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1.Blokk: A pedagógiai projekt 

- gyakorlati életből származó komplex téma, probléma megoldásához, feldolgozásához szükséges célok, 

tevékenységek, eszközök, módszerek, eredmények együttese 

- téma, időtartama, bonyolultsága különböző lehet 

- résztvevők érdeklődése és önállósága a döntő (pedagógus, szülők, külső szakértők, közreműködők feladata ennek 

az önállóságnak a segítése) 

- motiváltabbak, aktívabbak lehetnek a téma, probléma feldolgozása közben 

- pedagógiai projekt célja kettős: 

- produktum 

- maga a folyamat, ami a produktum létrejöttéhez vezet: tevékenységek, alkalmazott módszerek, új ismeretek, 

fejlődő készségek, alakuló kompetenciák, a személyiségfejlődésben bekövetkezett változások 

- ehhez kapcsolódhat az iskolai könyvtár szolgáltatásaival, forrásaival és könyvtárostanárával 
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2.Blokk: Iskolai könyvtári támogatás 

A projektünk jellemzői: 

tanórai projekt: történelem, a dualizmus kora (1867 – 1914) 

tantermen kívüli, digitális munkarend 

korosztály: 9. évfolyam 

időtartam: 1 ill. 1,5 hét 

kiscsoportban 2-3-4 fő 

produktum: virtuális kiállítás ill. online kiadvány elkészítése 

eszközök: Microsoft OneNote, Teams, Sway és közgyűjteményi adatbázisok  

 

A választható témák voltak: 

A) Híres bűnügyek  

1.       A Papakoszta-féle kasszafúró banda   

2.       A dánosi négyesgyilkosság   

3.       Tálos Karolin, a zsebtolvajnő   

4.       Mailáth György országbíró meggyilkolása   

5.       Junga Sebő pokolgépes merénylet   

6.       Kávéházi botrányok  

7.       Sikkasztás Eperjesen  

B) Budapest anno..., azoknak, akitet nem hoz lázba a rendőrségi nyomozás  

1. Karrierek – álláshirdetések tükrében  

2. Moziműsor Pesten  

3. Óbuda története (1867-1914)  

4. Iskolai élet, rendezvények  

5. Sportélet  
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Elkészült munkák 

1.   A Papakoszta-féle kasszafúró banda  https://sway.office.com/bWsGoBXOKFDnCNPl?ref=email 

2.    A dánosi négyesgyilkosság https://sway.office.com/haq7730FzxN4Coym?ref=Link&loc=play 

3.    Tálos Karolin a zsebtolvajnő https://sway.office.com/uh98znxRQvgqtQGZ?ref=Link 

4.    Mailáth György országbíró meggyilkolása  https://sway.office.com/fT6wffb9GEv4a76f?ref=Link 

5.    Junga Sebő pokolgépes merénylet  https://sway.office.com/CQ1MhGDNHeGi9d0M 

 

 

A projekt mely szakaszába tudott a könyvtár bekapcsolódni? 

- fogalmi térkép https://mm.tt/1475759565?t=UlkZTJtqL8  

- ezekből mi valósult meg az AKG-ban: zöld zászlóval jelölve 

 

 

 

 

 

 

https://sway.office.com/bWsGoBXOKFDnCNPl?ref=email
https://sway.office.com/haq7730FzxN4Coym?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/uh98znxRQvgqtQGZ?ref=Link
https://sway.office.com/fT6wffb9GEv4a76f?ref=Link
https://sway.office.com/CQ1MhGDNHeGi9d0M
https://sway.office.com/CQ1MhGDNHeGi9d0M
https://mm.tt/1475759565?t=UlkZTJtqL8
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3.Blokk: Példák a projektből 

 A könyvtárostanár kezdeményez megjegyzést, beavatkozást a folyamatban lévő jegyzeteik alapján: 
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Összegezve: 

- forrásjelölés: csak linkeket szúrtak be 

- sok-sok képet gyűjtenek, de csak bemásolják forrás nélkül  

- képekhez: javasoltam képaláírások készítését 

- adott dokumentum (aminek a tartalmát felhasználták) lábjegyzetes hivatkozásainak, forrásjegyzékét nézzék meg  

- fontos a pozitív visszajelzés, megerősítés, amikor hiteles, jó forrásokat gyűjtöttek össze, amikor jók a képaláírások 

- amikor nem kérdeznek, de látom, hogy a hivatkozásban hiba van, jelzem feléjük 

- teljes Google találati listákat szúrnak be forrásként. Ez arra jó, hogy látható, hogy milyen kulcsszavakkal kerestek 

 

Feladat: Hol és hogyan lehetne még interakciót kezdeményezni? Akár ehhez vagy korábbi saját projekttel kapcsolatban is 

jöhetnek javaslatok! Válasszon az alábbi táblázatban egy sort és írja bele! 

