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Ez történik épp a felvételiben 

 
Szépen halad előre a 
jelentkezés során 
rögzített adatok és 
feltöltött dokumentu-
mok feldolgozása. 
Ebben a folyamatban 
az adatfeldolgozó 
munkatársak is átné-
zik az adatbázisban 
szereplő adatokat, 
illetve dokumentu-
mokat, hogy legké-
sőbb április 19-én 
elindulhasson a fel-
vételi ügyintézés. 

A jelentkezői nyilvántartásból most már adatsorokat is ki lehet nyerni 
- a Felvin sokféle bontásban böngészhető a felvételizők megoszlása 
szakonként, intézményenként vagy akár nemek és életkor sze-
rint. Friss statisztikák »  

A jelentkezők legkésőbb 2021. április 19-től folyamatosan nyomon 
követhetik az E-felvételi felületen a személyes adataikat, jelentkezé-
seiket, ellenőrizhetik a feltöltött dokumentumaik feldolgozottsági stá-
tuszát, a közhiteles nyilvántartásból származó információkat és ada-
tokat. 

Láthatják majd a felvételi pontjaikat, letölthetik a Hivatal által küldött 
hivatalos értesítéseket, határozatokat, végzéseket (pl. hiánypótlási 
felszólítás, besorolási határozat stb.) is. Ezekről az Oktatási Hivatal e
-mailben is értesítést küld. 

Az ügyintézési időszak 2021. július 8-ig tart. A ponthatárokat várha-
tóan július 22-én hirdetik ki. 

Forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/21A_ez_tortenik_most    
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Ne hagyd, hogy buborékba zárjanak! 

Vajon hányan ismerik a Filter Bubble kifejezést? Talán, ha úgy mondom buborék hatás 
vagy szűrőbuborék, lehet, hogy ismerősebb. Ha nem hallottál róla, mindenképpen olvasd el 
a következő cikket, mert lehet, hogy te is buborékban élsz, csak nem tudsz róla. 

A Filter Bubble kifejezés Eli Parisertől származik, aki a 2011-ben megjelent Szűrőbuborék: Amit 
az internet rejteget előled című könyvében említett meg. A jelenség egy intellektuális elkülönülés 
(izoláció), amelyet internetes oldalak algoritmusai eredményeznek. Lefordítva, a kattintása-
ink, kedveléseink és böngészési szokásaink alapján készítenek rólunk egy profilt, majd ezt fel-
használva az algoritmusok csak olyan információt kínálnak fel nekünk, amely a profil alapján való-
színűleg érdekelhet minket és kedvelni fogjuk. Tehát a szűrőbuborék következtében lényegesen 
kevesebb olyan tartalmat láthatunk, amelyek szembe mennek a véleményünkkel, ellenben sokkal 
többet láthatunk olyanokból, amelyek az érdeklődési körünknek megfelelnek. A Filter Bubble je-
lenség legsúlyosabb következménye, hogy a buborékba zárt felhasználó az internet sajátos algo-
ritmusainak következtében egy alternatív világba csöppenhet úgy, hogy erről nem is tud. 

Hogyan kerülhetünk bele egy buborék-
ba? A válasz sajnos az, hogy nagyon 
könnyedén és egyszerűen. Beírjuk a bön-
gészőbe, hogy fogyás, amelyre kiad ren-
geteg oldalt. Miután rákattintottunk egy 
fogyókúrával kapcsolatos oldalra, a kere-
sőbe beírt szót, illetve a számítógépünk-
kel kapcsolatos információkat a böngésző 
elküldi annak az oldalnak, amelyre rákat-
tintottunk. Így az oldal egyedileg beazo-
nosíthat minket (profilt készít rólunk), rá-
adásul az oldalakon reklámoznak más 
oldalak is és ezek is profilt gyártanak ró-
lunk. Ezért, ha sokszor érdeklődünk fo-
gyással kapcsolatos oldalak után nem 
fognak békén hagyni minket az ilyen típu-
sú reklámok. 

A buborékhatás egyik legszembetűnőbb és legjobban megfogható negatív következménye 
a világról alkotott kép torzulása lehet. Könnyedén megeshet velünk is, hogy egy hírportálon 
megjelent bűnügyi cikkre rákattintva másodpercekkel később már több száz bűnügyi hírt kapunk 
itthonról és nagyvilágból, amit innentől kezdve folyamatosan feldob nekünk a közösségi oldal és a 
böngésző. Mivel a nap 24 órájában ilyen híreket kapunk azt gondolhatjuk, hogy a világ erőszakos 
és talán félelemérzet is úrrá lehet rajtunk egy idő után. Ezzel szemben a valóság az, hogy a nem-
zetközi bűnügyi statisztikák szerint az elmúlt száz esztendőben a halálos bűncselekmények szá-
ma dinamikusan csökken és az elmúlt 10 évben a számuk - a mérések megkezdése óta - a leg-
alacsonyabb szintet érte el. 

Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a filter buborék kipukkadjon? 

1.Először is fogadd el azt a tényt, hogy az internet adatokat gyűjt rólad és ezt kereskedelmi célra 
fel is használja. 

2.A buborékból úgy tudsz kitörni, ha időről-időre tudatosan más-más témára keresünk rá a böngé-
szőben, ezáltal meg tudod akadályozni, hogy valótlan kép alakuljon ki benned szűkebb és tágabb 
környezetedről. 

3. Végül, de nem utolsó sorban, ne elégedjél meg egy hírforrással és legyél folyamatosan gyanak-
vó!   

 

Forrás: https://futournet.hu/digilet/ne-hagyd-hogy-buborekba-zarjanak  
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2. Forrás: pixabay 

https://futournet.hu/digilet/ne-hagyd-hogy-buborekba-zarjanak


 

„Ébresztő-óra” - diákjogokról diákoknak 

Mi az “Ébresztő-óra”? 

Az “Ébresztő-óra” az UNICEF Magyar Bizottság első országos iskolai programja. Az 
“Ébresztő-óra” keretében az UNICEF által kiképzett előadók tartanak interaktív előadásokat 
4-12. osztályos gyermekeknek. A foglalkozás témái: gyermekjogok, gyermekek helyzete a 

világban, gyermekekkel szembeni erőszak. 

Hogyan lehet jelentkezni a programra? 

Iskolák, tanárok, osztályfőnökök, de akár szülők vagy gyerekek is kérhetik az “Ébresztő-óra” prog-
ramot (persze az adott iskolával mindenképpen egyeztetni kell). A felkéréshez kérjük, hogy az is-

kola regisztráljon a www.unicef.hu/ebresztoora oldalon. 

Miért fontosak az “Ébresztő-óra” témái? 

Mi, az UNICEF-nél, hiszünk abban, hogy a felelősségvállalás és a tudatos jövőépítés a jogok is-
meretéből fakad. Az „Ébresztő-óra” program célja, hogy növelje a gyermekjogok ismertségét az 

iskolákban, és az UNICEF gyermekvédő tevékenységének bemutatásával érzékenyítse a gyerme-
keket a fejlődő világ, a fenntartható fejlődés és a globalizált világ problémái iránt. 

Ha a gyerekek megismerik jogaikat, saját jogaikon keresztül tapasztalják meg az őket körülvevő 
világ játékszabályait. Tudjuk, hogy mások jogainak tiszteletben tartása a minket megillető jogok 

megismerésével kezdődik. Így tanulják meg a gyerekek, hogy a saját jogaik odáig tartanak, ahol a 
másik jogai kezdődnek. Tulajdonképpen rossz kérdést teszünk fel, amikor azt kérjük számon, hogy 
miért nem a kötelezettségekről beszélünk a jogok helyett. A jogok ismerete és tisztelete egyenes 
úton vezet a felelősségvállaláshoz, és így a korlátok és szabályok betartásához. A jogok ismerete 
elősegíti, hogy a gyerekek felelős és tudatos emberekké váljanak, akik nemcsak hamarabb ismerik 
fel az erőszakot és jogaik megsértését, de előrelátóbban és hatékonyabban védhetik meg magu-

kat ellene. A program hozzájárul ahhoz, hogy javítsuk a gyerekek önértékelését, növeljük látókörü-
ket, és fogékonyabbá tegyük őket az őket körülvevő és a fejlődő világ problémái iránt. A gyereke-

ken keresztül pedig a felnövekvő generációk attitűdjét is alakítani tudjuk. 

Ki tartja a foglalkozást? 

A foglalkozásokat külön erre a célra felkészített önkéntes előadók tartják. Az Ébresztő-óra előadók 
hálózata két szintű: trénerekből és előadókból áll. A trénerek feladata egyrészt az előadók képzése 

és mentorálása, másrészt maguk is foglalkozásokat tartanak iskolákban. 

Az Ébresztő-óra trénerei gyermekjogi, szociális, humanitárius vagy ismeretterjesztési területen már 
tapasztalatokkal rendelkező lelkes önkéntesekből áll, köztük van például D.Tóth Kriszta nemrég 

kinevezett UNICEF Nagykövet. 
 

