásközpont hozzájárulására való utalásokat az iskola
fejlesztési programjában és más iskolai fejlesztési dokumentumokban
> Hasonlítsa össze a forrásközpont tervét az iskolai fejlesztési programmal,
vagy más iskolai fejlesztési dokumentummal az összhang/eltérések
feltárása érdekében.

A bizonyítékgyűjtés módja>>>
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7. Kérdés: Milyen hatékony a tanulási forrásközpont irányítása és
menedzselése?

7a: A tanulási forrásközpont irányítása és menedzselése
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> Tekintse át a feljegyzéseket a munkatársak / tanulók részvétele mértékének feltárása érdekében
> Tekintse át a feljegyzéseket a tanulóknak a forrásközponttal kapcsolatban
tett észrevételeinek és javaslatainak feltárása érdekében
> Tekintse át a feljegyzéseket a munkatársaknak a forrásközponttal kapcsolatban tett észrevételeinek és javaslatainak feltárása érdekében
> Elemezze, hogy ezek a javaslatok milyen arányban valósultak meg.
> Készítsen feljegyzést a forrásközpont vezetőjének a beszerzési politikához
való hozzájárulásáról
> Készítsen feljegyzést arról, hogy van-e egyértelmű utalás az iskola tanulási
forrásainak kiválasztására és kezelésére (a forrásközponton kívül)
> Ismerje fel és készítsen feljegyzést a forrásközpont vezetőjének a tanulási
források kiválasztásában és kezelésében (a forrásközponton kívül)
betöltött szerepéről

> A forrásközponti bizottság/tanács feljegyzései
> Az iskolatanács feljegyzései
> A munkatársaknak tartott megbeszélésekről
készült feljegyzések

> Az iskola beszerzési politikája
> A forrásközpont vezetőjének munkaköri leírása
> Kereszttantervi és tantervi tervezési megbeszélések

> A forrásközpont vezetőjének munkaköri leírása
> A forrásközpont költségvetésének adatai
> A forrásközpont által készített költségvetéstervezet
> Az iskola pénzügyi vezetőjének véleménye

v. Van-e lehetőségük a munkatársaknak és a tanulóknak arra, hogy a
forrásközpont fejlesztésében részt
vegyenek (pl.: forrásközponti
bizottság)?

vi. A forrásközpont vezetője hatékonyan hozzá tud-e járulni a tanulási
források kiválasztásához?

vii. A forrásközpont költségvetését felügyelő irányító szervezet
lehetővé teszi-e a prioritásként
megfogalmazott célkitűzések
megvalósulását?
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> Nézze meg, hogy a munkaköri leírás tartalmazza-e a költségvetés-felügyeleti felelősségét
> Elemezze a forrásközpont költségvetését annak feltárása érdekében, hogy
az mennyire teszi lehetővé a prioritások megvalósulását, a pénzügyi
források már az év elején rendelkezésre állnak-e, a beszállítóktól kedvező
engedményeket kapnak-e, és hogy következetes költségvetési program
áll-e rendelkezésre.
> Kérdezze meg az iskola pénzügyi vezetőjének véleményét.

> Tekintse át a forrásközpont terveit, hogy feltárja, a forrásközpont
önmeghatározása és célkitűzései milyen világosan fogalmazódnak meg,
és, hogy az egész iskolát érintő kérdések milyen mértékben szerepelnek
benne (pl.: írni- és olvasni tudás, kutatási és tanulási készségek tanítása)
> Tekintse át az iskola terveit annak feltárása érdekében, hogy a forrásközpontra való utalásokban tükröződnek-e ezek a célkitűzések
és ez az önmeghatározás
> Tekintse át a megbeszélésekről készült feljegyzéseket annak feltárása
érdekében, hogy a forrásközpont önmeghatározása milyen mértékben
fogalmazódik meg a megbeszélések során
> Kérdezze meg több tantárgyi munkacsoport vezetőjének véleményét
annak feltárása érdekében, hogy értik és elfogadják-e a forrásközpont
önmeghatározását
> Tekintse át a forrásközpont önmeghatározását annak feltárása érdekében,
hogy az rövid, világos, és elérhető-e minden munkatárs és tanuló számára.

> A forrásközpont irányelvei és tervezési dokumentumai
> Az iskola fejlesztési programja és más iskolai
fejlesztési dokumentumok
> A tantárgyi munkacsoportok vezetőinek
feljegyzései, a tantervekkel és más témákkal
kapcsolatos megbeszélések
> A tantárgyi munkacsoportok vezetőinek
véleménye
> A forrásközpont írásbeli önmeghatározása

iv. A forrásközpont vezetője elég éleslátással és céltudattal rendelkezik-e,
és tudja-e mindezt az egész iskola
felé is kommunikálni?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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2. SZINT
JÓ
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1. SZINT
KIVÁLÓ

• A forrásközpont vezetője a forrásközpontot jól vezeti és menedzseli. A forrásközpont által végzett tevékenységekben – irányelveit és tervezési dokumentumait is beleértve – jól tükröződnek az iskola célkitűzései és értékei. Az iskolai fejlesztési programban megnyilvánulnak a forrásközpont
hozzájárulásának bizonyos vonatkozásai.
• Az iskola igazgatója, az intézményi menedzsment csoport és a forrásközpont munkatársai között kölcsönös együttműködés van, melyek pozitívan
járulnak hozzá a forrásközpont fejlődéséhez. A felügyeleti szerv segít a forrásközpont irányvonalának meghatározásában, és ismeri annak erős
és gyenge pontjait.
• A forrásközpont vezetője képes hatékonyan hozzájárulni az egész iskola vezetéséhez, ami az egész iskolának szánt tanulási források kiválasztására és
kezelésére is kiterjed, például az iskola szervezeti felépítésében való helye, és sok iskolai bizottságban való jelenléte révén.
• A forrásközpont vezetője a legtöbb kérdéssel kapcsolatban éleslátással és céltudattal rendelkezik, és mindezt hatékonyan kommunikálja is az iskola
felé. Az forrásközponti írásbeli önmeghatározása a munkatársak számára elérhető.
• A tantestület tagjai és a tanulók szerepet játszanak a forrásközpont fejlesztésével kapcsolatos döntéshozatalban, a rendszeresen ülésező forrásközponti
bizottságban való részvétel, és egyéb a tanárok és a forrásközpont munkatársai közötti informális jellegű kapcsolatok révén.
• A megfelelően kezelt forrásközponti költségvetés lehetővé teszi a prioritások többségének megvalósulását. A költségvetés-tervezeteket alaposan
előkészítik és megvitatják, és megbízható információn alapulnak.

• A forrásközpont vezetője nagyon jól vezeti és menedzseli a forrásközpontot. A forrásközpont által végzett tevékenységekben - irányelveit és tervezési
dokumentumait is beleértve – pontosan tükröződnek az iskola célkitűzései és értékei. A forrásközpont hozzájárulása világosan megnyilvánul az
iskola fejlesztési programjában.
• Az iskola igazgatója, az intézményi menedzsment csoport és a forrásközpont munkatársai között kölcsönös együttműködés van, a tapasztaltabb vezetők
pedig jelentős mértékben hozzájárulnak a forrásközpont fejlődéséhez. A felügyeleti szerv segít a forrásközpont irányvonalának meghatározásában,
és kiválóan ismeri annak erős és gyenge pontjait.
• A forrásközpont vezetője képes hatékonyan hozzájárulni az egész iskola vezetéséhez, ami a tanulási források kiválasztására és kezelésére is kiterjed,
például az iskola szervezeti felépítésében való helye, és a vonatkozó iskolai bizottságokban való jelenléte révén.
• A forrásközpont vezetője éleslátással és céltudattal rendelkezik, és mindezt képes hatékonyan kommunikálni is az iskola felé. A rövid és egyértelmű
írásbeli forrásközponti önmeghatározás a munkatársak és a tanulók számára széles körben elérhető.
• A tantestület tagjai és a tanulók is fontos szerepet játszanak a forrásközpont fejlesztésével kapcsolatos döntéshozatalban, az aktívan működő forrásközponti bizottságban való részvétel révén, melynek tagjai minden tantárgyi munkacsoportot és egyéb szervezeteket is képviselnek, mint például
a tanulói konzultációs bizottság, illetve egyéb informális kapcsolatok a tanárok és a forrásközpont munkatársai között.
• A forrásközpont költségvetésének hatékony kezelése lehetővé teszi a prioritások megvalósulását. A költségvetés-tervezeteket jól előkészítik, és megbízható információn alapul.
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• A forrásközpont vezetője a forrásközpontot megfelelően vezeti és menedzseli. A forrásközpont által végzett sok tevékenység – több irányelvet és tervezési dokumentumot is beleértve – kevésbé kapcsolódik az iskola által megfogalmazott célkitűzésekhez és értékekhez. Az iskola fejlesztési programjában érintőlegesen
szerepelnek a forrásközpont tett utalások.
• Az iskola igazgatója, az intézményi menedzsment csoport és a forrásközpont munkatársai közötti együttműködés általában kölcsönös, bár a kapcsolat alkalmi
jellegű. Az irányítási szerv alkalmanként hozzájárul a forrásközpont fejlődéséhez.
• A forrásközpont vezetője pozíciója révén bizonyos mértékben hozzá tud járulni az egész iskola vezetéséhez, például a vonatkozó iskolai bizottságokban való
jelenléte által. A forrásközpont vezetője elmondhatja a véleményét az egész iskolának szánt tanulási források kiválasztásáról és kezeléséről.
• A forrásközpont vezetője bizonyos éleslátással és céltudattal rendelkezik a forrásközpontot érintő kérdésekkel kapcsolatban.
• A forrásközpont fejlesztését érintő kérdésekben a tantestület tagjainak és a tanulóknak véleményét is meghallgatják, ez azonban általában informálisan történik.
• A forrásközponti költségvetés alapszintű kezelése lehetővé teszi a prioritások egy részének megvalósulását. Általában készül költségvetés-tervezet, amely alapját
szolgáltató információ azonban korlátozott.

