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• a legjobb, ha az érdeklődés és esetleg 
a 7-es kompetencia találkozik 

• fő az igyekezet 
• nem árt a kreativitás 

• a kihívás keresése 
• együttműködő készség 

• kitörni vágyás a szürkeségből…   
 
 

http://www.nagyhegyesiskola.hu/sites/default/files/tehetseg.jpg 



Pro Kontra 

} Segíthet a kollégák véleménye 
} Korábbi versenyeredmények is 

figyelembe vehetők 
} Lelkesedésünk a téma iránt 

átragadhat a tanulóra 

} Szülők meggyőzése  

} De csak akkor van nyert 
ügyem, ha az adott/kiszemelt 
tanulóval már találkoztam 
versenytől függetlenül a 
könyvtárban. 

} Ha ebben a közegben nem 
érzi jól magát, s csak a 
rábeszélésünkre állt kötélnek 
nem lehetünk biztosak a 
sikerben. 

} A kiválasztás egyben 
elkötelezettség is, mert a 
diákot felkarolva, 
ráhangolódva kell az érdemi 
munkát kijelölni. 



Kit? Mikor? Hogyan? készítsek fel a 
versenyre ugyanis nincs külön 
órakeretem a potenciális versenyzők 
tehetséggondozására. 
 
 

http://felelosszulokiskolaja.hu/wp-content/uploads/2014/04/tehetseg_einstein.jpg 



◦ Ez az alsóbb évfolyamon még 
járható út lenne (bár fáradt 
gyerekanyaggal dolgozni nem 
szerencsés), 

◦ de a 8. évfolyam lázasan készül a 
szóbelire, amikor a versenykiírás 
megérkezik,  

   és éppen túl van a szóbelin, mikor 
a megyei versenyre sor kerül 

◦ Marad szűk egy hónap a diákok 
felkészítésére 



• szerencsére magyar szakos kollégák 
az év folyamán rendszeresen hozzák 
az osztályokat a könyvtárba 
 

• itt már egy kicsit előre vetíthetem a 
ránk váró feladatot – ezeket az 
anyagokat ilyenkor a diák 
rendelkezésére bocsátom, mert az 
otthoni 30 perc szabadidő is számít 

• Bod feladatsorok letöltése 
http://bod.opkm.hu/  
http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=96 

• a honlap bemutatás a diáknak 
otthoni felhasználásra 
• feladattípusok gyakorlása – 
majd random kipróbálása 
• kézikönyv használat - keresés 
kézikönyvben – probléma 
felvetés – melyik 
dokumentumban keresnéd, hol 
célszerű 
• hivatkozás fontossága 

http://bod.opkm.hu/
http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=96


•az iskolai fordulót, a 
téma, ha úgy adja 
(Radnóti) akár 27 
érdeklődővel íratom meg 
és ezt a humán 
munkaközösség 
támogatja, sőt ha kell 
felügyeli 
•a legjobbak kiszűrése  
•itt már van tájékozódási 
pontom 
•az időpont kiválasztása 
sarkalatos a sok külön óra 
miatt 

Szerencsés témaválasztás 



} a témában először nekem kell 
eligazodnom 
◦ saját tapasztalat 
◦ netes forrás 
◦ külső helyszín  
ñ terepgyakorlat (látogatás 

közművelődési 
könyvtárba) 

◦ tanárként átgondolom, hogy 
ebből a témából én mit 
kérdeznék 
ñ nem vagyok bölcs, de jók 

a megérzéseim  

 

} nem hagyom magára a tanítványt 
} nem noszogatom, hogy megnézted 

már? 
} rá kell vezetnem a diákot az időkeret 

helyes kihasználására 
◦ 30 perces időkeretben meddig jutsz 

el, mi okoz gondot 
◦ e-mail váltásban vagyok a diákkal 
◦ a szülők megnyerése is fontos – 

ezután a hozzáállás „turbó 
üzemmódra” vált 



• Engedélyt kérek az igazgatótól/kollégáktól, hogy kizárólag pótlás 
ellenében elengednék- e a diákot tehetséggondozó órára  
• (of., etika, rajz és testnevelés órák) alól szoktam kikérni a versenyzőmet. 
• Nem megsértve ezzel a kollégákat, de talán az ő óráikat könnyebben 
lehet bepótolni, mint valamely természettudományos tárgyat. 
• A pótlás határidejében is megállapodunk, így a kollégák készségesebben 
adják át nekem a diákjukat. 
• Nem élek vissza a lehetőséggel, így ritkán kapok nemleges választ. 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTC0Z7JXhlgtKbEXGa2E34dRda8yegcHlnpSNIm0H3IzOwyiMv 



· Az időkeret szigorodik 
oMeddig jut el, mi a hibaszázalék, mit 
gyakoroljunk? 

· Feladattípusok: 
o katalógus cédula/rekord 
o ETO 
o vaktérkép 
o betűrendbe sorolás 
o weblapon való tájékozódás 
§Impresszum 

o kézikönyv használat 
o a kiemelt témában kifejtő feladat 

 
A megmérettetés napjára a rutin is meglesz. 

 



} Izgatottan várjuk a 90 perces 
feladatsort megírt diákunkat, 

} dicsérjük, de közben 
faggatjuk is, hogy mennyire 
érezte nehéznek a 
kérdéseket? 

} A legfontosabb, hogy magának 
elmondhassa, hogy minden 
tudását beleadta, akkor 
megnyugodhatunk. 

 



A döntőben 

Nagy örömömre a tanítványom 
2015-ben bejutott a döntőbe. 

 



Várjuk, lessük az összesítő 
táblázatot a honlapon 
http://www.opkm.hu/?pgw=ikonyvtar/Bod_2016_7-8 
 

· ha az első 12-ben látjuk a 
tanítványunk nevét örülünk 
· ha nem akkor is, hisz 
versenyzővel állhattunk ki egy 
több mint 20 éves múltra 
visszatekintő versenyen 
· a feladattípusonkénti 
kiértékelésből megtudhatjuk, 
hogy mik a gyengéink, hol kell 
erősítenünk 
· idén egy ponttal lemaradtunk, 
de egy másik szegedi diákért 
szurkolhattunk J 
· és újra próbálkozunk, de már 
más tanítvánnyal 
 



A helyzetfelismerés, a kreativitás, a versenyzéssel 
szerzett rutin az mind a diák „tudásbatyujának” a 

része, ami csak teljen, töltődjön.  
 

Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert! 
 

http://rajzosevangelium.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/7/272914/kepfeltoltes/vandor.jpg 

Köszönöm a figyelmet! 
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