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A tábor az „Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban - élethosszig tartó tanu-

lás támogatása könyvtári környezetben” (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 azonosító 
számú) pályázati programban valósult meg. 

A felhívást 2010 májusában tettük közzé 10-14 éves gyermekek részére, akik szí-
vesen vesznek részt a nyári szünidőben számítógépes foglalkozásokon. A következő 
témákkal ismerkedtek meg: weblapszerkesztés, ismerkedés a CD-ROM-okkal, számító-
gépes játékok, animációk, szkennelés. A foglalkozásokat Szabó Károly informatikus, 
középiskolai tanár tartotta. 

A táborba 17 gyermek jelentkezését fogadtuk el. 
A könyvtár kézikönyvtárában alakítottuk ki az oktatás helyszínét. 12 számítógépet 

szereltünk össze, hogy minél többen gyakorolhassanak. A tanulás projektoros kivetítés-
sel valósult meg. 

A kézikönyvtár másik részében kialakítottunk a gyerekeknek egy beszélgető részt, 
ahol a székeket körben helyeztük el. A diákok számítógépes ismeretei elég eltérőek, 
hisz volt olyan diákunk, aki az iskolában csak 7. osztálytól tanult informatikát, más 
iskolákban viszont már 3-4. osztálytól tanítják. 

Elsőként a gyerekek megismerkedtek a Windows operációs rendszerrel és külön-
böző apróbb beállításokat tanultak (háttér, eszköztár), majd az internetes letöltésekkel 
folytatódott az oktatás. Könyvtárunk notesszel és tollal kedveskedett a tábor résztvevői-
nek, amelybe a sok új ismeretet jegyzetelték le. 
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Kedden már szkenneléssel, CD-ROM-okkal foglalkoztak, telepítéstől a játék elin-
dításig és leállításáig mindent tanulmányoztak. A nap második felében megismerkedtek 
a PowerPointtal. A tanár úr sok hasznos weboldalt ajánlott a letöltésekhez 

Szerdán is ezzel foglalkoztak. Minden gyermek elkészítette a saját PowerPoint 
bemutatóját. Nagyon élvezték, hiszen közben sok-sok képet is letöltöttek a Net-ről. A 
téma bármi lehetett, ami valamilyen módon kapcsolódott a készítőjéhez, volt olyan, aki 
autók képeit tette be a bemutatójába, mert ő autóversenyző szeretne lenni 

Csütörtökön újabb témába fogtak, a weblapszerkesztésbe. Természetesen prog-
ram segítségével, hisz nekik egy html-nyelv elsajátításához még nincs elég ismeretük. 

Pénteken már az előző nap megtanult dolgokat fejlesztették tovább, olyan módon, 
hogy mindenki itt is elkészítette a saját weblapját. A hét minden napján készítettünk 
fotókat a tábor életéről. Ezeket a fotókat is fel lehetett használni a weblapkészítéskor. 

Zárásként minden gyermek kapott egy olyan csoportképet emlékbe, amelyet 
minden résztvevő aláírt. 

A tábor nagyon jól sikerült. Minden gyermek nagyon jól érezte magát, és jövő év-
ben is szívesen eljönnének a könyvtárba, részt vennének egy hasonló témájú rendezvé-
nyen. 

 
Horváthné Jóna Mária 

 

 
 

 
 




