
„A könyv összeköt téren és időn át.”
A 16 éves Olvass többet! múltja, jelene és jövője

Peternainé Juhász Zsuzsa 

mestertanár 

IV. Olvass többet! határtalanul-magyarul konferencia 
Kovászna, 2022. szeptember 17.



MÚLTIDÉZŐ

Segítőim a múltidézésben, összegzésben:  Könyvek - téren és időn átívelő kapcsolat - életpályát meghatározó tanár

Bodáné Dr. Porkoláb Judit szép szavai 
Záró gondolatok

Bodáné Dr. Porkoláb Judit szép szavai a jubileumi kötet borítóján 

1. konferencia - Debrecen

2. konferencia – Kovászna

Félszázadév varázskörben

2018 október : Olvasóvá olvasó nevel című előadás 



KÉRDÉSEK

◼ Tudok-e újat mondani az előző konferenciákon elhangzottakhoz képest? 

◼ Változott-e  olvasást népszerűsítő programunk az elmúlt három - négy év alatt? 

◼ Hogyan adható a Z generáció kezébe A Könyv, a jó olvasmány? 

◼ Hogyan tartható fenn egy verseny a pandémia sújtotta időszakban? 



KÖSZÖNET ÉS HÁLA

2010

Fehér Zsuzsánna

2010/2011. tanév

Molnár Juliánna

Kovászna



A TANÁRI KVARTETT

„Missziónak tartom a fiatalok olvasásra nevelését, az olvasás megszerettetését velük.”

Kluka Hajnalka (Debreceni Ady Endre Gimnázium )
magyar – orosz – finn szakos mestertanár

„Egész pályámat végigkísérte a könyvek, az olvasás szeretete, az olvasásnépszerűsítés.”

Zsupos Gabriella (Debreceni Dózsa György Általános Iskola)
magyar- és könyvtárostanár szakos tanár 
Korábban: Rozsnyai Anna - Debreceni Kazinczy Ferenc általános Iskola és AMI)

„Olvasóvá olvasó nevel.”

Peternainé Juhász Zsuzsa (Debreceni Ady Endre 

Gimnázium )
magyar- és könyvtárostanár szakos mestertanár

„Mindig könyvek vettek körül. Mi mást 

tehettem volna? Olvastam.”

Kónya István (Debreceni Ady Endre 
Gimnázium )
matematika- informatika szakos mestertanár 

„A tett tehát az első, a szó a második.”

(Széchenyi István)

hazai, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági kollégák, magyartanárok, könyvtárostanárok,könyvtári munkatársak.



MÚLT ÉS JELEN

Értékes programok, 

versenyek, pályázatok 

fenntartása

Folyamatos fejlesztés, 

új ötletek, innováció

Hűséges támogatók

“Az egyetlen állandó a változás maga.”

(Hérakleitosz)



OLVASS TÖBBET! HATÁRTALANUL-MAGYARUL
„ In magnis iam voluisse sat est.”

(Propertius)

https://www.thinglink.com/scene/1426570740810907650

1.,online fordulók:
(rövid szövegrészlet)  

2022.10.10-24.

2023. 02.13-27.

2. Fordulók:
(teljes mű)

2022. 11.14.

2023. 03.20.

✓ Ingyenes!

✓ Regisztráció: az online 

forduló feladatlapján!

✓ Félévente be lehet 

kapcsolódni!

https://www.thinglink.com/scene/1426570740810907650


OLVASÁS ÉS KOMPLEX SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

“Aki kinyit … egy könyvet, mindenekelőtt önmagát nyitja ki.” 
(Csoóri Sándor)

Értő olvasás Szövegértés Önálló 
szövegalkotás

Kritikus 
gondolkodás

Digitális írástudás

Feladatlapok
(szövegrészletekhez 

és teljes művekhez)

Riportsorozat Zárkózottból bátor 
kérdező

Felolvasó rendhagyó magyaróra Kortárs ajánlás, véleményalkotás

Magabiztosság 



OLVASÁS ÉS KOMPLEX SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

“Aki kinyit … egy könyvet, mindenekelőtt önmagát nyitja ki.” 
(Csoóri Sándor)

