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A könyvtárról

 Egy nagyobb tanterem lett évekkel ezelőtt kettéválasztva, itt kap 

helyet a könyvtár.

 Az állományunk elöregedett, a dokumentumokat ajándékozások 

(gyermekek, szülők, könyvtárosok) alkalmával sikerül frissíteni.

 Különböző kiemelésekkel segítjük a könyvek közötti keresést.

 Az olvasótermében négy laptop is a tanulók rendelkezésére áll.

 Tanórák megtartására is használják az olvasótermet.
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AZOLO

„Azolo egy olyan „alak”, aki gólyalábával átlépi a saját árnyékát is, és persze szenvedélyes

könyvolvasó. … Szívesen számol be eredményeidről szüleidnek, nagyszüleidnek, más általad

választott felnőtteknek (könyvtáros, tanár, tanító)...”



Cél

 Népszerűsítsük az olvasást,

 Fejlesszük a szövegértést,

 Minél több gyereket visszaszoktatni a rendszeres olvasásra.

 Más könyvtárostanárok is megismerkedjenek az AZOLO-val



Mit kell tennie a gyerekeknek?

 kikölcsönözni egy az AZOLO adatbázisban meglévő könyvet és 

elolvasni

 regisztrálni az AZOLO.hu -n

 kitölteni jól egy tesztet (min. 60%-os legyen)

 begyűjteni az ötöst irodalomból

 EXTRA ajándékot szerezni félévkor és év végén. 







Miért jó az AZOLO?

 A kitölthető tesztek nem kötődnek szorosan a könyvtár 

állományához.

 Bárhol / bármikor kitölthető a teszt, akár egy 10 perces 

szünetben is.

 Nem igényel hosszú koncentrációt a teszt megoldása.

 Többször is próbálkozhatunk ugyanazzal a feladatsorral.



Miért jó az AZOLO?

 Nem kell e-mail címmel regisztrálni.

 Lehet a csoportvezetőnek feltenni kérdéseket.

 A csoportvezetőnek nem kell jelen lennie a teszt kitöltésekor. 

– A végeredményt anélkül is meg tudja nézni.

 Ha van olyan könyv, amihez még nem készült teszt, lehet 

készíteni egy saját kérdéssort. – Így bővíthetjük az adatbázist 

is.





Jelenleg begyűjtött ötösök száma:
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További feladatok …

 Minden 2-8. évfolyamos osztály figyelmét ismét felhívni az 

AZOLO-ra.

 Iskola rádióban hirdetni

 Személyesen bemutatni a programot

 Iskolagyűlésen megemlíteni



Köszönöm a figyelmet!

2016. November 23. Muzsnyai Nikolett

KTE Őszi Szakmai Nap muznik.t3@gmail.com




