
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÍRLEVÉL 

2021.  május - június 

OKTATÁSI HIVATAL SZOLNOKI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI 
KÖZPONT KÖNYVTÁRA  

 

Nyitvatartási idő: 
 

Hétfő: 8,00 - 16,00 
Szerda: 8,00 - 16,00 

Csütörtök: 8,00 - 16,30 
 

Elérhetőségeink:  
 

Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefon: 96/613-410  

E-mail: KonyvtarPOKSzolnok@oh.gov.hu 
Honlap: www.oktatas.hu 

Tájékoztatjuk a könyvtárlátogatókat,  hogy a 233/2021. (V.6.) Korm. rendelet alapján  

2021 májusától a védettségi igazolvány bemutatásával, a védelmi intézkedések       

betartásával ismét látogatható a könyvtár. 

Várjuk régi és új olvasóinkat! 

  
 
 
 
 
 
 

 
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny döntőjét a járványügyi helyzet miatt 
ebben az évben is online rendezték 2021. április 26-án és 27-én.    

 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyét I. korcsoportban (7-8. évfolyam) képviselő  

Földi Albert, a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulója  

2.  helyen végzett.  

Felkészítő tanára: Lustyik Istvánné 

 

Gratulálunk, további sikereket kívánunk! 

                

              https://www.opkm.hu/Bod_verseny  

https://www.opkm.hu/Bod_verseny


 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Médiatudatosság a mindennapokban  
                 Pályázati felhívás  

 
 
 
A pályázat célja 
Az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont a diákok nézőpontjára 
kíváncsi. A különböző korosztályok pedagógusuk iránymutatásával és 
segítségével oszthatják meg a médiatudatossággal, internetbiztonsággal 
és félretájékoztatással kapcsolatos tapasztalataikat, tudásukat és akár 
félelmeiket. 
A pályázat célja, hogy a diákok csapatban együttműködve, kritiku-
san tekintsék át a médiában rejlő lehetőségeket és veszélyeket.  A 
csapatok pályázhatnak az ajánlott témakörökben, illetve lehetőségük van 
a médiaműveltség, internetbiztonság és félretájékoztatás témájához kap-
csolódó, saját elképzelés feldolgozására, a diákok tapasztalatainak, 
tudásának és véleményének megjelenítésével. 
 
Pályaművek 
A pályaműveket plakát, e-book vagy esszé formájában készíthetik el a 
különböző korosztályokba tartozó diákcsapatok. A pályaművek elkészí-
téséhez ajánljuk például a  Canva, Book Creator, Befunky, ingyenes 
alkalmazásokat, ugyanakkor egyéb alkalmazással vagy hagyományos 
technikákkal készített pályaművet is elfogadunk! A pályaművek ké-
szülhetnek magyar vagy idegennyelven! 
 
Pályázók köre 
Bármely magyarországi köznevelési intézményben (óvoda, általános és 
középiskola, szakképzési intézmény, AMI, stb.)  tanuló;  azonos, vagy 
különböző korcsoporthoz tartozó diákcsapatok (minimum 3, maxi-
mum 15 fős) jelentkezését várjuk. A diákok a korosztályuknak megfele-
lően kapnak segítséget pedagógusuktól az online alkalmazások használa-
tához. A csapatok koordinálása és a pályázati anyagok beküldése (lásd 
pályázatra jelentkezés bekezdés) a pedagógusok feladata!  
 
Ajánlott témakörök  
1. A média szerepe a mindennapokban 
A média befolyása; leggyakrabban használt eszközök (tárgyak és appli-
kációk), stb. 
 
Gondolatébresztő témák/kérdések: 
Készíts plakátot arról, hogy… 

• hogyan képzeled el az internet nélküli világot? 

• milyen eszközöket használsz naponta? Milyen felületen kommunikálsz 
a barátokkal, családdal, tanárokkal? 

Gondolatébresztő feladatok eBook- /esszékészítéshez: 

• Fejezd be a mondatot: „Az internet azért jó, mert…” 

• Képzeld el, hogy élnénk média nélkül? 
 
2. Internetbiztonság –Visszaélés a média nyújtotta lehetőségekkel 
Cyberbullying, kirekesztés, előítéletek, online zaklatás, online gyűlölet-
beszéd, „ráfüggés a társakra”, stb. 
 
Gondolatébresztő témák/kérdések: 
Készíts plakátot arról, hogy… 

• mit szabad megosztanod magadról az interneten? 