 

1. Feladat lehet, hogy mindenképpen kell kérdezni a könyvtárostól. 

2. Ők tegyenek fel kérdéseket a könyvtárosnak, ami előreviszi a megoldást, 

illetve látszik belőle, hogy értik a feladatot, de bizonyos részletekben 

kérdéseik vannak. Ez az értékelésbe is beleszámíthat. 

3. Névtelen kérdéslehetőség biztosítása, ha szégyenlősek lennének, pl. 

menti.com segítségével 

4. Tehetek fel én is kérdéseket a javaslatok, javítási kérések helyett/mellett, 

amiket nekik kell megválaszolni.  

5. Irodalomkutatási napló készítése. A munka közben felmerülő kérdéseket 

(amit egymás között feltettek, egymásnak) is írják le. Időrendben, ahogy 

felmerültek. Ezt közösen át lehet nézni, megbeszélni.  

6. Kérhetem, hogy a források alá írják be hol és milyen keresőkérdéssel 

kerestek - annak mentén könnyebb beszélgetést kezdeményezni, segíteni 



10 
 

 A gyerekek kérdései (konkrét példák): 

 Amikor úgy látják, hogy keveset tudnak írni, elakadtak, merre bővítsék a témát? (→ korabeli Budapest, cigányság, igazságszolgáltatás) 

 Amikor sok-sok szöveget találnak, kicsit elvesznek a részletekben (→ Hol van Dános település?/ Mi az igazi, teljes neve Papakosztának? 

Tálos Karolin férjnél volt, hányszor?) 

 Hol jelöljék a forrást? - megerősítést kérnek:  szó szerinti idézés, képek beszúrás ill. forrásjegyzék készítésének tisztázása 

 Hol kereshetnek még képeket a 

témához?  
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 pedagógus segítése 

 Előzetes munka: telefonon egyeztettünk, megkaptam a projektleírást, ebbe segédletek linkjét beletettük. 

 A forrásjelöléshez segédletet készítettem a gyerekeknek: Németh Szilvia: segédlet az interneten elérhető források pontos 

megjelöléséhez. Bp., AKG, 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1QHA6oP4B41RpfjWOPmkDlxy06_fK2IzF/view Utolsó 

letöltés: 2020. 04.24.  

 Az iskola honlapján belül a könyvtár aloldalán elérhető linkajánló és hivatkozási segédlet közzététele: 

Linkgyűjtemény a kereséshez: https://www.akg.hu/konyvtar/linkgyujtemeny-kereseshez/ 

Hogyan hivatkozz? https://www.akg.hu/konyvtar/hogyan-hivatkozz/ 

 Első órán 20 perces bemutató az ajánlott adatbázisokról (Arcanum, Hungaricana, OSZK Digitális Képarchívum 

 értékelésbe a forráshasználathoz kapcsolódó szempontok beillesztése 

 Források használata:  keresőprogram, adatbázisok használat ténye; többfélét használ-e? melyeket? / szakszerűsége, 

sikeressége (bár nem látjuk milyen kulcsszavakra keresnek, de a jegyzeteikből esetleg kiderülhet pár dolog) 

 Megvalósítás: forrásokat megfelelően feltüntette / hivatkozások formailag helyesek, szükséges adatokat feltüntette 

 én is értékeltem a diákok munkáját, pontokkal és szövegesen is 

Feladat: Hol és hogyan lehetne még segíteni a kollégát? Akár ehhez vagy korábbi saját projekttel kapcsolatban is jöhetnek 

javaslatok! Válasszon az alábbi táblázatban egy sort és írja bele! 

1. Előzetesen témák gyűjtése, felmérni mihez lesz elérhető forrás.   

a tanterv alapján találhatunk olyanokat 

2. Előzetesen mutathatunk jó gyakorlatokat a kollégáinknak iskolai könyvtári 

projektekkel kapcsolatban. Akár pl. ezt a webináriumot is.  