• A forrásközpont vezetője a forrásközpontot nem vezeti és menedzseli különösebben jól. A forrásközpont által végzett sok tevékenység – több irányelvet és
tervezési dokumentumot is beleértve – általában nem kapcsolódik az iskola által megfogalmazott célkitűzésekhez és értékekhez. Az iskola fejlesztési programjában ritkán szerepelnek utalások a forrásközpontra vonatkozóan.
• Az iskola igazgatója, az intézményi menedzsment csoport és a forrásközpont munkatársai közötti együttműködés gyakran nem megfelelő. A tapasztaltabb
vezetők és az irányítási szerv csak kis mértékben járul hozzá a forrásközpont fejlődéséhez, és keveset tud annak erős és gyenge pontjairól.
• A forrásközpont vezetőjének pozíciója nem teszi lehetővé, hogy az egész iskola vezetéséhez hozzájáruljon, mivel közvetlenül nem kapcsolódik az iskola irányítási struktúrájához, és a vonatkozó iskolai bizottságok munkájában sem vesz részt.
• A forrásközpont vezetője nem rendelkezik éleslátással és céltudattal.
• A tantestület tagjai és a tanulók csak kis mértékben vesznek részt a forrásközpont fejlesztésében.
• A forrásközponti költségvetése csak korlátozott mértékben teszi lehetővé a prioritások megvalósulását.

• A forrásközpont vezetője a forrásközpontot megfelelően vezeti és menedzseli. A forrásközpont által végzett tevékenységek - irányelveit és tervezési dokumentumait is beleértve - általában az iskola által megfogalmazott célkitűzésekre és értékekre épülnek. Az iskola fejlesztési programjában szerepelnek a forrásközpont hozzájárulásának egyes vonatkozásai.
• Az iskola igazgatója, az intézményi menedzsment csoport és a forrásközpont munkatársai közötti együttműködés általában kölcsönös, a tapasztaltabb vezetők
és az irányítási szerv pedig hozzájárulnak a forrásközpont fejlődéséhez.
• A forrásközpont vezetője pozíciója révén hozzá tud járulni az egész iskola vezetéséhez, például az iskola szervezeti felépítésében való helye, és a vonatkozó
iskolai bizottságokban való jelenléte által. A forrásközpont vezetője bizonyos mértékben hozzá tud járulni az egész iskolának szánt tanulási források kiválasztásához és kezeléséhez.
• A forrásközpont vezetője bizonyos éleslátással és céltudattal rendelkezik, elsősorban közvetlenül a forrásközpontot érintő kérdésekkel kapcsolatban.
• A forrásközpont fejlesztését érintő kérdésekben a tantestület tagjainak és a tanulóknak a véleményét is meghallgatják, például a forrásközponti bizottságban
/ tanácsban való részvétel útján, és informálisan is.
• A megfelelően kezelt forrásközponti költségvetés lehetővé teszi a prioritások többségének megvalósulását. A költségvetés-tervezeteket alaposan előkészítik és
megvitatják, a tervezet alapját szolgáltató információ azonban korlátozott.
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7. Kérdés: Milyen hatékony a tanulási forrásközpont irányítása és
menedzselése?
7a: A tanulási forrásközpont irányítása és menedzselése

Javasolt fejlesztési lépések
• Gondoskodjon arról, hogy a tanulási forrásközpont minden releváns bizottságban képviseltesse magát, pl.: tantárgyi munkacsoportok vezetőinek
bizottsága, tantervi bizottság,
• Gondoskodjon arról, hogy a forrásközpont irányelveiben és tervezési dokumentumaiban foglaltak összhangban legyenek az iskola célkitűzéseivel és
értékeivel.
• Tegye egyértelművé az iskolaigazgató és az intézményi menedzsment csoport
szerepét a forrásközpont fejlődésének támogatásában.
• Nevezzen ki egy kapcsolattartásért felelős vezetőt a forrásközpontban.
• Hozzon létre egy forrásközponti bizottságot, amelyben a tantestület tagjai
és a tanulók egyaránt részt vesznek.
• A forrásközpont önmeghatározásának kommunikálása során használjon
támogatási eszközöket, például a School libraries: making a difference című
dokumentumot.
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Hasznos gyakorlati példák
„Nem veszek részt minden egyes értekezleten, de mindig elmegyek a tantárgyi
munkacsoportok vezetőinek megbeszéléseire és a tantervvel kapcsolatos értekezletekre, ha
a könyvtárral kapcsolatos témák kerülnek napirendre. Ez azt jelenti, hogy naprakész információval rendelkezem a könyvtárt érintő iskolai ügyekről.”
„A könyvtár sok bizottságban, például a Tanítási és tanulási fórumon is képviselteti
magát. Ez azt jelenti, hogy a problémák megbeszélése rendszeresen az egész iskolát érintő
kérdések vonatkozásában történik, és a tantárgyi munkacsoport tanárai pontosan tudják,
hogy a könyvtár milyen lehetőségeket kínál.”
„Azt hiszem, hatalmas előnyt jelent, hogy az igazgatóhelyettes a közvetlen felettesem,
aki a tanterv kidolgozásáért is felelős. Másként fennállna az a veszély, hogy engem is csak
adminisztrációs munkatársnak tekintene. Így azonban a tanárok elismerik, hogy szerepet
játszom a tanítás és tanulás folyamatának támogatásában.”
„Megpróbálok gondoskodni arról, hogy a könyvtár is részt vegyen az egész iskolát érintő
kérdések megvitatásában, amikor csak lehet. Például, a könyvtár fontos szerepet játszik az
iskola irányelveinek megvalósulásában – IKT, műveltség – továbbá a könyvtár munkatársai ugyanazt a jutalmazási rendszert alkalmazzák, amit az iskola többi tanára is használ.
Én pedig mindent megteszek annak érdekében, hogy a könyvtár legalább említés szintjén
szerepeljen az iskola fejlesztési tervében.
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> Tekintsen át minden kapcsolódási és eltérési pontot az egyes
műveltségi területek és a forrásközpont tervezési dokumentációi között.