Tovább: https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/aktualis-programjaink/ebreszto-ora  
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3. Forrás: freepik 

http://www.unicef.hu/ebresztoora
https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/aktualis-programjaink/ebreszto-ora


 

Hogyan tanulj okosabban? 

A Darthmouth Egyetem kiadott egy listát, amely olyan tippeket tartalmaz, amelyek segíthet-
nek a diákoknak fejleszteni a memóriájukat. Ezek a tippek bárkinek a segítségére lehetnek 
abban, hogy kicsit tudatosabban és okosabban (nem feltétlenül keményebben) tanuljon. 
Íme, a kedvenc tippjeink. 

Hangosan ismételgesd a tananyagot 

Már akkor is, amikor legelőször olvasod át az anyagot, kérdezd ki magadat! Segít a megértésben, 
és a tanulást is gyorsítja, mivel sokkal aktívabb annál, mint ha csak olvasnál. A hibáidat, hiányos-
ságaidat is könnyen megtalálhatod és kiküszöbölheted, ha teszteled magad. Mondd el az anyagot 
hangosan a saját szavaiddal, aki hallás alapján tanul, annak ez sokkal hasznosabb a vizualizálás-
nál. Olvasd fel többször is hangosan azokat a részeket, amiket nehéznek találsz! 

Készíts jegyzeteket 

Azok, akik vizuális típusok, érdemes összefoglaló jegyzeteket készíteni, akár a tanórákon vagy 
előadásokon, és akár az otthoni tanulás közben is. Saját szavaiddal fogalmazd meg a jegyzetei-
det, legyen rövid, világos és tömör. Valamint legyen olvasható és átlátható. A jegyzetelés sokkal 
inkább fejleszti a memóriát, mint ha aláhúzogatnád a lényeget, amit gyakran csak mechanikusan 
csinálunk, a lényegtelen dolgokat is aláhúzzuk, és nem feltétlenül értjük meg, amit kiemeltünk. 

Tanuld meg a közepét 

A legjobb időpont az ismétlésére rögtön azután van, amikor az adott rész végéhez értél. A tan-
anyag eleje és a vége az, ami a leginkább megragad, így fordíts nagyobb figyelmet a középső ré-
szekre is, amik könnyebben feledésbe merülnek. A legkönnyebben elfelejthető rész éppen az 
anyag közepe utáni rész. 

Aludj rá egyet 

Akkor tanulj, mielőtt ágyba mennél, kivéve persze, ha nagyon fáradt vagy.  A frissen elsajátított 
anyag jobban megmarad egy kis alvás után, mint ha ugyanez az idő napközben telt volna el. 

Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/4832/hogyan-tanulj-okosabban  
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4. Forrás:  pixabay 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/59/tanulas
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/2490/memoria-trukkok
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/1138/alvas
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/4832/hogyan-tanulj-okosabban


   PÁLYÁZATOK  OLDAL  5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. For-
rás:  pi-

xabay 
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7. Forrás: http://kidfilmfestival.hu/   

5. Forrás:  https://vfmk.hu/2021/03/02/rajzpalyazat/     

https://vfmk.hu/2021/03/02/rajzpalyazat/
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6. Forrás: https://vfmk.hu/2021/03/12/ird-ki-magadbol-2/  

9. Forrás: https://vfmk.hu/2021/03/12/ird-ki-magadbol/  

7. Forrás: pixabay 

8. Forrás: pixabay 

https://vfmk.hu/2021/03/12/ird-ki-magadbol-2/
https://vfmk.hu/2021/03/12/ird-ki-magadbol/


 
 

FFP | Cinemira Junior Script Lab – A Nemzeti Filmintézet Közhasznú 
Nonprofit Zrt. és a Gyerekfilm Akadémia együttműködésben szerve-

zett 3×5 napos forgatókönyv-fejlesztő workshop 2021 nyarán  

Érdekel a forgatókönyvírás? Van saját sorozat- vagy filmötleted? A Cinemira – Junior 
Script Lab-ben megtanulhatod a forgatókönyvírás alapjait, közösen fejlesztheted film- 
vagy sorozatötletedet profi filmesekkel, végül filmes producerek és rendezők előtt ad-

hatod elő terved. 

A tábor célja kamaszok filmötleteinek profi forgatókönyvírókkal történő közös fejlesztése a szi-
nopszistól egészen a treatmentig, hogy autentikus, a mai fiatalokat érdeklő témák és elbeszé-
lésmódok jelenjenek meg a nekik szóló filmes alkotásokban. A folyamat végén a résztvevők 
szakmai zsűri előtt pitchelik a projektjeiket a CINEMIRA Nemzetközi Gyerekfilm Fesztiválon, 

várhatóan 2021. október elején. A legjobb projekt pénzdíjat és Aranymókus-díjat nyer. 

