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BESZÁMOLÓ A KÖNYVTÁR-NET TÁBORRÓL 
 
A számítástechnikai tábor az ”Egy könyvtárnyi élmény – Tudástranszfer a XXI. században a 
tanulás eredményességéért” pályázat segítségével valósult meg. A Landorhegyi Sportiskolai 

Általános Iskolával együttműködve hirdettük meg ötnapos programunkat hátrányos helyzetű 
családok gyermekei számára. A József Attila Városi Tagkönyvtár olvasótermében 

valósulhatott meg a tábor 2018. július 16-20. között. 20 fő részére tudtuk biztosítani a 

technikai feltételeket: internet,  PC, laptop, projektor, vetítővászon, tábla, hangfal, 
fényképezőgép, amelyek segítségével elindulhatott a munka.   
A rövid ismerkedés után feladatokat kaptak a gyerekek, amely arra irányult, hogy 

„feltérképezzem” a gyerekek informatikai tudásszintjét, ez lett az alapja a csoportok 

kialakulásának, hiszen a diákok eltérő korosztályúak voltak.  Internetes oldalakon böngésztek, 

kerestek, valamint internet alapú szolgáltatásokkal ismerkedhettek. Multimédiás technológiájú 

információk keresését, értékelését, tárolását gyakorolták, hogy a következő napokon ezeket 
beépíthessék munkájukba. Ki kellene emelni a könyvtári weblapokkal való ismerkedést, a 

web-2-es alkalmazásokat (főként a blogokat), az internetes kommunikációt, a fiatalok zenei 
irányultságát egy-egy általuk választott „kedvenc dalom” alapján ismertük meg, illetve az 

általuk kedvelt játékok ismertetésével segítettek egyéniségük megismerésében is. A 

weblapszerkesztés alapjainak megismerése után következett az egyéni munka, a diákok 

elkezdhették megszerkeszteni saját weboldalukat, az általuk kiválasztott témák alapján. 

Lehetőséget kaptak az önálló ismeretszerzésre, arra, hogy a kapott új információkat 

értelmezzék, feldolgozzák, és felhasználják valami új megalkotására. Másnap a 

weblapszerkesztés csoportokban folytatódott tovább. Tapasztalhatták, hogy a közös munka 

milyen jó hangulatú lehet, egymásnak segítve, újabb ötleteket adva, illetve kritikusan 

szemlélve segítették a gyerekek egymást, saját weboldaluk kialakításában. A 

weblapszerkesztési feladat zárásaként mindenki bemutatta az elkészült weboldalát. Alapos 

munkákat láthattunk, a legszebb a legérdekesebb, a legkreatívabb weblapok készítői  
könyvjutalomban részesültek, hiszen ez egy verseny is volt.  

Mindenki nagyon készült a keszthelyi fotózással egybekötött kirándulásra. Nagyon sok szép, 

érdekes fotó készült, amelyekkel a következő nap on-line képszerkesztő programban 
foglalkoztunk.     

 A táborban a gyerekek a hagyományos információhordozók mellett megismerkedhettek a 

digitális világ legújabb alkalmazásaival, illetve elmélyíthették a mindennap használt 

informatikai programokkal kapcsolatos ismereteiket.  

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváthné Jóna Mária 


