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Összefoglaló a 2016-2017. évi diákparlament munkájáról 

2016/2017-es tanévben ismét összeült az Országos Diákparlament (röviden: 

ODP). A székesfehérvári országos tanácskozást minden megyében megelőzte 

szeptember – október hónapban az intézményi küldöttek megválasztása. 

Ezeken az üléseken a diákönkormányzatok tagjai az iskola/kollégium 

tanulóinak ajánlásait, javaslatait gyűjtötték össze, illetve delegáltak egy 

tanulót a Megyei Diákparlamentbe.  

Megyénkben a Megyei Diákparlamentre 2016. november 10-én Salgótarjánban került sor.  

Ezen az ülésen küldöttei útján 49 intézmény képviseltette magát. Ez közepes érdeklődésnek számít, és 

sajnálatos módon nemcsak az általános, de a középiskolák közül is többen távol maradtak a tanácskozástól. 

A Megyei Diákparlament ülésén a mandátumok ellenőrzését követően a jelenlévő küldöttek elfogadták az 

ügyrendet, megválasztották a Szavazatszámláló Bizottság tagjait, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv-

hitelesítőket, majd elfogadták az ülés napirendjét. Az ülés második részében megvitatták az ODP témáit, a 

küldöttek felolvashatták az általuk képviselt intézmény diákságának véleményét, javaslatait. A jelenlévő 

állami intézményfenntartó tankerületi vezetői, Nagyné Barna Orsolya és Nagy Kálmán válaszoltak a 

küldöttek által feltett kérdésekre és reagáltak az elhangzottakra. A megyei parlament zárása előtt 

megválasztották az ODP-re delegált 6 megyei küldöttet. A jelöltek önkéntes alapon jelentkezhettek, majd 

diákönkormányzati munkájukról, céljaikról és motivációjukról tájékoztatták a jelenlévő diákképviselőket. 

Ez alapján titkos szavazással dőlt el, ki lesz az a 6 diák, aki a megyénket az ODP-n képviselni fogja.  

Az ODP egyik sajátossága ugyanis, hogy alulról szerveződő rendszert képez, figyelembe véve minden 

megjelent iskola véleményét.  

A megyei tanácskozás jegyzőkönyvét az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken olvashatjátok:  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/diakparlament_jegyzokonyvek/Nog

rad_megye_jkv_20161110.pdf 

2017. február 3-5. között Székesfehérvárott megrendezett országos Diákparlamenten megyénket az 

alábbi tanulók képviselték: 

 Bódi Dalma (Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközép-

iskolája és Szakiskolája, Balassagyarmat) 

 Litavszki Fanni (Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat) 

 Matus Laura (Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium) 

 Rácz Ivett (Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Szakiskolája, Salgótarán) 

 Simon Gréta (Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium) 

 Zagyi Máté Csaba (Berceli Széchenyi István Általános Iskola) 

  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/diakparlament_jegyzokonyvek/Nograd_megye_jkv_20161110.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/diakparlament_jegyzokonyvek/Nograd_megye_jkv_20161110.pdf
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Mi történt az Országos Diákparlamenten? 

Az Országos Diákparlamenten történtekről a megyei küldöttek beszámolója alapján elkészítettünk 

Nektek egy rövid összefoglalót. Ebből megtudhatjátok, milyen szakmai programokon vehettek részt 

diáktársaitok, illetve a komoly munka mellett nagyszerű kikapcsolódás is várt rájuk: játék, móka és kacagás, 

rengeteg élmény, új barátságok. 

A fő nap szekciótémái: 

 A diákönkormányzatok tevékenysége, működése 

 A diákönkormányzatok belső és külső kommunikációja 

 Az Iskolai Közösségi Szolgálat tapasztalatai és lehetőségei 

 Az iskolán, kollégiumon belüli konfliktusok, problémák megoldása 

 Kell egy csapat, azaz hogyan lesz néhány diákból jól működő szervezet 

 Pályaválasztás, pályaorientáció 

A küldöttek különböző szekciókat választhattak, és a választott szekció munkájában vettek részt. Simon 

Gréta a felsőoktatási, Zagyi Máté Csaba a köznevelési, míg Bódi Dalma a szakképzési szekciót választotta. 