> Tekintse át az eljárásokat és módszereket, illetve az azok következtében létrejött információkat annak feltárása érdekében,
hogy a forrásközpont milyen hatékonyan figyeli meg és értékeli
saját hozzájárulását a tanítás és tanulás folyamatához.
> Őrizze meg a felhasznált módszereket és az összegyűjtött
információkat

> Az egész iskolát érintő irányelveket
tartalmazó dokumentumok
> A forrásközpont irányelveit tartalmazó dokumentumok

> A műveltségi területekre vonatkozó
irányelvek, fejlesztési tervek és tantervi dokumentumok
> A forrásközpont terve, és más végrehajtási dokumentumok

> A forrásközpont teljesítményének
megfigyelésére és értékelésére
használt eljárások és módszerek

> Prioritások, célkitűzések, folyamatok felülvizsgálata
> Megfigyelési és értékelési adatok
> A forrásközpont tervezési dokumentumai és jelentései
> A forrásközpont megfigyelésére
és értékelésére használt adatok
gyűjteménye

ii. Vannak-e a forrásközpontnak
rendszeresen aktualizált, írásban
megfogalmazott irányelvei, melyek a
többi iskolai irányelvekhez szorosan
kapcsolódnak?
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iii. Hogyan befolyásolják a forrásközpontot a műveltségi területek irányvonalaiban, a fejlesztési tervekben és a
tantervben bekövetkező változások?

iv. Milyen hatékonysággal figyeli meg és
értékeli a forrásközpont saját teljesítményét, elsősorban a tanításhoz
és tanuláshoz való hozzájárulását?

v. Képes-e a forrásközpont a prioritásokat
hatékonyan felismerni, a célokat
kitűzni, és az e célok felé vezető haladás
folyamatát felülvizsgálni, megfigyelési
és értékelési adatok felhasználásával?

> Tekintse át a dokumentációt és a feljegyzéseket annak feltárása
érdekében, hogy azok milyen pontosan fogalmazzák meg a
prioritásokat és célkitűzéseket, a megfigyelési és értékelési adatokat, illetve mennyire veszik figyelembe az eredményeket
> Tekintse át a megfigyelési és értékelési módszereket, és értékelje
az összegyűjtött adatok felhasználhatóságát a hatékonyság
megfigyelése, értékelése és az előrehaladás
illusztrálása során.

> Tekintsen át minden kapcsolódási és eltérési pontot
a prioritások és célkitűzések tekintetében egész iskolára vonatkozó, és a kifejezetten a forrásközponttal kapcsolatban
meghatározott irányelvekben.

> Tekintsen át minden kapcsolódási és eltérési pontot az iskola
fejlesztési programja, stb. és a forrásközpont fejlesztése / fejlődési terve között.

> Az iskola fejlesztési programja és
más fejlesztési tervek
> A forrásközpont fejlesztési /
fejlődési terve

i. Van-e a forrásközpontnak rendszeresen
aktualizált fejlesztései terve, és az szorosan kapcsolódik-e az iskola fejlesztési
programjához illetve más fejlesztési
tervekhez?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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• A forrásközpont írásban megfogalmazott irányelvei és fejlesztési tervei teljesen hiányzanak, elvesztették aktualitásukat, vagy más okból nem alkalmazhatók.
• A forrásközpont munkatársai általában nem vesznek részt a prioritásokat, célkitűzéseket és a fejlődést érintő megbeszéléseken.
• A forrásközpont teljesítményének megfigyelése csak csekély mértékben valósul meg.

• A tanulási forrásközpontnak saját fejlesztési terve van, ami általánosságban kapcsolódik az iskola fejlesztési programjához illetve más fejlesztési dokumentumokhoz. Néhány műveltségi terület fejlesztési tervében szerepelnek a forrásközpontra való utalások.
• A forrásközpont irányelveit írásbeli dokumentum foglalja össze, amelyek azonban nincsenek mindig tökéletes összhangban más iskolai tervezési dokumentumokkal és irányelvekkel.
• A forrásközpontban munkatársai a forrásközpont teljesítményét megfigyelik, ami segít abban, hogy felismerjék a prioritásokat, kitűzzék a célokat, és a fejlődést
legalább rövidtávon áttekintsék.

• A tanulási forrásközpontnak saját fejlesztési terve van, ami kapcsolódik az iskola fejlesztési programjához illetve más fejlesztési dokumentumokhoz, valamint
sok műveltségi terület fejlesztési tervében szerepelnek a forrásközpontra való utalások.
• A forrásközpont irányelveit nemrégiben elkészített írásbeli dokumentum foglalja össze, és vannak arra irányuló próbálkozások, hogy ezeket az irányelveket
más iskolai irányelvekkel összehangolják. Mindez a forrásközpont munkatársai számára lehetővé teszi, hogy hatékonyan felismerjék a prioritásokat, kitűzzék
a célokat, és az elért fejlődést rövidtávon, és kisebb mértékben hosszú távon is felülvizsgálják.
• A forrásközpont munkatársai a forrásközpont teljesítményét megfigyelik és értékelik, felismerik annak erős és a gyenge pontjait, és a fejlődés megőrzése
érdekében hatékony lépéseket tesznek.

• A tanulási forrásközpont fejlesztési terve szorosan kapcsolódik az iskola fejlesztési programjához illetve más fejlesztési dokumentumokhoz, és minden műveltségi terület fejlesztési tervében gyakori utalások találhatók a forrásközpontra.
• A forrásközpont irányelveit írásbeli dokumentum foglalja össze, amit rendszeresen felülvizsgálnak, és ami más iskolai irányelvekhez – IKT, integráció – szorosan kapcsolódnak.
• Mindez a forrásközpont munkatársai számára lehetővé teszi, hogy felismerjék a rövid- és hosszú távú prioritásokat, kitűzzék a célokat, és az elért fejlődést
hatékonyan felülvizsgálják.
• A forrásközpont munkatársai a forrásközpont teljesítményét szisztematikusan megfigyelik és értékelik, felismerik az erős és a gyenge pontokat, és a fejlődés
érdekében hatékony lépéseket tesznek.

• A forrásközpont irányelveinek és fejlesztési tervének kidolgozása folyamatban van. Néhány műveltségi terület fejlesztése tervében szerepelhetnek utalások
a forrásközpontra.
• A forrásközpont munkatársai alkalmanként megbeszélést folytatnak a prioritásokat, célokat és a fejlődést illetően, és megbeszélik, melyek a teljesítmény értékelésének legjobb módszerei.
• A forrásközpont teljesítményének megfigyelése csak csekély mértékben valósul meg.
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7. Kérdés: Milyen hatékony a tanulási forrásközpont irányítása és
menedzselése?
7b: A forrásközpont milyen hatékonysággal figyeli meg, értékeli és fokozza saját teljesítményét?

Javasolt fejlesztési lépések
• Gondoskodjon arról, hogy a megfigyelés és az értékelés folyamatos módszerek legyenek, és hogy azok a forrásközpont tervezési és fejlesztési folyamatának is részét képezzék.
• Gondoskodjon arról, hogy a forrásközpontnak saját, írásban megfogalmazott
irányelvei és fejlesztési terve legyen, melyek összhangban vannak más iskolai
irányelvekkel, valamint biztosítsa mindezek gondos megtervezését és rendszeres felülvizsgálatát.
• A prioritások és a fejlesztési célok kiválasztását a megfigyelési és értékelési
adatok alapján végezze.
• Gondoskodjon arról, hogy a forrásközpont munkatársai értesüljenek az egyes
műveltségi területek tanterveit és prioritásait érintő változásokról. annak
érdekében, hogy a forrásközpont ezekhez a változásokhoz megfelelően tudjon alkalmazkodni.
• Vizsgálja meg a legjobb bevált gyakorlat felkutatásának lehetőségeit, és más
helyi vagy országos összehasonlító értékelések elvégzésének lehetőségét.
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Hasznos gyakorlati példák
„Évente egyszer elvégzem a könyvtár értékelését, hogy felmérjem a szolgáltatások
szintjét, majd a kapott eredményeket feltüntetem az éves könyvtári jelentésben, az információt pedig a könyvtári fejlesztési terv alapjaként használom fel. Ezt a jelentést azután
bemutatom az iskola igazgatójának és az iskolát irányító testületnek. Az összegyűjtött
információk főként statisztikák és megjegyzések. A korábbi értékelések alapján sikerült
új polcokat beszereznem, sikerült elérni, hogy a könyvtári irányítási rendszer az iskolai
hálózaton működjön, sikerült áttekinteni és kibővíteni a hetedik évfolyamra vonatkozó
készségek programját, és azt is sikerült elérni, hogy a könyvtári asszisztens szerződését két
évvel meghosszabbítsák.”
„Az értékelés szerintem fontos eszköze annak, hogy az iskola vezetői világosan lássák,
hogy a könyvtárba fektetett pénz a források hatékony felhasználását jelenti. Különböző
típusú adatokat gyűjtök: statisztikákat, a tanulók és tanárok megjegyzéseit, és a tanulói
munkákból vett példákat. A hangsúlyt mindig bizonyos tevékenységek értékelésére helyezem. Jövőre azt tervezem, hogy az olvasó klubban folytatott tevékenységeket követem
majd figyelemmel. Szeretném megtudni, mi az oka annak, hogy sok tanuló csak néhány
foglalkozásra megy el, majd lemorzsolódik. Talán ha változtatnánk az alkalmazott módszereken, sikerülne a könyvtárban tartani a tanulókat.”
„Gyakran a tanulóktól származó megjegyzések és javaslatok alapján hozok döntéseket.
A leltárt mindig az új készletek beszerzésére tekintettel végzem el. A könyvtári kölcsönzések alapján látom, hogy melyek azok a műveltségi területek, akik nem használják
a forrásközpontot, így tudom, kikre kell majd koncentrálnom. A természettudományok
terén hatalmas sikereket értem el: az ilyen tantárgyakat tanító tanárok korábban sosem
jöttek el a könyvtárba.”
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> Hasonlítsa össze az ekkora méretű iskolához szükséges forrásközpontra vonatkozó adatokat az ajánlásokkal
> Kérdezze meg az intézményi menedzsment csoport tagjait,
hogy
a helyi/országos ajánlások véleményük szerint megfelelőek-e
az iskola számára.