általános műveltség 

fejlesztése

Olvass többet! tábor (OT!T)

kapcsolatépítés
(hasonszőrűek találkozása)

sport- és ügyességi versenyek kézműves foglalkozások helyismereti séták, játékok

csillagok és mítoszok

felolvasások, verstanulás közös főzések túrák



OLVASÁS ÉS KOMPLEX 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

Képzeld el / Más-képp! illusztrációs pályázat Kreativitás, alkotó önkifejezés

“Aki kinyit … egy könyvet, mindenekelőtt önmagát nyitja ki.” 

(Csoóri Sándor)



Képzeld el / Más-képp! illusztrációs pályázat (5-6. évfolyam)



KUDARCOK, KÉTSÉGEK, BUKTATÓK 

ÉS AMIRE MÉGIS ÉPÍTHETÜNK

Megszületett az Olvass FEL többet! 

Podcast –sorozat (YouTube)

Megrendeztük 1. nemzetközi táborunkat.

Pandémia… 
2020-2021-ben nem tarthattunk 

felolvasó rendhagyó órákat.

Veszélybe került a verseny, a 2. fordulót 

nem lehetett megrendezni,

elmaradt a szóbeli forduló.

Képzeld el / Más-képp!  extra fordulót 

indítottunk (szakmai zsűri értékel)

Nehéz a Z generációt megszólítani, 

kevesebb versenyző / olvasó,

Kevés támogató.

A könyv barátja vagyok debreceni hálózat  

egyik alapító tagjaként  sok lehetőségünk 

van a kapcsolatépítésre.



Mérföldkövek

EREDMÉNYEINK A SZÁMOK TÜKRÉBEN

✔300-400 olvasó diák félévente

✔75 közoktatási intézménnyel 

való kapcsolat

✔70 ajánlott mű, 70 online és 

70 teljes művet feldolgozó 

feladatlap

✔1 ERASMUS+ projekt európai 

dimenzió

✔A könyv barátja hálózati 

tagság

✔36 riport könyvről, olvasásról

✔17 felolvasós rendhagyó 

magyaróra múzeumpedagógiai 

foglalkozással a Debreceni 

Irodalom Házában

✔6 szóbeli forduló a Déri 

Múzeum dísztermében

✔4 konferencia, 3 konferencia-

kiadvány

✔1 podcast-sorozat

Olvass FEL többet!

✔12 Olvass többet! tábor 

(OT!T),

✔ebből egy nemzetközi 

tábor

✔2 közösségi felolvasós 

erdei  piknik

✔8 Képzeld el! illusztrációs 

pályázati kiállítás 

✔8 extra forduló, online 

kiállítás, közönségszavazás

✔3 esszéíró pályázat

✔2 fotópályázat - Olvasni 

bárhol lehet

✔1 kirakatkiállítás



Újratervezve fenntartani az olvasást 
népszerűsítő programot.

Előttünk az utódunk?

Mi a garancia? 

Elkötelezettség az Olvass többet! misszióban.

Jövőbe tekintő feladatok



Múltidéző segítség

“....mind szakmai, mind emberi, mind mentális 

szempontból kincsre találtunk.” 
(Rózsavölgyi Gábor címzetes igazgató, Debreceni Ady Endre Gimnázium)

… téren és időn átívelő, a könyvek által még mélyebbé 

váló kapcsolatra. 



Kapcsolat, elérhetőségek

E-mail: olvasstobbet@gmail.com

Facebook:  https://hu-hu.facebook.com/olvass.tobbet /

Könyvtári honlap: http://konyvtar-adygimi.ddns.net/joomla/

Instagram QR-kód:

mailto:olvasstobbet@gmail.com
https://hu-hu.facebook.com/olvass.tobbet
https://www.facebook.com/olvass.tobbet/
http://konyvtar-adygimi.ddns.net/joomla/