A szekciók alapvető feladata az ODP előzetes témáival, valamint a 

megyei/regionális küldöttek által felvetett további kérdésekkel kapcsolatos 

vélemények, javaslatok megvitatása és összegyűjtése, valamint a szekció 

címében megjelölt témában ismeretterjesztés és a szekció tagok kérdéseinek 

megválaszolása, a tapasztalatok megosztása volt. 

Az országos programmal kapcsolatos kérdések megválaszolására nagyon 

fiatalos módon találtak megoldást, ugyanis az ODP előtt néhány nappal a 

küldöttek elérhetőséget kaptak egy applikációhoz, ahol minden információt 

megtalálhattak és még chatelési lehetőség is adott volt a többi ODP taggal 

illetve a szervezőkkel. 

Az alábbiakban Simon Gréta beszámolójából olvashattok részleteket: 

„Az indulás napján vegyes érzések kavarogtak bennem. Legerősebb talán a kíváncsiság volt és az 

elszántság. A pár órás út jó hangulatban telt, remek embereket ismerhettem meg a megye többi delegáltja 

személyében. Hamarosan megérkeztünk Székesfehérvárra, az ODP helyszínére. És őszintén, jobb helyet el 

sem tudtam volna képzelni erre a célra! Miután elfoglaltuk a kollégiumi szobánkat, elindultunk a 

Vörösmarty Színházba, a nyitó plenáris ülésre. Pár üdvözlő beszéd meghallgatása után került sor az 

Ügyrend megszavazására, majd választható fórumokon vettünk részt. Én a felsőoktatási fórumra 

jelentkeztem. Az előadó, Dr. Maruzsa Zoltán, a kormány fokozatváltási terveiről számolt be, mely 60 

pontos tevékenységsort foglal magába. A tájékoztató ennek megvalósulásáról szólt. 

A második napot, szombatot, szekcióülésekkel indítottuk. Témák szerint szerveződtek a 20 fős munka-

csoportok, a miénk címe Kell egy csapat, azaz hogyan lesz néhány diákból jól működő szervezet volt.  

Itt összegyűjtöttük azokat a pontokat, amiket az Intézményi illetve a Megyei Diákparlamentekről hoztunk. 

Teljesen kötetlen volt a hangulat, mikor ezek a felvetések megvitatásra kerültek. Minden szekciónak az 

összegyűjtött pontjai alapján a szekciódelegáltak (szekciónként 1 fő) képviselték a csoport véleményét, ők 

bekerültek a szerkesztő bizottságba, akik később összeállították az Ajánlást. Ezt követően a többi 

szekcióhoz hasonlóan mi is csapatépítő játékokat játszottunk. 

 

  

 
Forrás: 

https://pixabay.com/p-

2054840/?no_redirect 

https://pixabay.com/p-2054840/?no_redirect
https://pixabay.com/p-2054840/?no_redirect
https://pixabay.com/p-2054840/?no_redirect
https://pixabay.com/p-2054840/?no_redirect
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A két szekcióülés közt városismereti játékot játszottunk a telefonos applikáció 

segítségével. Székesfehérvár belvárosának különböző pontjaira kellett eljutnunk 

adott sorrendben, ott pedig beregisztrálni az appon keresztül. A leggyorsabbak 

értékes nyereményekben részesültek, pl. e-book olvasót is lehetett nyerni. 

Este a 30 fős bizottság elkezdte szerkeszteni az Ajánlást. Előző évek tapasztalatai 

alapján várható volt, hogy hosszú folyamat lesz, de nem gondoltuk volna, hogy 

ez azt jelenti, hogy reggelig tart majd a munkájuk. Eközben mi különféle 

programokon vehettünk részt: volt graffitizés, slam poetry, belekóstolhattunk a 

színészkedésbe, eljött hozzánk Pixa is, és még sok más szórakozási lehetőség állt 

rendelkezésünkre. 