> Tekintse át a munkatársak munkaköri leírását az aktualitás
és a tisztánlátás érdekében
> Őrizze meg az irányítási struktúráról készült írásbeli leírást
> Készítsen feljegyzést a forrásközpont munkatársainak az
irányítási struktúra működéséről folytatott megbeszéléséiről

> Vizsgálja meg, hogy a forrásközpont munkatársainak teljesítménye megfelelő-e
> Tekintse át a forrásközpont munkatársainak részvételét, és
azt, hogy a szakmai fejlődéssel kapcsolatban megfogalmazott
igények megvalósulnak-e
> Tekintse át a forrásközpont munkatársainak a mechanizmusról folytatott megbeszéléseit, és a saját szakmai fejlődésükből
származó előnyöket.

> Az iskola mérete és beviteli adatok
> Helyi és országos ajánlások
(lásd: További információ)
> A forrásközpont munkatársainak száma,
képzettsége és szakmai tapasztalata
> Az intézményi menedzsment csoport tagjainak
véleménye

> A munkatársak munkaköri leírásai
> A forrásközpont munkatársainak az irányítási
struktúrában elfoglalt helye
> A forrásközpont munkatársainak véleménye

> Az iskola teljesítménymenedzsmenttel kapcsolatos irányelveket tartalmazó dokumentuma
> A forrásközpont munkatársainak a mechanizmusban való részvételéről készült feljegyzések
> A forrásközpont munkatársainak megfigyelései

i. A forrásközpont munkatársainak száma, képzettsége
és szakmai tapasztalata megfelel-e az iskola és a tanterv
követelményeinek?

ii. Van-e a forrásközpont
minden munkatársának
egyértelmű munkaköri leírása és meghatározott helye az
irányítási struktúrában?

iii. A forrásközpont munkatársai tudnak-e a munkatársakra irányuló teljesítménymenedzsmentből / értékelési
mechanizmusokból
profitálni?

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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7. Kérdés: Milyen hatékony a tanulási forrásközpont irányítása és
menedzselése?

7c: Milyen hatékony a forrásközpont munkatársainak irányítása?
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> Tekintse át a forrásközpont munkatársainak képzésével
és szakmai továbbképzésével szemben támasztott igényeket
a tavalyi év vonatkozásában, hogy feltárja, ezek az igények
milyen mértékben valósultak meg.
> Tekintse át a képzési és szakmai továbbképzési lehetőségeket,
melyek a helyi, regionális és országos szervezeteken (pl.: az
Iskolai Könyvtárak Egyesülete valamely szervezete, CILIP csoportok, helyi iskolai könyvtár-támogatási csoportok) keresztül
valósulhatnak meg, hogy lássa, milyen lehetőségek állnak
a forrásközpont munkatársainak rendelkezésére.

> Tekintse át a forrásközpont irányelveit tartalmazó dokumentumok szemelvényeit, hogy meg tudja határozni, a munkatársakkal szemben milyen képzési igények fogalmazódtak meg
nyíltan vagy burkoltan.
> Kérdezze meg az iskola többi munkatársának véleményét arról,
hogy a forrásközpontban végzett munkájukkal kapcsolatban
szükségesnek tartják-e a képzést, és hogy véleményük szerint,
a képzési igények bármelyikét sikerült-e kielégíteni.
> Őrizze meg az anyagokat, stb.
> Tekintse át, hogy a jelenlegi képzések kielégítik-e a meghatározott igényeket.

> Az értékelés során meghatározott szükséges
gyakorlatot és a szakmai továbbképzéseket
tartalmazó feljegyzések
> A forrásközpont munkatársai által elvégzett
képzésekről készült feljegyzések
> A forrásközpont munkatársai részvételével
megtartott megbeszélésekről, a támogató
csoportok bevonásáról, stb. készült feljegyzések
> A forrásközpont munkatársai számára elérhető
programokról, vagy más helyi, regionális és
országos szintű gyakorlatokról és szakmai
továbbképzési lehetőségekről készült
feljegyzések

> Az iskola többi munkatársának szerepére való
utalások a forrásközpont irányelveit tartalmazó
dokumentumban, stb.
> Az iskola többi, a forrásközpontot támogató
munkatársának véleménye
> Képzési anyagok, és egyéb, a támogatást
igazoló dokumentumok

> A forrásközpontban dolgozó önkéntes segítők
szerepével kapcsolatos dokumentumok
> Az önkéntes segítők véleménye
> Képzési anyagok, és egyéb, a támogatást
igazoló dokumentumok

iv. Megfelelő lehetőségek
állnak-e a forrásközpont
munkatársainak rendelkezésére, hogy szakmai
továbbképzéseken vehessenek részt, és a meglévő
szakmai tudatosságot fenn
tudják tartani?

v. Az iskola többi munkatársa
(pl.: tanárok, tanulástámogatási munkatársak/
segédtanárok, műszaki
munkatársak, irodai alkalmazottak) megfelelő képzésben
részesültek-e, és munkájukkal
hozzájárulnak-e a forrásközpont hatékony támogatásához?

vi. Milyen az önkéntes segítők
felnőttek és tanulók) képzésének és munkájának
a hatékonysága?

> Tekintse át a forrásközpont irányelveit tartalmazó dokumentumok szemelvényeit, hogy meg tudja határozni a munkatársakkal szemben milyen képzési igények fogalmazódtak meg
nyíltan vagy burkoltan.
> Kérdezze meg az önkéntes segítőket, hogy forrásközponti
munkájukkal kapcsolatban szükségesnek tartják-e a képzést,
és hogy véleményük szerint, a képzési igények bármelyikét
sikerült-e kielégíteni.
> Őrizze meg a képzési anyagokat, és egyéb igazoló dokumentumokat.

A bizonyítékgyűjtés módja>>>

Bizonyítékok >>>

Indikátor >>>
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2. SZINT
JÓ
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1. SZINT
KIVÁLÓ

• A forrásközpont munkatársainak száma, képzettsége és szakmai tapasztalata jól megfelel az iskola és a tanterv által támasztott követelményeknek.
• Minden munkatársnak világosan megfogalmazott és aktuális munkaköri leírása van, profitál a megfelelő és támogató irányítási struktúrából,
és többségük részt vesz a teljesítménymenedzsment tervekben, amiket saját teljesítményük fokozása érdekében alkalmaznak.
• Sok lehetőség kínálkozik a forrásközpont munkatársainak szakmai továbbképzésére minden szinten, és a munkatársak a helyi és regionális
szinten megrendezett szakmai tevékenységekben (pl.: helyi támogató csoportok, az Iskolai Könyvtárak Egyesületének szervezetei) részt vesznek.
• Az iskola többi munkatársa, tanárok, tanulástámogatási munkatársak / segédtanárok, műszaki munkatársak, irodai alkalmazottak, hatékonyan
hozzájárulnak a forrásközpontban folytatott munka támogatásához, és számukra megfelelő képzéseket biztosítnak.
• Az önkéntes segítők (felnőttek és tanulók) hatékonyan dolgoznak, valamint megfelelő képzésben és támogatásban részesülnek.

• A forrásközpont munkatársainak száma, képzettsége és szakmai tapasztalata kiválóan megfelel az iskola és a tanterv által támasztott követelményeknek.
• Minden munkatársnak világosan megfogalmazott és aktuális munkaköri leírása van, profitál a jól működő és támogató irányítási struktúrából, valamint részt vesz a teljesítménymenedzsment tervekben, amiket hatékonyan alkalmaznak a forrásközpont teljesítményének fejlesztése és a munkatársak irányítása érdekében.
• Rengeteg lehetőség kínálkozik a forrásközpont munkatársainak szakmai továbbképzésére minden szinten, és a munkatársak a helyi, regionális
és időnként országos szinten megrendezett szakmai tevékenységekben (pl.: az Iskolai Könyvtárak Egyesületének szervezetei, CILIP csoportok)
aktívan részt vesznek.
• Az iskola többi munkatársa, tanárok, tanulástámogatási munkatársak / segédtanárok, műszaki munkatársak, irodai alkalmazottak, rendkívül
hatékonyan hozzájárulnak a forrásközpontban folytatott munka támogatásához, és számukra szisztematikusan megfelelő képzéseket biztosítanak.
• Az önkéntes segítők (felnőttek és tanulók) nagy hatékonysággal dolgoznak, és kiváló, strukturált képzésben részesülnek, illetve folyamatos
támogatást kapnak.

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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• A forrásközpont munkatársainak száma, képzettsége és szakmai tapasztalata általában kielégítő, kivéve a csúcsidőszakokat és a tanterv legnagyobb kihívást tartogató területeit.
• Minden munkatársnak van munkaköri leírása (nem feltétlenül aktuális), és bizonyos hozzáférése az irányítási struktúrához. A forrásközpontban teljesítménymenedzsment módszereket alkalmaznak, de nem mindig hatékonyan.
• Alkalmanként van lehetőség a forrásközpont munkatársainak szakmai továbbképzésére.
• Alkalmanként segítő munkatársak, tanárok, tanulástámogatási munkatársak / segédtanárok, műszaki munkatársak és irodai alkalmazottak,
állnak rendelkezésre a forrásközpontban folytatott munka támogatásához. Az ebben résztvevők számára információt nyújtanak a forrásközpont szerepéről.
• Alkalmanként önkéntes segítőket alkalmaznak a forrásközpontban folytatott munka támogatása érdekében.

• A forrásközpont munkatársainak száma, képzettsége és szakmai tapasztalata nem felel meg az iskola és a tanterv által támasztott követelményeknek.
• A forrásközpont munkatársaknak nincs aktuálisan meghatározott munkaköri leírásuk, és az irányítási struktúrához csak elméletileg van
hozzáférésük; továbbá a munkatársak értékelési mechanizmusaiban nem vesznek részt.
• Kevés lehetőség adódik a forrásközpont munkatársainak szakmai továbbképzésére, és a munkatársak szakmai tevékenységekben nem vesznek
részt.
• Az iskola többi munkatársa, tanárok, tanulástámogatási munkatársak / segédtanárok, műszaki munkatársak és irodai alkalmazottak, vagy
egyáltalán nem vesznek részt a forrásközpont munkájában, vagy részt vesznek ugyan benne, de nem olyan módon, hogy azt ott folytatott
tevékenységeket hatékonyan támogatni tudnák.
• Önkéntes segítők (felnőttek és tanulók) nincsenek, vagy alkalmazásuk nem hatékony, illetve megfelelő képzésben és támogatásban nem
részesülnek.

• A forrásközpont munkatársainak száma, képzettsége és szakmai tapasztalata megfelel az iskola és a tanterv által támasztott követelményeknek.
• Minden munkatársnak világosan megfogalmazott munkaköri leírása van, és megfelelő irányítási struktúrával rendelkezik. A teljesítménymenedzsment tervek célja a munkatársak teljesítményének fokozása, ez azonban nem szisztematikusan történik.
• Van lehetőség a forrásközpont munkatársainak szakmai továbbképzésére, és a munkatársak ismerik a helyi és regionális szinten megrendezett
szakmai tevékenységeket.
• Az iskola többi munkatársa, tanárok, tanulástámogatási munkatársak / segédtanárok, műszaki munkatársak és irodai alkalmazottak, alkalmanként hozzájárulnak a forrásközpontban folytatott munka támogatásához, és számukra általában képzést is biztosítanak.
• Az önkéntes segítők általában hatékonyan dolgoznak, és megfelelő támogatásban részesülnek, bár mindez elsősorban informálisan történik.

4. SZINT
ELÉGSÉGES
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5. SZINT
FEJLESZTENDŐ

3. SZINT
KÖZEPES

A tanulási forrásközpont tipizált, szintenkénti jellemzése
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7. Kérdés: Milyen hatékony a tanulási forrásközpont irányítása és
menedzselése?
7c: Milyen hatékony a forrásközpont munkatársainak irányítása?

Javasolt fejlesztési lépések
• Biztosítson lehetőséget a forrásközpont minden munkatársa számára a szakmai továbbképzéseken való részvételre.
• Gondoskodjon arról, hogy a forrásközpont minden munkatársa részt tudjon
venni teljesítményértékelési programokban.
• Gondoskodjon arról, hogy a forrásközpont minden (fizetett vagy önkéntes)
munkatársának legyen világosan megfogalmazott munkaköri leírása.
• Gondolja át a munkatársak és az önkéntesek alkalmazásának alternatív
lehetőségeit, a forrásközpont munkájának támogatása érdekében.
• Ösztönözze arra a forrásközpont munkatársait, hogy helyi, regionális és országos szinten megrendezett szakmai tevékenységekben (pl.: helyi támogató
csoportok, az Iskolai Könyvtárak Egyesületének szervezetei, CILIP iskolai
könyvtári csoportok) vegyenek részt.
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Hasznos gyakorlati példák
„A teljesítmény-értékelési folyamatban a könyvtár minden munkatársa részt vesz.
Ennek kialakítása jó ideig eltartott, mivel sem a tanárok sem pedig a támogató munkatársak értékelése nem volt igazán megfelelő. Egy külön dokumentumot kellett összeállítanunk a könyvtár munkatársai számára. Amikor azonban elkészült, rendkívül hasznosnak
bizonyult, és a munkatársak többsége számára lehetővé tette, hogy képzéseken és továbbképzéseken vegyenek részt, amire másképp talán nem lett volna lehetőségük.”
„Az iskola utáni házi feladat klub helyszíne a könyvtár, de a foglalkozásokat a sajátos
nevelési igényű tanulók oktatásáért felelős segédtanárok vezetik. Noha azokra a tanulókra
koncentrálnak, akiknek a tanulásban nagyobb támogatásra van szükségük, a foglalkozások
mindenki számára látogathatók, és időnként tanárok is eljönnek segíteni.”
„Szerintem a könyvtár munkatársainak ugyanolyan lehetőséget kellene biztosítani
a szakmai fejlődésre, mint a tanároknak. Az elmúlt néhány év során számos tanórán részt
vettem, közülük néhány kifejezetten a könyvtárra épült, a nagy részük azonban ennél
sokkal általánosabb témával foglalkozott. Szeretnék az egész iskolára kiterjedő INSET
foglalkozásokon is részt venni, korábban tartottunk már foglalkozásokat például a társadalmi nem, a teljesítmény és a megkülönböztetés témaköreiben. Gyakran okoz fejtörést,
hogy a tanórákon látottakat hogyan ültessem át könyvtári szituációba, de sok jó ötlettel
gazdagodtam.”
„Nemcsak a fizetett munkatársaknak van munkaköri leírásuk, hanem az önkéntes
munkát végző tanulóknak is készítettem ilyen leírást. Ebben pontosan megfogalmaztam,
mit várunk el tőlük, és az én munkámat is megkönnyíti, amikor új diák-könyvtárost
nevezik ki, hiszen így ők is reálisan látják, mire számíthatnak.”
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Az információs műveltség programjainak
a legjobb gyakorlatot illusztráló jellemzői:
Irányelvek
A kiadvány adatai:
Characteristics of programs of information literacy that illustrate best practices:
A guideline
Best Practices Initiative. Institute for Information Literacy
Association of College and Research Libraries (ACRL) tanácsa
2003 júniusában jóváhagyta

Elérés:
http://www.ala.org/acrl/standards/characteristics
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Az információs műveltség programjainak
a legjobb gyakorlatot illusztráló jellemzői:
Irányelvek
Az Egyesült Államok könyvtári szervezete
az ALA (American Library Association) felsőoktatási és szakkönyvtárakat összefogó
tagszervezetének ACRL (Association of College and Research Libraries)
tanácsa 2003 júniusában hagyta jóvá.