• mit szabad és nem szabad csinálni egy iskola számítógépteremben? 

• hogyan magyarázod el kistesódnak, mire kell vigyáznia az interneten, 
ha megkapja anya régi telefonját? 

Gondolatébresztő feladatok eBook- /esszékészítéshez: 

• Mit teszel az online zaklatás ellen? Mit tennél, ha egy osztálytársadat 
bántanák online? 

• Mire szoktál odafigyelni, mielőtt megosztasz magadról tartalmat az 
interneten (pl: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat , stb.)? 

 
3. Félretájékoztatás és álhírek – Nem minden az, aminek látszik!   
Félretájékoztatás és álhírek következményei; Hogyan ismerhetjük fel 
őket? Mit tehetünk ellenük? 
 
 

 
 
Gondolatébresztő témák/kérdések: 
Készíts plakátot arról, hogy… 

• Jeleníts meg vizuálisan egy kattintásvadász cikket! Melyek a tipikus 
jegyei az ilyen híreknek? 

• Milyen következményei lehetnek az álhíreknek? Mit okozhatnak egy 
közösségben, osztályban, családban? 

Gondolatébresztő feladatok eBook- /esszékészítéshez: 

• Hol találkozhatsz álhírekkel? Hogyan állapítod meg, hogy valami ál-
hír? 

• Írj/írjatok kattintásvadász (clickbait) cikket/cikkeket, majd jelöljétek a 
clickbait elemeket. 

• Hogy ismered fel a kattintásvadász (clickbait) tartalmakat?  

• Mi a különbség az álhír és a félretájékoztatás között? Hol találkoztál 
már bármelyikkel? 

• Gondoljátok át, milyen következményei lehetnek az álhíreknek? Kép-
zeljetek el egy helyzetet, amikor álhír terjed el az iskolában? Hogyan 
érintheti ez az iskolai közösséget? 

 
4. COVID–19 – hogyan változtatta meg a járvány a világunkat? 
Mindannyiunk életre hatással van, megváltoztak a kommunikációs szoká-
saink. Új eszközöket, alkalmazásokat használunk, vagy korábbi eszköze-
inket használjuk máshogyan, másra. 
 
Gondolatébresztő témák/kérdések: 
Készíts plakátot arról, hogy… 

• hogyan változott meg az iskola a COVID járvány óta? 

• hogyan változott meg az életed a COVID járvány óta? 

• hogyan tartod a kapcsolatot az osztálytársaiddal, barátaiddal és tanára-
iddal? 

• mit szeretsz legjobban az otthoni, digitális oktatásban? 

• mi hiányzik legjobban, amikor nem mehetsz iskolába? 
Gondolatébresztő feladatok eBook- /esszékészítéshez: 

• Ha te lennél a tanár, mit változtatnál a COVID járvány miatti otthonta-
nulással kapcsolatban? 

• Hogyan változott meg az életed a COVID járvány óta? 

• Képzeld el, hogy te vagy a tanár, és tervezz meg egy online órát az 
elejétől a végéig! 

• Szerinted mitől lesz jó egy online óra? 

• Hogyan változott az osztályod a Covid óta? Mi lett fontosabb, mi lett 
kevésbé fontos? 

Pályázat időtartama, díjazás 
A pályázatra nevező diákok és koordináló pedagógusuk oklevelet, érté-
kes eTwinninges ajándékcsomagot kapnak. A pályaműveket, a pá-lyázat 
lezárultát követően elérhetővé tesszük a www.etwinning.hu   webolda-
lon, és az eTwinning Hungary Facebook oldalán. 
Pályázati időszak: 2021. április 20. – 2021. szeptember 30. éjfél 
 
Pályázatra jelentkezés 
A pályamű elkészültét követően, a pályázó csapatot koordiná-
ló pedagógus kitölti a pályázat jelentkezési űrlapját, megadva a szük-
séges információkat. A pályaműnek mindenképpen elérhetőnek kell 
lennie online, és a linkjét meg kell adni a jelentkezési űrlapon. Ha a 
pályamű semmiképpen sem érhető el online, azaz nem tud linket megad-
ni a pályamű eléréséhez, kérjük, a jelentkezési űrlap kitöltését követően 
emailben küldje el a pályaművet az etwinning@oh.gov.hu  email címre. 
Ebben az esetben kérjük, jelölje az erre vonatkozó kérdésben, hogy         
emailben küldi el a pályaművet. 
Figyelem! Amennyiben a pályamű nem érhető el online, a jelentkezé-
si űrlap és a pályamű e-mailes megküldése együtt képezi a pályázati 
jelentkezést! 
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések vagy problémák esetén 
keressenek bennünket az etwinning@oh.gov.hu email címen.  
 

