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2012 szeptemberében indult könyvtárunkban a TÁMOP- pedagógus. Minden program kötelező velejárója a 

3.2.4/A-11/1 kódú TUDÁSDEPÓ - EXPRESSZ - bemeneti és kimeneti tesztek készítése, amelyek várhatóan 

A könyvtári hálózat nem formális és informális kép- igazolják majd a fejlesztések sikerességét.

zési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 

érdekében című, Megyei könyvtár az értő olvasásért 2012 októberétől egy újabb pályázat, a Társadalmi 

elnevezésű projekt. E sikeres pályázatnak köszönhetően 3 Megújulás Operatív Program 3.2.13-12/1. számú, 

programot is elindíthattunk, melynek során közel 200 főt Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 

képezünk több korosztályban, a szövegértés területén. nevelési feladatok ellátásában - A megyei könyvtár és 

A Böngésszünk együtt! címet viselő programsorozatunk egy az oktatási–nevelési intézmények összefogása a 

összetett képzés, melynek során a résztvevők a beszédértés tanulásfejlesztés érdekében címet viselő projekt is 

mellett vizuális fejlesztésen is részt vesznek. A képzést elindult. 

megelőzendő, beszédértésre irányuló GHO szűrést Gyermekkönyvtárunk 2 vetélkedővel, 2 témanappal, 5 

végzett el F. Mikonya Hajnalka logopédus, gyógypeda- témahéttel, és 1 tehetséggondozó heti szakkörrel érdekelt a 

gógus, melynek során 4 óvoda 164 nagycsoportos pályázat megvalósításában.

gyermekéből választotta ki azt a 80 iskolába készülőt, 

akinek a leginkább szüksége van fejlesztésre. A tréning a ź Olvasd velünk!

pályázati feltételeknek megfelelően 15 alkalommal, egyen- ź Mese, mese, mátka,

ként 30 percben kerül megvalósításra. A fejlesztést F. Miko- ź Ráhangoló I.: Csalamádé,

nya Hajnalka, és H. Csapucha Klára fejlesztő óvodapeda- ź Ráhangoló II. – Mesélő hangszerek,

gógus végzi. ź Együtt a múlt nyomában – honismereti tábor,

Játsszunk együtt! elnevezésű drámapedagógiai foglalkozás- ź Varázslatos Magyarország – vándortábor

sorozatunk kapcsán 4 általános iskola 1-1 osztályát foglal- ź Mi micsoda: barangolás a gyermekkönyvtár állományában – 

koztatjuk 10-10 alkalommal, egyenként másfél órában. napközis tábor,

Drámapedagógusunk Kovács Éva, a Szabadtéri Bányá- ź Mendegélő – jutalomtábor,

szati Múzeum munkatársa. ź Muzsika lakik abban – Hangszersimogató 

Olvass velünk! című képzésünk 11 intézmény 8-8 tanulóját ź Angol kisokos

érinti, 15 alkalommal, egyenként 45 percben. A 11 

csoportból 2 középiskolai, 1 SNI-s fiatalokból álló, további Ennek kapcsán 16 intézménnyel (óvodák, általános iskolák, 

8 csoport hagyományos általános iskolák tanulóiból középiskolák, és 1 gyógypedagógiai intézet) kötöttünk 

tevődik össze. A fejlesztéseken BTM-es, és SNI-s tanulókat együttműködési megállapodást.

foglalkoztat Adorjánné Almási Katalin fejlesztő Erősné Suller Ildikó (JAMK, Tatabánya)

A József  Attila Megyei Könyvtár nyertes pályázatainak

gyerekkönyvtári programjairól
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A bizottság tanácskozik
- Kovács Éva drámapedagógiai foglalkozása

A LÜK mini alaptábla
- használat közben

A pipetta használata a majdani ceruzafogást készíti
elő az apró ujjak számára

Erősen összpontosítva a feladatra
- a Lila Óvoda csemetéi
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