A legjobb gyakorlatot illusztráló kezdeményezések
Információs Műveltség Intézet
Áttekintés
Az információs műveltség programjainak a legjobb gyakorlatot illusztráló jellemzői: Irányelvek című kiadvány arra tesz kísérletet, hogy az információs műveltség
példaértékű programjainak elemeit a négy-, illetve két évfolyamos felsőoktatási képzésben részt vevő diákok számára világossá tegye.
A jellemzők azonosítják és körülírják az információs műveltség kiemelkedő
jelentőségű programjainak főbb sajátosságait. Ezek a jellemzők azonban nem egyetlen
programra irányulnak, hanem az egyetemista és főiskolai hallgatók számára meghatározott számos információs műveltségi program és filozófia vizsgálata során azonosított elemek hatalmas halmazát képviselik.
Jóllehet az irányelvek „Az Amerikai Könyvtári Szövetség (ALA) elnökségi
bizottságának az információs műveltséggel foglalkozó záró jelentésében” (1989) és „Az
információs műveltség kompetencia-szabványai” (2000) című kiadványban található
definíciókból indulnak ki, az információs műveltség fogalmát nem önmagában kívánják definiálni. E helyett, a hangsúlyt inkább az információs műveltség programjainak
bevált gyakorlata elemeinek meghatározására kívánják helyezni.
Annak ellenére, hogy az irányelvek célja a jellemzők kategorizálása és rendszerezése
a könnyebb kezelhetőség és a logikus bemutatás érdekében, a feltüntetett jellemzők
sorrendje nem azok fontossági sorrendjére utal.
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Célkitűzés és felhasználás
Ezekkel a jellemzők elsősorban azoknak kívánunk segítséget nyújtani, akik az
információs műveltség programjainak kidolgozásában, értékelésében és fejlesztésében
érdekeltek. Így ez a célközönség magában foglal egyetemi oktatókat, könyvtárosokat,
adminisztrációs munkatársakat és műszaki szakembereket, és azokat is, akik valamely
intézetnél információs műveltségi program kidolgozásában vesznek részt.
Az információs műveltségi programokban részt vevő egyéneket arra biztatjuk,
hogy ezeket a jellemzőket különböző módon használják fel. A jellemzők egy sor olyan
elképzelést mutatnak be, melyeket az információs műveltségi programok létrehozása, kidolgozása, továbbfejlesztése, frissítése vagy értékelése során fel lehet használni.
Emellett, a jellemzők egy adott program részletei kategorizálásának a kereteit is megteremtik, illetve annak vizsgálatát is lehetővé teszik, hogy az egyes programelemek
mennyiben járulnak hozzá a kiválóságra való törekvéshez az információs műveltségi
programok kidolgozása terén. Mivel a jellemzők természetüknél fogva leíró jellegűek,
és számos program meta-analízisének eredményeként jöttek létre, felhasználásuk
a program státus, a továbbfejlesztés és a hosszú távú fejlődés értékelése területén
is lehetséges.
Ugyanakkor azonban azt is fontos kihangsúlyozni, hogy egyetlen program sem
lehet példaértékű minden egyes elemét figyelembe véve; így ez a lista nem előíró
jellegű. A résztvevőket sokkal inkább arra biztatjuk, hogy az információs műveltségi
programok célkitűzései és stratégiái meghatározása során a feltüntetett jellemzőket,
valamint a könyvtári és intézményi kontextust is vegyék figyelembe.
A könyvtárosokat egyúttal arra is ösztönözzük, hogy a könyvtárak és az információs műveltségi programok kapcsolatának megértése érdekében használják fel az
„Irányelvek oktatási programokhoz a felsőoktatási könyvtárakban” című kiadványt.

Történeti áttekintés
A jellemzők egy többfázisú folyamat során kerültek kidolgozásra, amelyben
a felsőoktatás több szektorának szereplői is részt vettek: könyvtárosok, egyetemi oktatók, adminisztrációs munkatársak és szakmai szervezetek. A kezdetek 2000 áprilisáig
nyúlnak vissza, amikor is a Jellemzők eredeti tervezetével kapcsolatos javaslatokat egy
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internetes Delphi szavazógépen keresztül gyűjtötték. Ezt követően a Legjobb gyakorlat
projekt munkatársai és a Legjobb gyakorlat tanácsadó testület tagjai az összegyűjtött
javaslatok alapján egy dokumentumot készítettek elő, amit több ízben át is dolgoztak.
A munka vázlatát véleményezésre széles körben szétosztották, és még egyszer módosították. Az utolsó előtti vázlat 2001 márciusában készült el, amit aztán az információs
műveltségi programok kidolgozásának legjobb gyakorlatairól szóló meghívásos konferencia tíz intézményi színhelyének kiválasztására használtak fel, mely 2002 júniusában, Atlantában került megrendezésre. A konferencia során a jellemzőket tovább
finomították. E kiadvány a végső változatokat tartalmazza.
2002. november 15. A dokumentummal kapcsolatos kérdéseivel és megjegyzéseivel forduljon Tom Kirk-höz, a kirkto@earlham.edu e-mail címen.

Az információs műveltség programjainak a legjobb
gyakorlatot illusztráló jellemzői
1. Fogalomkör: Küldetés
Az információs műveltségi program küldetésnyilatkozata:
• tartalmazza az információs műveltség definícióját;
• konzisztens Az információs műveltség kompetencia-szabványai a felsőoktatás számára című kiadványban foglaltakkal [http://www.ala.org/acrl/ilcomstan.html];
• összhangban van az intézetek küldetésnyilatkozataival;
• összhangban van a vonatkozó intézményi nyilatkozatok formátumával;
• egyértelműen jelzi az érintett intézményi körök közreműködését és az általuk
elvárható előnyöket;
• szerepel a megfelelő intézményi dokumentumokban;
• feltételezi a mindenki számára elérhető és az egész életen át tartó tanulás megfelelő
folyamataiban való részvétel lehetőségét mindenki – egyetemi oktatók, munkatársak és adminisztráció – számára; valamint
• meghatározott időszakonként felülvizsgálatra, és ha szükséges módosításra kerül.
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2. Fogalomkör: Célok és célkitűzések
Célok és célkitűzések az információs műveltségi program számára:
• konzisztensek a programok, tanszékek és intézetek küldetésével, céljaival és célkitűzéseivel;
• a program értékelése érdekében mérhető eredményeket teremtenek;
• megbízható pedagógiai gyakorlatot tükröznek;
• a különböző érintett intézményi körökből érkező bemeneti információkat összeegyeztetik;
• egyértelműen kifejezik az információs műveltség a tantervbe való illeszkedését;
• lehetőséget teremtenek a tanulók képességeinek és értelmének fejlődésére
felsőfokú tanulmányaik során;
• minden hallgatóra egyaránt vonatkoznak, elosztási rendszerre vagy lakhelyre való
tekintet nélkül;
• tükrözik az egyetemi továbbtanulásra készülő hallgatók és a hatékony, életen át
tartó tanulás kívánt eredményeit; valamint
• meghatározott időszakonként értékelésre és felülvizsgálatra kerülnek.

3. Fogalomkör: Tervezés
Az információs műveltségi program megtervezése:
• küldetését, céljait és feladatait valamint pedagógiai alapjait egyértelműen megfogalmazza;
• a jelenlegi és a jövőbeli lehetőségeket és kihívásokat előrebocsájtja és feladatként
azonosítja;
• kapcsolódik a könyvtári és intézményi IT tervezéshez és költségvetési ciklushoz;
• magában foglalja a környezetfeltérképező tanulmányok eredményeit;
• a programok, tanszékek és intézmények szintjeit összeegyezteti;
• kiterjed a hallgatókra, egyetemi oktatókra, könyvtárosokra, adminisztrációs
munkatársakra, és más érintett résztvevőre, az intézményeknek megfelelően;
• megteremti a kommunikáció és az egyetemi közösségen belüli folyamatos
párbeszéd formális és informális mechanizmusait;
• megteremti a végrehajtás és az adaptáció eszközeit;
• a prioritások egyértelmű hangsúlyozásával megnevezi a jelenlegi és a tervezett
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emberi, technológiai és pénzügyi forrásokat, az adminisztrációs és intézményi
támogatásokat is beleértve;
• tartalmazza a tantervbe való integráció mechanizmusait;
• tartalmaz egy fejlődési programot az egyetemi oktatók és a munkatársak szakmai
fejlődése érdekében; valamint
• kialakítja a kimeneti értékelési folyamatát és a rendszeres felülvizsgálat lehetőségét
a nagyobb rugalmasság érdekében.