Időpontok: 

•2021. június 21-25. / 10.00-16.00 

•2021. augusztus 2-6. / 09.30-12.00 

•2021. augusztus 23-26. / 10.00-16.00  

•Helyszín: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (1145 Budapest, Róna utca 174.) 

•Korosztály: 13-19 év 

•Létszám: max. 10 fő (2 csoportban)   

•Utazás: egyénileg   

•Étkezés: Az első és a harmadik héten napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), a 
második héten pedig tízórai. 

 
Részvételi díj: 55.000,- Ft, amely tartalmazza a szakmai programok és az étkezések árát.    

 

Jelentkezési határidő: 2021. április 30. 

 

Tovább: http://kidfilmfestival.hu/2021/02/15/ffp-cinemira-junior-script-lab/  
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10. Forrás: pixabay 

http://kidfilmfestival.hu/2021/02/15/ffp-cinemira-junior-script-lab/


    

Önismeret? Logika? Szókincs? Teszteld magad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Forrás: pixabay 

 

Angol nyelvi szókincsteszt - https://matehetsz.peopletest.net/user/  

Sok jel utal arra, hogy a szókincs kitüntetett helyet foglal el az életünkben és fontos összetevője 
annak, hogy milyen hatékonyan tudunk funkcionálni az adott nyelvi környezetben. Fejlesztési 
szempontból is fontos lehet annak ismerete, hogy hol tartunk másokhoz képest az angol nyelv el-
sajátításában. 

Szókincsteszt - 12 éves kortól ajánljuk! - https://matehetsz.peopletest.net/user/  

Tudod-e, amit mások tudnak? 

Ez a teszt megmutatja, hogy mennyire vagy tisztában egyes szavak jelentésével. Bár a teszt köz-
vetlenül azt méri, hogy mekkora a szókincsed, de – mivel a szókincsed attól bővül, hogy a legkü-
lönfélébb szövegekkel találkozol – ezen keresztül jó képet ad arról, hogy általában mennyire vagy 
tájékozott a világ dolgaiban. Ez a tudás nagyban segíthet az élet legkülönbözőbb területein felme-
rülő problémák megoldásában. 

Problémamegoldó teszt - mindenkinek! - https://matehetsz.peopletest.net/user/  

Ez a teszt azt méri, hogy mennyire vagy képes szabályszerűségeket felfedezni újszerű és látszó-
lag összefüggéstelen dolgok között. Ez a képesség általában olyankor fontos, amikor nincs kész, 
megtanult válaszunk egy problémára, hanem magunknak kell felismernünk, hogy mik a probléma 
fontos elemei és azok hogyan függnek össze egymással.  A teszt tartalmában az általános intelli-
genciatesztekhez hasonló, ám az általános értelmi képesség összetevői közül elsősorban a sza-
bályszerűségek felfedezésének képességét méri ismeretlen, bonyolult, változó vagy ellentmondá-
sos helyzetekben. 

Önismereti kérdőív - mindenkinek! - https://matehetsz.peopletest.net/user/  

Ilyen vagyok? Ilyen szeretnék lenni? 

Ez a kérdőív segít rendszerezni és összefoglalni azt, hogy hogyan látod a saját viselkedésedet né-
hány fontos szempontból. A kérdőívben nincsenek helyes, vagy helytelen válaszok és a végered-
mény nem egy pontszám. Mindnyájunknak megvannak a magunk erősségei és gyengeségei. A 
kérdőív eredményeképpen egy leírást kapsz arról, hogy milyen képet adtál magadról és ennek mik 
lehetnek az előnyei és hátrányai. 

12 éves kor alatt szülővel együtt javasoljuk a kitöltést! 

 

Tovább: https://tehetseg.hu/onismeret-logika-szokincs-teszteld-magad  
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SZOLNOKI PEDAGÓGIAI 
OKTATÁSI KÖZPONT 
 
 

 
Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefonszám: 96/613-401 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
 
Szerkesztő:   
Orbázi Melinda 

 
 

12. Forrás: pixabay 

 

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfogal-
mazott észrevételeiteket, ötleteiteket, javaslataitokat az alábbi 
elérhetőségeken.  

 

 

 

 

Orbazi.Melinda@oh.gov.hu 

 

 

 

 

Hasznos linkek: 

 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

http://www.oktbiztos.hu 

https://www.oktatas.hu/ 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/kisokos 

 

http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktatas.hu