Elérkezett a harmadik, utolsó nap. Vasárnap a záró plenáris ülésen a legfontosabb feladatunk az Ajánlás 

elfogadása volt, az eredeti 52+1 pontból az ODP 50-et el is fogadott. Dr. Palkovics László oktatásért felelős 

államtitkár biztosított bennünket, hogy javaslataink megvalósulásában számíthatunk a támogatására. Egy 

pont már aznap teljesült is: megalakult az Országos Diáktanács, amelynek célja a megyék érdekképviselete 

az immár 3 helyett 2 évente megrendezendő ODP-k között. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 

Nógrád megyéből ezt a posztot én tölthetem be. 

A szervezők készítettek számunkra egy összefoglaló videót a 3 nap eseményeiből, 

aminek vetítése közben mindenki állva tapsolt. Mindezek után már csak a hazaút 

volt hátra, amit szinte végigaludtunk, hiszen Székesfehérváron a sok program 

mellett nem sok időnk maradt a pihenésre. 

Egyáltalán nem éreztem és nem érzem azt, hogy a rendezvény végével a tevékeny-

ségek is lezárultak. Sőt, úgy gondolom, hogy az idei ODP sokkal inkább egy újabb, 

feladatokkal teli időszak kezdete. A Diáktanács jelenleg is dolgozik, megalakulása 

óta már két ülést is tartottunk. Az a javaslatunk, miszerint legyen kedvezményes 

vagy lehetőség szerint ingyenes az első B2, C1 vagy C2 szintű nyelvvizsga 

harminc éves korig, máris megvalósulni látszik. Remélem, a többi pont is 

hasonlóképp ilyen eredményesen teljesül. 

Remélem és hiszem azt, hogy az 50 pontos Ajánlásunk benyújtásával elindítottunk egy olyan folyamatot, 

mely az oktatási rendszer korszerűsítését és diákközpontúságát fogja előmozdítani. Ehhez szeretném kérni 

valamennyi, a megyénkben működő Diákönkormányzat hozzájárulását.” 

ODP által elfogadott, Balog Zoltán emberi erőforrás miniszterhez eljuttatott 50 pont 

(http://www.diakonkormanyzat.hu/2017/02/ajanlas-2017.html) 

1. Az oktatásban történő változásokat kizárólag felmenő rendszerben vezessék be, legalább négy 

éves felkészülési időt biztosítva. 

2. Az iskolák számára biztosítsanak szélesebb hatáskört a helyi tanterv kialakítására. Az időkeret 

elosztása során a jelenlegi tíz százaléknál nagyobb arányban dönthessenek helyben a tananyag 

tartalmáról. 

3. Kerüljön felülvizsgálatra a szakmai követelményrendszer a szakképzésben. 

4. Szabályozza jogszabály, hogy a helyi önkormányzat ifjúsági feladat ellátása keretében működtessen 

települési szintű diákönkormányzatot, és határozza meg a működés szakmai minimum feltételeit. 

5. Javasoljuk, hogy a megyei diákparlament tanévente legalább egyszer összehívásra kerüljön, és 

tartsanak rendszeresen megyei diákfórumot. 

6. A nemzetközi érettségit ismerjék el a hazai érettségivel egyenértékűnek. 

7. Későbbi történelmi érettségiken lehessen használni a kronológiát tartalmazó atlaszt. 

 
Forrás: 

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displa

yimage.php?pid=12319 

 
Forrás: 

http://www.saleskoffein.hu/networ

king/uzleti-ajanlas1 

http://www.diakonkormanyzat.hu/2017/02/ajanlas-2017.html
http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=12319
http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=12319
http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=12319
http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=12319
http://www.saleskoffein.hu/networking/uzleti-ajanlas1
http://www.saleskoffein.hu/networking/uzleti-ajanlas1
http://www.saleskoffein.hu/networking/uzleti-ajanlas1
http://www.saleskoffein.hu/networking/uzleti-ajanlas1
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8. Javasoljuk, hogy bővítsék ki azon tantárgyak körét, amelyekből előrehozott érettségi tehető, azon 

tantárgyakkal, amelyek tanítása az utolsó évfolyamnál hamarabb fejeződik be. Az októberi 

időszakban is lehessen előrehozott érettségi vizsgát tenni. 

