
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“
Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate“
Titlul proiectului: „Educaţie şi performanţă“
Contract POSDRU/190/1.1./S/156905

AZ OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ KAMPÁNY PROGRAMJA

A NÉPSZERŰSÍTŐ KAMPÁNY CÍME:

AZ OLVASÁS NYITOTT KAPU A JÖVŐD FELÉ!

A KAMPÁNY IDŐTARTAMA: november 5-november 13

KEZDEMÉNYEZŐ: Didactica Publishing House
RÉSZT VEVŐ ISKOLÁK: 

- A projektbe bekapcsolódott iskolák 

A PROJEKT TÍPUSA: helyi

HELYSZÍN: 
- A projektben részt vevő iskolákban 

Az iskolákban kialakítandó népszerűsítő tereket, melyek a kampányt vendégül látják, a részt vevő iskolák 
rendelkezésre álló lehetőségei szerint a következő helyszínek valamelyikén alakíthatják ki:  

- Iskolai könyvtár
- Osztály
- Az iskola bejárata
- Az iskola tanárijának, titkárságának előtere

PARTNEREK: DIDACTICA PUBLISHING HOUSE

A NÉPSZERŰSÍTŐ KAMPÁNY CÉLKITŰZÉSEI
 A tanulók olvasás iránti érdeklődésének ösztönzése és bátorítása hasznos erőforrások felajánlásával (olvasási 

technikák tanítása, gyors olvasás, olvasási gyakorlatok, könyvajánlatok)
 Az élvezetes olvasás művelése, az egész életen át való tanulás kulcskompetenciájának meghatározó eleme
 A tanulók és pedagógusok érdeklődésének felkeltése az anyanyelvi interaktív, online tanulási/olvasási 

tevékenységek iránt, az újszerű módszerek segítségével (online oktatási platform)

 
CÉLKÖZÖNSÉG 
• A projektben részt vevő 80 iskola pedagógusai
• 15000 elemi és általános iskolai (I-VII. osztályos) tanuló a 80 iskolából



A TEVÉKENYSÉGEK KALENDÁRIUMA:

A „Nevelés és teljesítmény” projekt keretén belül – projekt melyben a Hargita Megyei Tanfelügyelőség a 
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2007-2013 keretében hirdetett meg – november 5-13-a között 
olvasásnépszerűsítő kampány zajlik, melyen részt vesznek tanulók és pedagógusok, a projekt célközönsége, az 
anyanyelvi kulcskompetenciák (román és magyar) fejlesztése érdekében. Az első 10 nyertes projektet 
érdemoklevéllel és a  Didactica Publishing House kiadó könyvcsomagjával díjazzák. Minden részt vevő osztály 
részvételi oklevelet kap.

A projekt koordinátorai és az érintett pedagógusok egy sor tevékenységet valósíthatnak meg a 
népszerűsítő kampány keretében, tevékenységek, melyek kiterjeszthetőek az iskolai szervezők lehetőségei 
szerint, minden a projektben részt vevő iskolában.

Minden olyan kezdeményezés vagy javaslat támogatott, mely nem szerepel az alábbi tevékenységlistán, 
de melynek kivitelezése a kampány célkitűzéseinek beteljesítését segíti.

Megvalósítható tevékenységek:

- Irodalmi kreativitás versenyek (próza vagy lira)
- Művészeti versenyek (rajz, kollázs, festmény)
- Mese/vers audíciók a tanárok/színész/nagyobb diákok felolvasásában
- Könyv/meséskönyv/verseskötet kiállítások/ a gyermekek által megvalósított olvasásnépszerűsítő 

üzenőfalak
- Illusztráció/kollázs/rajz kiállítások a gyermekek rajzaiból
- Online olvasóklub

A tevékenységek kalendáriuma
1. A népszerűsítő kampány indítása, a projekt (www.educatie-perfomanta.ro), a tanfelügyelőség és a partner 

iskolák honlapján való közzététel – november 4-5
2. A népszerűsítő anyagok (plakát) szétküldése
3. A kiválasztott tevékenységformák megvalósítása a megye iskoláiban – november 5-13
4. Power-poit bemutató készítése és küldése e-mailon keresztül a gyermekek által megvalósított 

tevékenységekről, munkákról – november 13-17
5. A munkák zsűrizése – november 17-18
6. A 10 könyvcsomag nyerteseinek online értesítése, érdemoklevél kiállítása a nyertes osztályoknak, 

részvételi oklevél kiállítása a részt vevő osztályoknak – november 20-26

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK:

Laura Pavaloaia – laura.pavaloaia@edituradph.ro
Parfenie Aurora - parfeniaurora@yahoo.com

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
 A tanárok és diákok érzékennyé tétele az anyanyelvi kulcskompetenciák fejlesztése tekintetében
 Modern, újító szellemű, online eszközök használata és népszerűsítése
 A célközönség tanulói olvasás-íráskészségének javítása
 A szülői közösségek bekapcsolódása az iskolai életbe, a szülő-gyerek- pedagógus kapcsolat megerősítése

http://www.educatie-perfomanta.ro/


TERJESZTÉS:
 a projekt népszerűsítése a partnerek honlapjain;
 plakátok a tanfelügyelőség, iskolák, könyvtárak hirdetőfalán;

 iskolai kiállítás a „Nevelés és teljesítmény” projekt számára kialakított helyszíneken. 