  
https://www.etwinning.hu/post/mediatudatossag-a-mindennapokban-

palyazati-felhivas 

https://www.etwinning.hu/post/mediamuveltseg
https://www.etwinning.hu/post/felretajekoztatas-es-alhirek
https://www.canva.com/
https://bookcreator.com/
https://www.canva.com/
https://www.befunky.com/
http://www.etwinning.hu/
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DGzZUh5qklEi8dd6kaiU2wuc3uO9wNchDmHHjX_0Rb3lUNUpOMFJKVlZLMlg1RDQzVjk5SjhUUUVQMi4u%26Token%3Dd9ae379ba74842bc94dbe3a8ae4ccd32
mailto:etwinning@oh.gov.hu
mailto:etwinning@oh.gov.hu


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 

 

 

  

  FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK  

Tanuljunk egymástól… 

 
A Könyvtári hírlevél a tájékoztatás mellett fórumot kíván biztosítani az iskolai könyvtárak  jó gyakorlatainak, az olvasáskultúra     

népszerűsítését szolgáló programjainak bemutatására, módszertani ötletbörzére a  könyvtárpedagógiai munkában. 

 

A könyvtárostanárok megjelentetésre szánt anyagait Garai Ildikó várja az alábbi e-mail  címre:  Garai.Ildiko@oh.gov.hu  

 

Új könyvek könyvtárunk kínálatából  

 

 Bábosik István: A konstruktív életvezetés pedagógiája és iskolája. Eötvös J. Könyvkiadó, 2020.   

 Bartos Éva: A biblioterápia közelről. „A szentendrei modell”. Pont Kiadó, 2020.              

 Béres Judit: „Azért olvasok, hogy éljek”. Az olvasásnépszerűsítéstől az  irodalomterápiáig. Kronosz 

Kiadó, 2017.   

 Buda András: Pedagógusok a digitális korban. Gondolat Kiadó, 2020.  

 Cooper - Redfern: Reflektív nevelés. Útmutató a gyermek belső történetének megértéséhez. Oriold és 

Társai Kiadó, 2020.  

 Dancs Gábor Ernő: Én, az online?! pedagógus, avagy, Hogyan igazodjunk el az információs techno-

lógiák  rengetegében. Budapest: Neteducatio Kft, 2020. 

 Hornyán Anna: Konfliktuskezelés. Az óvodában alkalmazható hatékony konfliktuskezelési módsze-

rek szubjektív ötlettára. Sprint Kiadó-Óvodai Nevelés, 2021.        

 Prievara Tibor: A 21. századi tanár. Egy pedagógiai szemléletváltás személyes története. Budapest: 

Neteducatio, 2015.  

 Siegel-Bryson: Igenközpontú nevelés. A bátorság, a kíváncsiság és a rugalmas ellenállási  képesség 

fejlesztése a gyermekünkben. Ursus Libris Kiadó, 2019.                                       

 Siegel-Bryson: A szülői jelenlét ereje. A gondoskodás hatása a gyerekek fejlődésére                                               

és agyműködésére. Ursus Libris Kiadó, 2020.                                                                               

 Vekerdy Tamás: Belső szabadság. Elég jó szülő - elég jó gyerek. Kulcslyuk Kiadó Kft, 2017.            

 

A könyvek kölcsönözhetők a könyvtár nyitvatartási idejében. 

 
Kazinczy Ferenc könyvpályázat 2021.  

 
A pályázatba bevont szótárak, könyvek, munkafüzetek hatékonyan 
segítik az anyanyelvi kompetencia fejlesztését, a szókincsbőví-
tést, és az idegen nyelvek elsajátításának jó segédeszközei.  
A pályázat célja a könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, kor-
szerű szótáraival, kézikönyveivel. 
A TINTA Könyvkiadó Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázatán 
keresztül az iskolák, közkönyvtárak 50%-os pályázati áron jut-
hatnak az anyanyelvi nevelést segítő, a nyelvi kompetenciát 
fejlesztő kiadványokhoz.  
 
 
A pályázati leírás letölthető a http://www.tintakiado.hu/palyazat címről. 
2021. május 3-tól 2021. június 4-ig folyamatosan nyújtható be a pályázat. 
 

http://www.tintakiado.hu/palyazat