9. A nyelvi tárgyakból és informatikából már kilencedik évfolyamon is lehessen előrehozott érettségi 

vizsgát tenni. 

10. Az idegen nyelven tanult tantárgyakból a képzés nyelvével megegyezően lehessen érettségi vizsgát 

tenni. 

11. A szakmai végzettség letétele utáni érettségi felkészítés idejét hosszabbítsák meg. 

12. Kérjük a köznevelési intézmények szakmai és infrastrukturális korszerűsítését, fejlesztését. 

Javasoljuk, hogy az Öveges-laborok mintájára hozzanak létre 3D-s laborokat az intézményekben. 

13. Fejtetvesség esetén csak a továbbterjesztés veszélyének kizárása után, a tetű nélküliséget igazoló 

orvosi igazolással lehessen iskolába járni. 

14. Javasoljuk, hogy a felvételin többletponttal elismert országos versenyek körét bővítsék ki. 

15. Szakmai tárgyból tett érettségi vizsgát fogadják el választható tárgyként, amennyiben a 

felvételi követelmény előírja a választott tárgyból tett érettségi vizsgát. 

16. Ugyanannyi többletpont járjon a felsőfokú nyelvvizsgáért, mint a nyelvi emeltszintű érettségi 

vizsgáért. 

17. Kérjük, hogy igény szerint intézményenként rendelkezésre álljon egy iskolapszichológus. 

18. Legyen szélesebb körű a szakképzésben tanuló diákok számára biztosított szakmai gyakorlatról 

szóló tájékoztató anyag, ezzel párhuzamosan a szakmai gyakorlatot biztosító képzési helyek 

részesüljenek megfelelő tájékoztatásban. 

19. Szakmai ellenőrzés keretében vizsgálják a fogadószervezetek megfelelőségét. 

20. A szakmai gyakorlat záruljon a munkahelyi gyakorlat meglétét igazoló vizsgával. 

21. Az intézményi diákönkormányzatok kapják vissza a közoktatási törvényben biztosított egyet-

értési jogukat a házirend elfogadása és módosítása során. 

22. A diákönkormányzatoknak legyen lehetőségük a közétkeztetésbe javaslattételi és véleményezési 

joggal élni. 

23. Címkézetten kerüljön megjelölésre a diákönkormányzatok működési költsége az iskolai költség-

vetésben. 

24. Nyíljon több pályázati lehetőség az iskolai diákönkormányzatok számára. 

25. Kerüljön frissítésre, és váljon elektronikus úton is elérhetővé a Diákjogi Tudor és a Diákönkor-

mányzati Kisokos. 

26. Javasoljuk a készségtantárgyak osztályozásának megszüntetését, 11. évfolyamtól csakis fakultációs 

szinten oktassák őket azok számára, akiket érdekel. 

27. Legyenek a készségtantárgyak gyakorlatcentrikusak általános iskolában is. 

28. Javasoljuk a szabad tankönyvválasztás jogának visszaállítását. Álljanak a tanulók rendel-

kezésére a jelenleginél jobb minőségű digitális, illetve papír alapú tankönyvek. 

29. A DMSP tanár bérpótlékot, órakedvezményt vagy anyagi támogatást kapjon a munkájáért. 

30. Legyen kedvezményes vagy lehetőség szerint ingyenes az első B2, C1 vagy C2 szintű nyelvvizsga 

harminc éves korig. 

