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 Accelerated Reader 



 Accelerated Reader 
Accelerated Reader (AR) produces an average of two years’ reading 
age growth in just one academic year while promoting reading for 
pleasure. 
 
•powerful tool for monitoring and managing independent reading 
practice. 
•teachers can create a reading program to meet the needs of every 
student. 
•using information generated by the software, teachers can help 
students select books that are difficult enough to keep them 
challenged, but not too difficult to cause frustration 
•helps teachers to monitor students’ vocabulary growth, literacy skills 
development and reading skills taught through other reading schemes 
• develop a lifelong love of reading in students 
• motivate students of all ages to read more, suitably challenging, books 
• raise literacy standards for students of all ages and abilities 
• access instant reporting on each student’s progress and diagnose 
problems 
 



 Accelerated Reader 
• Kétévnyi olvasási kompetencianövekedés egy tanév alatt. 
• Támogatja az élményszerző olvasást. 
• Hatékony eszköz az önálló olvasási készségek felmérésére és 

fejlesztésére. 
• A tanárok önálló olvasási programot tudnak összeállítani a diákok egyéni 

szintjéhez igazodóan. 
• Szoftver segítségével össze lehet állítani olyan irodalomjegyzéket, amely 

kellően magas szintű ahhoz, hogy az olvasás kihívást jelentsen a 
diákoknak, de a nehézsége miatt ne okozzon frusztrációt. 

• Motiválja a diákokat a megfelelő kihívást jelentő könyvek olvasására. 
• Növeli a szövegértési készségek fejlődését. 
• A tanárok követni tudják a diákok szókincsének, olvasási készségének a 

fejlődését. 
• Támogatja az élethosszig tartó tanulást. 
• Követhetővé teszi a diákok fejlődési menetét és diagnosztizálja a 

problémákat. 
 





Torpoint Library 



Torpoint Library 



Cowsand 





Truro – Community Library 



Truro – Community Library 



Education Library Service: 
 Topic Box Loans 

 
• Project boxes: 

• non-fiction books on a particular curriculum area, also 
with DVD-s and artefacts. 

• Fiction boxes: 
• To support literacy themes and modern foreign 

language study. 
• Artefact boxes: 

• Replica artefacts on a particular subject, costumes 
snd interactive games and toys. 

• Staffed mammals and birds: 
• Helps pupils to get up close to many native species. 

 



Education Library Service: 
 Tematikus dobozok kölcsönzése 

 
• Project dobozok 

• Szakkönyvek és DVD-k gyűjteménye a tananyag 
meghatározott részéhez kapcsolódóan 

• Szépirodalmi dobozok:: 
• Az olvasási készségek fejlesztésére egyéni és 

csoportos olvasásra alkalmas mennyiségben a nyelvi 
és idegennyelvi készségek fejlesztésére. 

• Műtárgy dobozok: 
• Meghatározott témához kapcsolódó műtárgyak 

másolatai, jelmezek és interaktív játékok. 
• Kitömött állatok és madarak doboza. 
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Truro Community 
Library Garden 

 
The aim was: 
• To create a fun, inspiring learning 

space for gardening skills. 
• Extend the usable space of the 

Community Library. 
 
The achievement: is: 
• People use the garden to 

socialize and play in. 
• Events and activities took place 

like, story time, treasure hunts, 
seed sowing. 

• People are coming back 
consistently to see how the 
garden is doing, what has 
grown.. 

• New community garden is 
planned in Truro. 

 



Truro Community 
Library Garden 

 
Létrehozás célja: 
• Kertészkedésre alkalmas, jó hangulatú, 

ösztönző helyszín kialakítása. 
• A könyvtár által használható terület 

kibővítése 
 

Az eredmény: 
• A látogatók közösségi térként és 

játszótérként használják a kertet. 
• Felolvasás és különféle rendezvények 

helyszínévé vált. 
• A látogatók rendszeresen visszajárnak, 

hogy figyelemmel kövessék a növények 
fejlődését. 

• Újabb közösségi kertek nyílnak a város 
más közintézményeiben. 

. 
 



Truro Community Library Garden 




