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A középfokú felvételi eljárás időrendi  

áttekintése (március, április) 
 
 
A jelentkezések módosításának lehetősége március 21–22-
én, a módosító tanulói adatlap kitöltésével.  
 
A középfokú iskolák április 12-ig elkészítik a KIFIR iskolai 
rangsoroló programban a jelentkezők sorrendjét tartalmazó 
ideiglenes felvételi jegyzéket, majd azt − a Hivatal által megha-
tározott módon − megküldik a Hivatalnak.  
 
Április 29-ig megküldik az egyeztetett felvételi jegyzék alapján 
a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkező-
nek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a je-
lentkező tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolának is. 
Amennyiben a jelentkező 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumi 
képzésre nyújtotta be a jelentkezését, az elutasításról nem kell 
az általános iskolát értesíteni. A jelentkezés elutasítása esetén 
az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező és a szülő 
figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvos-
lati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a 
fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem 
ért egyet. 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/
beiskolazas_feladatok_idopontok  
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok


 

 

Hiánypótló kiadványsorozat mutatja be a Kárpát-medence régióit 

Helyi tudástár címmel a Kárpát-medence régióit bemutató kultúrtörténeti és helyisme-
reti kiadványsorozat készült az Oktatási Hivatal egyik európai uniós projektjében. 

A hét kötetből álló könyvsorozat a határon túli pedagógusszervezetekkel együttműködésben 
készült azzal a céllal, hogy átfogó képet adjon a jelenlegi országhatárok által felszabdalt, de 
geográfiailag és kulturálisan összetartozó Kárpát-medencei régiókról. A kötetek történelem-, 
nép- és honismereti, magyar- és osztályfőnöki órákon tanári segédletként is kiválóan hasz-
nálhatók, de külhoni osztálykirándulások szervezéséhez vagy nemzeti emlékhelyek felkere-
séséhez is támpontot és hasznos információkat nyújtanak. Különösen nagy haszonnal for-
gathatják a Helyi tudástár kiadványait a Határtalanul Programban részt vevő osztályok 
tanárai, tanulói. 

A sorozat hét kötete: 

A Duna mentén – Az Észak-Dunántúl és a Nyugat-Felvidék 

A Duna és a Tisza vidékén – A Dél-Alföld és a Délvidék 

A Duna és a Dráva vidékén – A Dél-Dunántúl és Északkelet-Horvátország 

A Lajtától a Muráig – A Nyugat-Dunántúl, a Muravidék, Burgenland és Bécs 

Az Ipolytól a Sajóig – A palócok földjén és a selmeci bányavidéken 

A Szamostól a Temesig – Kelet-Magyarország és a Partium 

A Tiszától a Sajóig – Észak-Magyarország, a Kelet-Felvidék és Kárpátalja 

A kötetsorozat az EFOP-3.10.1-17-2017-00001: Tematikus együttműködés erősítése a köz-
nevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival elnevezésű euró-
pai uniós projektben készült. A program célja a Kárpát-medence magyar nyelvű oktatásának 
fejlesztése és oktatásszakmai hálózatok kiépítése volt. 

A kiadvány kötetei megtalálhatóak a Szolnoki POK Pedagógiai Szakkönyvtárában. 
(5000 Szolnok, Mária út. 19.) 

Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/hianypotlo_kiadvanysorozat_karpat_medence/  
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2. Forrás: https://www.oktatas.hu/   

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/hianypotlo_kiadvanysorozat_karpat_medence/
https://www.oktatas.hu/


 

Iránytű az oktatás digitalizációjának folyamatában 

A digitális írástudás nem a távoli jövő, hanem a mindennapjaink szerves része, 2020 
tavasza óta pedig az oktatásunk alapfeltételévé vált. A 2016-óta évről évre rendszere-
sen megvalósuló Digitális Témahét a digitális pedagógia legnagyobb hazai eseménye. 
A digitális eszközökkel támogatott projektpedagógia népszerűsítésén, illetve a hazai 
oktatástechnológiai piac és az oktatás szereplői közötti kapcsolat megerősítésén túl-
mutatva 2020 tavasza óta a tantermen kívül megvalósuló online tanulás egyik kiemelt 
szakmai támogató programjává nőtte ki magát. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. szak-
mai koordinációjával az idei tanévben hetedszer, de valójában már nyolcadik alkalommal ke-
rül megszervezésre az iskolákban a Digitális Témahét 2022. április 4-8. között. 
  