31. Az iskolai nyelvoktatás módszertani megújítását szorgalmazzuk. 
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32. Javasoljuk a mindennapos testnevelés rendszerének újragondolását, az óraszám csökkentését, a 

jelenlegi infrastrukturális háttér figyelembevételével, annak kiváltására szolgáló alternatív lehető-

ségek biztosítását. 

33. A tehetséges, nem hátrányos helyzetű diákok számára bővüljön a tanulmányi ösztöndíjak köre: 

állami ösztöndíjak, helyi önkormányzati ösztöndíj, tanulást támogató kedvezmények. 

34. A közétkeztetésben kínált ételek mennyiségi növelése és minőségi javítása történjen meg. 

35. Vegyék figyelembe a speciális étkezési igényeket körültekintőbben, például a vegetáriánusoknál 

húspótló ételek, külön fogás készítése, nem pedig a hús kivétele a készételből. 

36. Heti kötelező kollégiumi foglalkozások számának meghatározása a kollégium döntése legyen. 

(minimum 8 óra – maximum 10 óra) 

37. Javasoljuk a közösségi szolgálat átgondolását, hogy a közösségi szolgálaton naponta eltölthető 

óraszám ne legyen szabályozott. 

38. Az Országos Diákparlament 2 évente kerüljön összehívásra. 

39. Kérjük, a komplex természettudományi tantárgy eltörlését, és a régi természettudományos 

óraszámok visszaállítását a szakoktatásban. 

40. Pedagógus munkájának szúrópróbaszerű ellenőrzése, a diákok véleményének figyelembe vétele. 

41. Az általános iskolás korú gyerekek leterheltségét csökkentsék, az iskolai terhelés az évfolyamok 

számával arányosan növekedjen. 

42. Javasoljuk a nyelvi és matematika oktatás során a kis létszámú oktatási formát. 

43. Az iskolai gyümölcsprogram általános iskolában történő kiterjesztését kérjük. 

44. Az iskola törekedjen az általános életvitelhez szükséges kompetenciák átadására, mint például: 

adóbevallás, hitel, médiaismeret, egyéb életszituációk megismerése. 

45. A pályaorientációs órák kerüljenek kiterjesztésre a hetedik évfolyamtól fölfelé, felkészítve a tanulót 

a pályaválasztásra. 

46. Netfit felmérés eredménye ne kerüljön osztályzásra. 

47. Kérjük, hogy a tankötelezettség korhatárát állítsák vissza 18 évre. 

48. A KRESZ és az egészségügyi vizsgára való felkészülés legyen térítésmentes 

az iskolában. 

49. Javasoljuk az országon belüli iskolai közösségek kapcsolatépítését, csere-

kapcsolat létrehozását és cserediák program elindítását. 

50. A nyári szünet hosszát ne változtassák meg. 

Az Országos Diákparlament megbízta az Országos Diáktanácsot az Ajánlás gondozásával, és felkérte, hogy 

számoljon be tevékenységéről a megyei diákparlamenteken és a következő Országos Diákparlamenten. 

Valamennyi küldöttünk remekül érezte magát az ODP-n! Zagyi Máté Csaba beszámolójának záró sorait 

szó szerint is idézzük: „nekem személy szerint nagyon tetszett és még egyszer KÖSZÖNÖM SZÉPEN a 

szervezőknek és egész Székesfehérvárnak, hogy egy ilyen csodás, és felejthetetlen élménnyel gazdagított, 

mint a 2017-es ODP!” 
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Országos Diáktanács 

Az Országos Diáktanács (röviden ODT) megyénként egy, a fővárosból két küldött 

megválasztásával alakult meg az ODP alatt. Nógrád megyét a tanácsban Simon 

Gréta képviseli, aki rövid beszámolóban ismerteti Veletek az ODT eddigi 

munkáját. 

Az ODT megalakulását az Országos Diákparlament kezdeményezte a Diák-

parlamentek közötti időszakban való kapcsolattartás és érdekképviselet céljából.  

A szervezetnek minden megyéből egy delegáltja van, illetve Budapestről 2 fő. 

