MEGHÍVÓ

JÁTÉKOK - KÖNYVEK - GYEREKEK
KÖNYVTÁROSOK MEGYEI TOVÁBBKÉPZÉSE

Szent-Györgyi Albert Agóra
6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.
2013. április 25. (csütörtök), 9.00 – 12.30-ig

Program
8.45-9.00
9.00-10.00
10.00-tól

Találkozás az Agóra előtt
Az épület megtekintése
Foglalkozások az épületen belül
több helyszínen

A jelenlévők csoportbontásban mindegyik foglalkozáson
részt vesznek.

Szervezők:
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és
a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete

1. Táblás játékok könyves környezetben,
az Észrevétlen kutatás c. könyv és továbbfejlesztése
a TÁMOP -3.2.4 A-11/1 pályázat alapján
Bori Ildikó könyvtárostanár, Szandaszőlősi Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szolnok
2. Logika - Ügyesség - Kitartás (LÜK)
Kötetlen játék-tervezett tanulás
Bakos Balázs referens, Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest
3. Mi a manó? avagy a böngészőktől az ifjúsági regényekig
Csapody Kinga főszerkesztő, Manó könyvek, Budapest
4. Ismeretterjesztés és fejlesztés
a Tessloff Babilon Kiadó kiadványaival
Francz Magdolna szerkesztő, Tessloff-Babilon Kiadó, Budapest
5. Olvasásnépszerűsítő és intézményi könyvtárfejlesztést
támogató program
Czakó Réka ügyvezető, Olvasóliget Kft., Szeged

Információ a kiadókról
Dinasztia Tankönyvkiadó
http://www.dinasztia.hu/
A kiadó immár több mint két évtizede van jelen a tankönyvkiadás
egyre változó palettáján, hatékonyan és rugalmasan reagálva
a változó körülményekhez – mind a törvényi előírásokat, mind a
tanterveket, mind a vásárlói igényeket nézve. Igen népszerű a LÜK
játékuk, mely a tanuláshoz legfontosabb képességeket fejleszti,
és óvodásoknak-iskolásoknak egyaránt ideális eszköz, akár csoportos
foglalkozásokhoz, akár egyéni fejlesztéshez.

Tessloff Babilon Kiadó
http://www.tessloff-babilon.hu/
1990-ben alakult a Tessloff Babilon Kiadó. Céljuk, hogy tartalmas
és szép kivitelű ismeretterjesztő könyvekkel gazdagítsák a családi
és a közkönyvtárakat. Három fő csoportba sorolhatjuk termékeiket:
JÁTÉK, TANULÁS, TUDÁS. Az ő sorozatuk: a MiMicsoda ill. „kistestvérei”
a MiMicsoda Junior és a Mi Micsoda mini kötetek, SuliPlusz, Logika
képességfejlesztő feladatokat tartalmazó kártyasorozat.

Manó Könyvek
http://www.manokonyvek.hu/

Nemzeti Tankönyvkiadó
http://www.ntk.hu/index
A Nemzeti Tankönyvkiadó 2013 februárjától Nemzedékek Tudása
Tankönyvkiadó néven működik. A kiadó számára fontosak
a tradíciók, a szakmaiság, a hagyományok és a korszerűség.
A kiadó, mint a Nemzeti Tankönyvkiadó utódja több mint hatvan éve
foglalkozik igényes és színvonalas tankönyvek kiadásával.

A 2004-ben alapított Manó Könyvek küldetése a minőségi, de megfizethető gyerekkönyvek kiadása. Kis és nagykamaszoknak is igényes
olvasnivalót kínál a kiadó.
A továbbképzésen a következő kérdésekre is választ kapunk:
Miért fontos a leporelló, és miért jó azokat együtt böngészni? Hogyan
szerettessük meg a gyakorlás közben az olvasást? Olvass és kosarazz?