3. Megnézni, hogy az iskola pedagógiai programjához, tantervekhez milyen 

témák illenek, s ajánlatot tenni a kollégáknak, mintegy menüt kínálni. 

Közös megbeszélést kezdeményezni, ahol a lehetőségeket, igényeket 

https://www.akg.hu/konyvtar/linkgyujtemeny-kereseshez/
https://www.akg.hu/konyvtar/hogyan-hivatkozz/
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felmérhetjük. Ez megvalósulhat egy kitöltendő űrlap segítségével is.  

4. Hospitálási lehetőség felajánlása más kollégáknak, hátha kedvet kapnak egy 

hasonló megvalósításához.  

5. Ha iskolai épületben vagyunk nyitvatartási időben (órák alatt, után is) jöhetnek 

a gyerekek a könyvtárba dolgozni a projektjükön. 
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4. Blokk: Segítő kérdések, megjegyzések 

Feladat: A következőkben a diákok digitális munkafüzetéből látunk képernyőképeket. Milyen segítő kérdéseket, megjegyzéseket 

adna nekik? Válasszon az alábbi táblázatban egy sort és írja bele! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra Tálos Karolin, a zsebtolvajnő téma 
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1. Nézd át a helyesírást! 

2. A szöveg hivatkozása még nem elegendő így, szükség lenne még pár adatra. Itt 
és itt találsz segítséget a hivatkozáshoz! 

3. A kép hivatkozása így még nem pontos. Kérlek, javítsátok! 

4. A szövegben lévő linkekre szükséged lesz-e? Vezetnek-e valahová? 

5. Figyelj, a térkép forrását is meg kell adni! Arra figyeljetek, hogy a térkép korabeli 
legyen! Ha lenne hivatkozás, látnánk, hogy a térkép arra az időszakra vonatkozik-
e.  

6. Mai utcaképpel kiegészítve a helyszínek látványosabbak lennének! Tudtok ehhez 
forrás, szolgáltatást, vagy kértek ebben segítséget? 

7. Google hivatkozásokat helyettesítsd az eredeti honlapok hivatkozásával, egy 
jegyzetbe magadnak ez így elegendő, de a végleges anyagban ne maradjon így.. 
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2. ábra Tálos Karolin, a zsebtolvajnő téma 
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3. ábra Tálos Karolin, a zsebtolvajnő téma 

1. A Google képkeresés találati listája nem lesz jó a forrásjelöléshez, kérlek, a végső munkátokban javítsátok! 

2. A képekhez majd ne felejtsetek el képaláírásokat tenni! Az segít tudni, hogy a kép mit ábrázol és/vagy mi fontos a 
szöveged szempontjából, szerinted mit látunk a képen? 

3. A képaláírás arra is jó, hogy a hivatkozást elhelyezd benne. 

4. Ha megszámozod a képeket, akkor a szövegben/kiállításban is könnyebb utalni rá 

5. Javasolhatunk pontosabb és/vagy a témát tágító, szűkítő kulcsszavakat.   

6. Ezekben az adatbázisokban további korabeli képeket találhattok: pl. Budapest képarchívum, OSZK Digitáliss 
Képarchívum, Hungaricana Képcsarnok, Fortepan 

7. A könyvtár honlapján található linkgyűjteményt használhatjátok a további képek kereséséhez. 
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4. ábra A dánosi négyesgyilkosság téma 

 

1. A Bors Online mennyire szakszerű, hiteles a témátok szempontjából? 

2. A csak URL linkek nem lesznek elegendőek a végső hivatkozáskor. 

3. Nézzétek át a helyesírást a szövegetekben! 

4. A szövegeknél hiányoznak a hivatkozások.  

 

 



18 
 

5. Blokk: Tapasztalat és folytatás 

- diákok véleménye szóban: 

“Jó, hogy korabeli forrásokat kellett használni.” 

“izgalmas az Arcanum” 

“meg lehet tudni az akkori életről sok mindent” 

“megismerhettük az akkori nyelvhasználatot” 

- más szakórán, témánál is használják a megismert közgyűjteményi adatbázisokat 

- következő tanévben családtörténeti dolgozatot kell készíteniük (→keresés, hivatkozás) 
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