4. Fogalomkör: Adminisztrációs és intézményi támogatás
Adminisztráció az intézményen belül:
• megnevezi és kijelöli azokat a vezetőket, akiket az információs műveltséghez
kapcsolódó szervezésével bíztak meg; meghatározza a feladatköröket;
• az információs műveltséget az intézmény küldetése, stratégiai terve, politikája
és folyamatai körébe helyezi;
• biztosítja a finanszírozást
– a formális és informális oktatási lehetőségek és források,
– a megfelelő alkalmazotti szint,
– és a könyvtárosok, az egyetemi oktatók és az adminisztrációs munkatársak szakmai fejlődése lehetőségének megteremtése és folyamatos támogatása céljából;
• felismeri és ösztönzi a tudományos karok, könyvtárosok, a programban részt
vevő más munkatársak és az intézményi egységek közötti együttműködést;
• kommunikálja a program számára szükséges támogatást, valamint
• az intézményi rendszeren belül jutalmazza az információs műveltségi programban való részvételt és az elért eredményeket.

5. Fogalomkör: A tantervbe való integráció
Az információs műveltségi program a tantervbe való integrációja:
• formalizált és széles körben elterjedt;
• a hangsúlyt a tanulóközpontú tanításra helyezi;
• az egyetemi vagy szakmai programokba való intézeti szintű integráció biztosítása
érdekében helyi irányítási struktúrát alkalmaz;
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• meghatározza a tudományos és a kurzusszinten elsajátítandó kompetenciák körét
(pl.: mélységét és összetettségét);
• felsorolja és integrálja a hallgatók egyetemi tanulmányai során elsajátítandó kompetenciákat, az egyszerűbbtől az egyre kifinomultabb felé haladva; valamint
• meghatározza a megvalósítandó programok és kurzusok körét.

6. Fogalomkör: Együttműködés
A tudományos karok, könyvtárosok és a programban részt vevő egyéb munkatársak
közötti együttműködés az információs műveltségi program során:
• a hallgatók tanulási tevékenysége és az életen át tartó tanulási készségek fejlesztése
köré összpontosul;
• ösztönzi az egyetemi közösségen belüli kommunikációt, hogy a program számára
támogatást szerezzen;
• az információs műveltséggel kapcsolatos fogalmak és tudományos kontextus
összeolvadását eredményezi;
• a kurzus tartalmán és más tanulási tapasztalatokon keresztül meghatározza az
információs műveltség eredményei elérésének lehetőségeit; valamint
• a tanulási folyamat tervezési szakaszában, a tananyag átadásakor és a folyamat
számonkéréskor, valamint a program értékelésekor és finomításakor valósul meg.

7. Fogalomkör: Pedagógia
Pedagógia az információs műveltségi program számára:
• támogatja a tanítás különböző megközelítéseit;
• magában foglalja a megfelelő információs technológiát és az egyéb médiaforrásokat;
• aktív és együttműködést ösztönző tevékenységeket is tartalmaz;
• a kritikai gondolkodásmódra és a visszajelzésre is kiterjed;
• többféle tanulási stílusra választ nyújt;
• a tanulóközpontú tanulást támogatja;
• a tanulók meglévő ismeretanyagára épít; valamint
• az információs műveltséget a folyamatban lévő kurzus anyagával és a való életből
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származó tapasztalatokkal kapcsolja össze a programhoz és a kurzus szintjéhez
igazítva.

8. Fogalomkör: Munkatársak
Az információs műveltségi programok munkatársai:
• könyvtárosok, tudományos karok munkatársai, adminisztrációs munkatársak,
programkoordinátorok, grafikai tervezők, tanítási/tanulási szakértők és szükség
szerint más munkatársak;
• példaképnek tekintik azokat, akik az információs műveltséget és az életen át tartó
tanulást mutatják be, és azok fontosságát hangsúlyozzák;
• megfelelő létszámban állnak rendelkezésre és birtokában vannak mindazon készségeknek, melyek a program küldetésének teljesítéséhez szükségesek;
• az oktatás/tanítás illetve a hallgatók tanulási tevékenységének értékelése terén
tapasztalatra tesznek szert;
• a tantervfejlesztés terén tapasztalatra, az információs műveltségi programok
kidolgozása, koordinálása, megvalósítása, fenntartása és értékelése terén pedig
szaktudásra tesznek szert;
• a másokkal való közös tevékenység során együttműködő magatartást tanúsítanak;
• szisztematikus és folyamatos szakmai továbbképzéseken vesznek részt és azokban
aktívan közreműködnek; valamint
• a programban való saját tevékenységük minőségéről rendszeres visszajelzést
kapnak.

9. Fogalomkör: Tájékoztatás
Az információs műveltségi programhoz kapcsolódó tájékoztatási tevékenység:
• a program és értékei meghatározásának és leírásának egyértelmű kommunikálása
a célközönségnek;
• célzott marketing és népszerűsítés a részvényeseknél, a támogatói csoportoknál
és a médiacsatornáknál;
• különböző célcsoportok megkeresése;
• különböző tájékoztatási és médiacsatorna – formális és informális – felhasználása;
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• egyetemi szakmai továbbképzések integrálása a programban, az információs
műveltséghez kapcsolódó szakmai műhelyekben illetve programokban való részvétel lehetősége vagy együttes finanszírozása révén az egyetemi oktatók és azok
munkatársai számára;
• az információs műveltség előmozdítása a más intézmények hallgatóival való információcsere, illetve a módszerekről és tervekről való beszélgetés révén; valamint
• nemcsak a könyvtárosok, hanem az intézmény minden egyes tagjának és munkatársának kötelessége.