 

Alakuló gyűlésünket 2017. március 30-án tartottuk Budapesten az Emberi Erőforrások Minisz-

tériumában.  

Az ülést Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár vezette. Köszöntőket hallgattunk 

és támogatását fejezte ki többek közt Jásper András, a Diákközéletért Alapítvány elnöke, Kaszás András, 

a Nemzeti Ifjúsági tanács elnöke, Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

elnöke és Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. 

A köszöntők után a második napirendi pontunk az Ügyrend elfogadása volt, mely tartalmazza többek közt 

a működési alapelveket és az ODT feladatait. Az Országos Diáktanács Ügyrendjét itt olvashatod:  

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/odt_ugyrendje 

Ezt követően meghallgattuk Mészáros Dávid javaslatát egy diák érdekképviseleti rendszer kialakításáról. 

A felvetése kifejezetten érdekes volt, hiszen az ötletek az országon belüli diákcsere-kapcsolat kialakításáról 

illetve különféle programszervezésekről mindenképpen beépíthetők idővel az ODT szerepkörébe is. 

Eldöntöttük, hogy az Ajánlás megtárgyalását – melyet jelenleg elsődleges feladatunknak tekinthetünk – 

témakörökre bontva fogjuk megvalósítani. Külön öröm volt számunkra, hogy a média figyelmét is 

felkeltette az esemény a www.eduline.hu és a www.diakonkormanyzat.hu oldalán is egész biztosan 

olvashattok rólunk.  

Következő ülésünket 2017. április 27-én tartottuk. Ekkor már konkrétabb témáé volt a főszerep: a 

szakképzés került terítékre. Gyűlésünk Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, 

nemzetközi ügyekért felelős államtitkár bejelentésével kezdődött a sajtó jelenlétében: államtitkár asszony 

a diákparlamenti Ajánlás 30. pontjának megvalósulásáról beszélt, miszerint az első sikeres nyelvvizsga 

2018 januárjától a 35 évesnél nem idősebbeknek ingyenes lesz. A térítés utófinanszírozással történik majd, 

a sikeres vizsgát követően az Új Nemzedék Központnál lehet kérni a vizsgadíj kifizetését. Követelmény 

lesz az írásbeli és a szóbeli vizsga együttes megléte, a térítés összege pedig megegyezik az emelt szintű 

érettségi megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga díjával, vagyis 34 500 forinttal. 

Ezután Brassói Sándor az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese tartott 

tájékoztatót az OH megyei főosztályainak (Pedagógiai Oktatási Központok) az ODT 

testületével folytatott szerepéről és kapcsolatáról. Lehetőséget biztosított számunkra, 

hogy az OH honlapján megjelenhessen egy fül, ahol a megye tájékozódhat küldöttjének elérhetőségeiről, 

megkönnyítve a megye intézményei és a küldött közötti kapcsolattartást. Az Országos Diáktanács tagjait és 

póttagjait tartalmazó listát itt megtekintheted/letöltheted: 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/odt_tagok 

Ezt követően elérkeztünk fő témánkhoz, a szakképzéshez. Bruckner László, a Nemzetgazdasági Minisz-

térium tanácsadója tájékoztatott a tervezett és a már folyamatban lévő változásokról, mint például a képzési 

idő gyakorlatiasabb, az élethez szükséges tartalmakkal való feltöltéséről, vagy a 3+2 szakképzési rendszer 

kialakításáról (3 év a szakképesítés, majd utána 2 év alatt érettségit lehet szerezni). Fontosnak tekintik a 

jövőbeli munkahelyek elvárásainak megismertetését a diákokkal, valamint a pályaorientációs órák 

bevezetését már 7. évfolyamtól. A tervek között szerepel az is, hogy a szakmai tárgyak a szabadon 

választható érettségi tárgyak közé kerülhessenek, de a szintvizsga időpontjának módosítására is sor kerülhet úgy, 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/odt_ugyrendje
http://www.eduline.hu/
http://www.diakonkormanyzat.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/odt_tagok


OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2017/05. HÍRLEVÉL 

7 

hogy az a képzési idő feléhez kerüljön. Szó esett a komplex természettudományi tantárgyakról is, annak 

tovább gondolásáról. Úgy vélik, hogy más tárgyak esetében is megvalósítható az összevonás, hiszen sokkal 

életszerűbbnek bizonyul az önálló tárgyakkal szemben. Hasznosnak tartom azt az elképzelést, hogy az 

iskolakötelezettség korhatárát (jelenleg 16 év) egyfajta képzettségi határrá változtassák, ezzel elérve, hogy 

minél kevesebben kerüljenek ki az iskolapadból a munkaerőpiacon használható szakképesítés nélkül.  

A szakmai gyakorlaton résztvevőket fogadó szervezetekkel kapcsolatos kellemetlenségek megoldására azt 

javasolták, hogy amennyiben probléma merül fel, a képzési helyek megfelelőségével kapcsolatban, az 

érintettek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (www.mkik.hu) oldalán megtalálható információk alapján 

tegyenek bejelentést. A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos bővebb információkért pedig a gyakorlati 

oktatásvezetőket érdemes keresni. A jövőben új pozíció létrehozását tervezik a kapcsolattartás (tehát 

ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása) céljából. 

Bruckner László említette továbbá, hogy a következő időszak fókuszai a technikus-

képzés megbecsülésére, az érettségivel rendelkező, de egyetemre nem járó fiatalok 

megszólítására, a korlátlan wifi lehetőség megteremtésére, és a szakmunkás minimál-

bér 2018-tól történő emelésére kerülnek. Számíthatunk még uniós forrásokból 

történő fejlesztésekre, mint például a LEGO iskolák létrehozására (a www.ofi.hu 

weboldalon utána tudtok nézni – szerintem nagyon érdekes). 

 

Az Országos Diáktanács legközelebbi ülésére 2017. május 26-án kerül sor, ahol az előzetes tervek 

szerint a diákönkormányzatokról, valamint az ODT szervezeti működésének szabályairól esik majd szó. 

Az Országos Diáktanács üléseinek időpontjaról és napirendi pontjairól itt tájékozódhatsz:  

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/odt_ulesek_idopontjai 

 

Ha bármilyen kérés, kérdés felmerül Bennetek, Simon Grétát, az ODT Nógrád megyei 

tagját a greta.simon08@gmail.com e-mail címen, vagy a Facebook-on tudjátok elérni. 

 

 

Az országos sajtóban több tudósítás is megjelent az Országos Diákparlamentről, illetve az Országos 

Diáktanács munkájáról. Az alábbiakban megadjuk Nektek néhány érdekes cikk, tudósítás elérhetőségét:  

 http://tudositok.hu/14645/video/Orszagos_Diakparlament_2017 

 http://www.szekesfehervar.hu/news/details/id/10027 

 http://eduline.hu/kozoktatas/2017/2/3/Harom_ev_utan_osszeult_az_Orszagos_Diakparl_71D0VK 

 http://eduline.hu/kozoktatas/2017/3/30/Orszagos_diaktanacs_alakult_a_diakok_erdeke_3KXXX2 

 http://eduline.hu/kozoktatas/2017/2/7/A_tankotelezettsegi_korhatar_18_evre_emeles_7N530Q 

 http://eduline.hu/nyelvtanulas/2017/4/27/Itt_vannak_az_ujabb_reszletek_az_ingyenes_n_0JNOCJ 

 http://eduline.hu/nyelvtanulas/2017/4/28/ingyenes_nyelvvizsga_kerdesek_valaszok_HPH5FL 

 http://www.diakonkormanyzat.hu/search?q=di%C3%A1ktan%C3%A1cs 

 http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/ingyenes-lesz-az-elso-nyelvvizsga-a-fiataloknak 
 
 
 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
Telefon/Fax: (+36-32) 314-814; (+36-32) 310-574 

E-mail: POKSalgotarjan@oh.gov.hu 
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