A Digitális Témahét a csatlakozó köznevelési és szakképzési intézmények számára ingye-
nes szakmai támogatási lehetőséget kínál, melynek célja nemcsak a pedagógiai projektek 
iskolai környezetben való elterjesztése, hanem olyan alkotó és kreatív digitális eszközhasz-
nálatra épülő tanulási folyamatok ösztönzőjévé is kíván válni, amelyek révén gyermekeink a 
világunkat értő és gazdasági-társadalmi folyamataira tudatosan reflektáló, azt aktívan formá-
ló szereplőkké válhatnak. 

Hogyan csatlakozhatnak az iskolák a Témahéthez? 

• Saját projektek indításával! Ehhez módszertani segédanyagokat biztosítunk a Tudás-
tárban, a youtube csatornán, és a felkészítő webináriumokon. 

• Választhatnak a kidolgozott projektek közül! A Tudásbázisban minden évfolyam szá-
mára elérhetők projektek. 

• Részt vehetnek a partnereink által szervezett programokon! 

 

Forrás: http://digitalistemahet.hu/  
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3.  Forrás: http://digitalistemahet.hu/   

http://dth2016.hu/tudasbazis
https://www.youtube.com/channel/UCahf7OoqZpydB5-w1smiIRQ
http://dth2016.hu/tudasbazis
http://dth2016.hu/tudasbazis/esemeny
http://digitalistemahet.hu/
http://digitalistemahet.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor 
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor


 

 

Stresszkezelési kisokos 

Manapság szinte folyamatosan 
stresszhelyzetben vagy. Bizonyíta-
nod kell az iskolában, meg kell felel-
ni a szülők és a barátok elvárásai-
nak, a környezet hatásairól nem is 
beszélve. Valószínűleg azt hiszed, a 
stressz csak a hangulatodat befo-
lyásolja, ám ez nem így van. Kihat 
az egész szervezetedre. 

Mikor stresszhelyzetbe kerülsz, az 
agyad kémiai anyagok tömegét bo-
csátja ki, hogy helyt tudj állni. Mikor a 
stresszhelyzet megszűnik, a testedben 
is visszaállnak az eredeti állapo-
tok. Mindez kihat a szervezetedre is. 

Az állandó stressz hatására jelentkezhetnek: 

• emésztési zavarok, hasfájás 
• testsúlynövekedés vagy kórós fogyás 
• gyengül az immunrendszer, fogékonyabb vagy a különböző fertőzésekre 
• depresszió 
• fejfájás 
• csökkenő teljesítmény otthon és az iskolában 

Ahhoz, hogy segíthess magadnak ezeket a tüneteket csökkenteni vagy megszüntetni, először 
is tudnod kell, hogy stressz és stressz között is van különbség. 

Hasznos stressz: mindenkinek szüksége van kihívásokra. Bizonyos helyzetek cselekvésre 
ösztönöznek, s ezáltal a maximumot hozhatod ki magadból. Fontos azonban, hogy ismerd a 
korlátaidat és tudd, hol a határ. 

Ha kóros a stressz 

• Hallgass a testedre: A fejfájás, ingerlékenység, az étkezési szokásokban bekövetkező 
változás, az emésztési  problémák mind azt jelzik, hogy túl sok stressz ér.  Próbáld enyhí-
teni a tüneteket masszázzsal, pozitív gondolkodással! 

• Aludj eleget: Alváshiány hatására sokkal ingerlékenyebb, érzékenyebb, esetleg agreszí-
vabb lehetsz. Ez nem jó se neked, se a környezetednek, hiszen további konfliktusok forrá-
sa lehet. 