10. Fogalomkör: Mérés és értékelés
Az információs műveltség mérése/értékelése magában foglalja a program teljesítményét, a hallgatók eredményeit, valamint:
a program értékelése számára:
• megteremti a program folyamatos tervezésének/fejlesztésének folyamatát;
• a program céljainak és célkitűzéseinek elérése érdekében közvetlenül méri a program előrehaladását;
• integrálja a kurzus és a tanterv értékelését, illetve az intézményi értékelést és
regionális/szakmai akkreditációs kezdeményezéseket; valamint
• a mérés/értékelés számára összetett módszereket és célokat javasol
– formatív és szummatív
– rövid távú és longitudinális értékelési módszerek;
a hallgatók eredményeinek értékelésére:
• különféle eredménymérési módszerek – portfólió értékelés, szóbeli felelet, tesztek, esszék, közvetlen megfigyelés, tapasztalati megfigyelés, a társak által történő
értékelés vagy önértékelés és tapasztalat – alkalmazásával elismeri a különböző
tanulási és tanítási stratégiák közötti eltéréseket;
• a hangsúlyt a tanulók teljesítményére, az ismeretek megszerzésére és a magatartás
értékelésére helyezi;
• a folyamatot és az eredményt egyaránt értékeli;
• magában foglalja a tanulóktól, társaktól származó értékelést és az önértékelést is;
mindenki számára: a mérési/értékelési módszerek meghatározott időszakonként
való felülvizsgálatát is magában foglalja.
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„Az információs műveltség programjainak a legjobb gyakorlatot
illusztráló jellemzői: Irányelvek” – magyarázó jegyzetek
kiválóság
A kiválóság a jellemzők kidolgozása folyamatának egyik vitatémája volt, a Legjobb gyakorlat csapatának tagjai között és a külső munkatársak körében egyaránt.
Az általános kérdés az volt, „Lehet-e kiválónak tekinteni egy olyan programot, amely
csak néhány jellemzőt vagy a jellemzők többségét szemlélteti?” Mivel ezek a jellemzők
egyes könyvtárak és intézmények kontextusában való alkalmazásra kerültek kifejlesztésre, elképzelhető, hogy bizonyos jellemzők az információs műveltségi programok
számára nem lesznek majd megfelelőek. Következésképpen, csak olyan program
tekinthető kiválónak, ami csak bizonyos jellemzőket foglal magában.
információs műveltség
Az intézmények elismerten más kifejezést vagy definíciót is alkalmaznak.
küldetésnyilatkozat
A küldetésnyilatkozat a szervezet általános célkitűzéseit foglalja össze. Tükrözheti
a szervezet által fontosnak tartott értékeket és prioritásokat (Jeffrey Abrahams.
The Mission Statement Book: 301 Corporate Mission Statements from America’s Top
Companies. Átdolgozva. Berkeley, CA: Ten Speed Press, 1999.).
küldetésnyilatkozatok:
A Pollak Library Instruction küldetésnyilatkozata szerint az intézmény célja, hogy
egyetemi hallgatóit felkészítse arra, hogy sikeresen tudjanak tájékozódni a gyorsan
változó technológiai környezetben. E küldetés középpontjában az információs
műveltség fogalma iránti elkötelezettség áll, melyet a Kaliforniai Állami Egyetemen
(California State University, Fullerton) fogalmaztak meg.
Az Ohio Állami Egyetem Könyvtára (OSU) arra törekszik, hogy hallgatói számára
a legmagasabb színvonalú személyes, online és könyvalapú oktatást biztosítsa annak
érdekében, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazon készségeket, melyek az összes típusú
információforrás azonosításához, megkereséséhez, értékeléséhez és felhasználásához
szükséges (Ohio State University, <http://www.lib.ohio-state.edu/learn/index.html>).
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érintett intézményi körök
Az érintett intézményi körök a könyvtárosokat, hallgatókat, az egyetemi oktatókat
(tanársegédek és kutató-oktatók), az intézményi támogatási szolgáltatásokat, a központokat és a programokat foglalják magukban.
célok és feladatok
A célok „a minőségi és mennyiségi kinyilatkoztatásai mindannak, amit a [szervezet]
az előrelátható jövőben el kíván érni. Ezen célokat belső konzisztencia kell jellemezzen, és meg kell felelniük a küldetésnek.” A célfeladatok „specifikus, rövid vagy
hosszú távú mennyiségi eredmények, melyek közvetlenül támogatják a feladatokat,
mérve a kulcsindikátorok megvalósítását.” (The Concise Blackwell Encyclopedia of
Management. Malden, MA: Blackwell, 1998. 635. o.)
programok
A programok ebben a vonatkozásban azokra az interdiszciplináris kurzusokra
utalnak, melyek az intézmény több tanszékének együttműködését igénylik. Ilyenek
például az Agrárgazdaság, Műszaki menedzsment, Amerikai tanulmányok vagy az
Afroamerikai tanulmányok.
világosan megfogalmaz
A kifejezés ebben a kontextusban a „világosan bemutat” jelentésben szerepel
(Webster’s New World College Dictionary, 3rd ed. New York: Macmillan, 1997.).
környezetfeltérképező tanulmányok
A környezet-feltérképezés „a társadalmi, gazdasági és politikai trendekkel” kapcsolatos „szisztematikus külső információgyűjtés”, ami a szervezet jövőjére hatással lehet.
(“Environmental Scanning,” by James L Morrison. In Meredith A. Whiteley, John D.
Porter, and Robert H. Fenske, eds. The Primer for Institutional Research. Tallahassee,
FL: The Association for Institutional Research, 1992, 86-99.o.)
egyetemi oktatók, könyvtárosok
A könyvtárosok számos intézményben az oktatói kar tagjai, ebben a példában azonban az egyetemi oktatók és könyvtárosok kifejezéseket a könyvtárosok és a tényleges
tanítási tevékenységet folytató oktatók szigorú megkülönböztetésére használjuk.
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formális és informális mechanizmusok
A formális mechanizmusok lehetnek hivatalos jelentések vagy dokumentációk,
találkozók és fórumok. Az informális mechanizmusnak tekinthetők többek között az
email üzenetek, a telefonos vagy a hallban folytatott beszélgetések, illetve egy adott
témáról beszélgetést folytató weboldal.
egyetemi közösség
Az egyetemi közösség magában foglal minden egyént, aki az adott intézettel
kapcsolatban áll, így vonatkozik az egyetemi oktatókra, munkatársakra, adminisztrációs munkatársakra, hallgatókra (nappali vagy levelező képzésben egyaránt), valamint felsőoktatási szervezetekre, iskolakörzetekre és akkreditációs ügynökségekre.
összeegyeztetés
Az illeszkedés „a programok és/vagy tevékenységek [különös tekintettel az
információs műveltség oktatására] koordinálása az egyes szintek között,” vagy egy
program illetve egy hallgató egyetemi tanulmányai során (Edward L. Dejnozka,
Educational Administration Glossary. Westport, CT: Greenwood Press, 1983.).
értékelés
Ebben a dokumentumban a mérés és az értékelés kifejezéseket egymás helyettesítéseként használjuk, az oktatással foglalkozó szakemberek számára azonban a két
fogalom más jelentéssel bír. Például Frank Hodnett szerint, “az értékelés célja, hogy
az oktatási programok jelentőségét vagy értékét meghatározza, illetve hatékonyságát
vagy értékét megítélje. A mérésnek pedig az a célja, hogy mértéket vagy mennyiséget
határozzon meg, és a tanulók tanulási teljesítményének vagy más emberi tevékenység eredményének mérésére használják. Egyszerűbben megfogalmazva: az embereket
mérjük, a dolgokat és a tárgyakat pedig értékelünk.” (Frank Hodnett, Evaluation vs.
Assessment, Spring 2001 <http://pt3.nmsu.edu/educ621/frank2001-3.html>).
vezetőség
A vezetők kifejezés a program irányításával megbízott személyekre vonatkozik,
valamint arra, hogy a vezetés hogyan illeszkedik az intézmény szervezeti struktúrájába,
illetve azokra, akiktől elvárható a programban való részvétel, a támogató munkatársakat is beleértve.
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a programban részt vevő egyéb munkatársak
Ebben a példában, a programban résztvevő munkatársak kifejezés az információs
műveltségi program valamennyi munkatársára vonatkozik, és olyan egyetemi támogatási egységeket illetve egyetemi központokat is magában foglalhat, mint például
a tanulási és tanítási központok, vagy az IT egységek.
jutalmazás
Sok intézmény esetében, ez a kifejezés arra utalna, hogy az ilyen programokban
való részvétel és az elért eredmények az egyetemi kinevezések és/vagy előléptetések
során fontos szempontnak számítanak. A legtöbb esetben, biztosan nagy jelentőséggel
bír az éves teljesítményértékelés és béremelés során.
irányítási struktúrák
Az irányítási struktúrák azokat a testületeket jelentik az intézményen belül, amik
az adott intézmény döntéshozatali folyamata felett rendelkeznek.
együttműködés
Az együttműködés nem csupán tényleges közös munkára utal, hanem az oktatási
program feladatainak aktív megosztására is.
médiaforrások
A médiaforrások lehetnek filmek és videók, audioprogramok vagy bármely egyéb
típusú közvetítő eszközök, melyek az oktatás folyamatát megkönnyítik.
médiacsatornák
A médiacsatornák lehetnek a rádió, a televízió, a hallgatói újságok, az egyetemi
oktatók számára készült újságok és bármely más típusú, az intézmény számára készült
hírforrás. A könyvtárhoz közvetlenül csatlakoztatott médiacsatornákat is magában
foglalhatja, mint például a könyvtári hírlevelek vagy weboldalak.
formális és informális
Formális csatornák a rádió, televízió, hallgatói újságok, egyetemi oktatók számára
készült újságok, könyvtári hírlevelek és weboldalak. Az informális csatornák közé
a tanszéki megbeszélések, feliratok, hirdetőtáblák, e-mailek és osztályok tartoznak.
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hallgatói eredmények
A hallgatói eredmények értékelésének nem csak a hallgatók által elsajátított
ismeretek mennyiségét kellene mérniük, hanem a tanulás során alkalmazott tanítási
folyamatokat is.
formatív és szummatív
A formatív és szummatív, illetve a rövid távú és longitudinális mérés az értékelés
módjának csupán két típusa. Más mérési módszerek megfelelőbbnek bizonyulhatnak
az értékelés célkitűzései számára.
folyamat és eredmény
A hallgatók teljesítményét az eredmény minőségének és azon folyamatok vonatkozásában szükséges mérni, melyeket a hallgatók ezen eredmény létrehozása során
alkalmaztak.
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