• Támaszkodj szeretteidre: A nehéz napokon meríts erőt a családod vagy barátaid segítő 
támogatásából! Töltődj fel a tőlük nyert energiákkal, vagy kérj segítséget tőlük, ha szüksé-
ged van rá. 

• Gondolkodj pozitívan: A fejedben keringő negatív gondolatokat helyettesítsd pozitívval. 
Ahelyett, hogy arra gondolnál: „Sosem fogom tudni ezt megcsinálni” mondd inkább, hogy 
„Ezt a kihívást lépésről lépésre fogom legyőzni.” 

• Oszd be az idődet: Készíts fontossági rangsort a rád váró feladatokról, és tartsd magad 
hozzá. Nem lehet egyszerre mindent megoldani, haladj lépésenként! 

• Figyelj a megfelelő táplálkozásra: Ismered a mondást: Ép testben ép lélek. 

 

Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/508/stresszkezeles  
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4. Forrás:  pixabay 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/508/stresszkezeles


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

DIÁKFOTÓ 2022 
 
Keressük 2022 ifjú természetfotós tehetségét. Jelentkezz Te is, vagy nevezzetek be 
az egész osztállyal és nyerjetek értékes nyereményeket, vagy akár osztálykirándu-
lást! 
 
Olyan képeket várunk, amelyek akár magát a tájat, akár a vad-
világot, rovarvilágot, természetes élőhelyeket, ember és termé-
szet kapcsolatát mutatják be művészi igénnyel. A zsűri kifeje-
zetten értékeli az ötletet, az újszerű látásmódot, a képi megva-
lósítás egyediségét. A beérkezett képeket háromtagú zsűri bí-
rálja el, a zsűri elnöke Máté Bence, a világhírű magyar ter-
mészetfotós.  

A pályázaton való részvétel ingyenes. 
 
BEADÁSI HATÁRIDÓ: 2022. március 20. 

Tovább: https://pafi.hu/palyazat/diakfoto-2022  
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5. Forrás: https://www.saferinternet.hu/  

6. Forrás:: unsplash 

https://pafi.hu/palyazat/diakfoto-2022
https://www.saferinternet.hu/
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7. Forrás: https://vfmk.hu/2022/01/28/franciaorszag-rajzpalayzat/  

https://vfmk.hu/2022/01/28/franciaorszag-rajzpalayzat/
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8.  Forrás: Forrás: https://korosikultura.hu/marcius_15_muzeum.html  

https://korosikultura.hu/marcius_15_muzeum.html
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9. Forrás:  Forrás: https://vfmk.hu/2022/02/22/dr-hermann-robert-eloadasa-2022-03-18/  

https://vfmk.hu/2022/02/22/dr-hermann-robert-eloadasa-2022-03-18/


 
 

JÁTSSZ MA! Társasjáték klub 

„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, 
hogy elfelejtünk játszani.” George Bernard Shaw 
 
 

 

Mi adjuk a helyszínt, a játékokat, Neked csak játszani kell! 
Az Aba-Novák Agóra legújabb klubja a Játssz Ma társasjáték klub, mely életkortól függetle-
nül invitál stratégiai, táblás, kártya és egyéb társasjátékok önfeledt csatáira. Gyere egyedül, 
vagy barátokkal, családdal, itt biztosan megtalálod a kedvenc játékodat és elhozhatod a sa-
ját készletedet is! 
 
Találj játéktársakra, élvezd a játék örömét! 
 
Havonta egy szombaton, 15.00-18.00 között az Aba-Novák Agóra Digitális oktatótermében. 
A belépés ingyenes, az érvényben lévő szabályok betartásával. 

 

Forrás: http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/jatssz_ma_tarsasjatek_klub_930  
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10. Forrás: pixabay  

http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/jatssz_ma_tarsasjatek_klub_930
https://korosikultura.hu/konyvudvari_vigassag.html


 

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 

 
 

11.  Forrás: freepik 

 

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 

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

http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktatas.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor

