
Országos Diákparlament 

„BESZÉLJ HOZZÁM”– A NYELVEK EURÓPAI NAPJA! 

Tudtad, hogy 2020-tól kötelező lesz a felvételihez egy kö-
zépfokú nyelvvizsga is? 
A KSH adatai szerint 2014-ben több mint 39 ezren, az elő-
ző évihez képest 2 ezer fővel többen kapták kézhez a dip-
lomájukat. A sikeres záróvizsgát tett hallgatók közül 
nyelvvizsga hiánya miatt még mindig 7,5 ezer fő nem ve-
hette át az oklevelét, de számuk kedvezően alakult, több 
mint 14%-kal csökkent egy év alatt. 
A 21. században már nélkülözhetetlen legalább egy ide-
gen nyelv ismerete. 
A strasbourgi Európa Tanács kezdeményezésére 2001 óta 
ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját szeptember 26-án. 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78. § (8) bekezdése értel-
mében „Az oktatásért felelős miniszter háromévenként összehívja a diákparlamentet. A 
diákparlament a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, amely az 
előterjesztésében áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogadhat el, amely-
ben megfogalmazza véleményét, javaslatát.” 
A soron következő országos diákparlament a 2016/2017. évi tanév második fél-
évében kerül megrendezésre. Az országos diákparlamentet megelőzően az intéz-
ményi majd a megyei rendezvények lebonyolítására kerül sor. A rendezvények 
megszervezésének időpontjai: 
Az intézményi rendezvények: 2016. szeptember 12 – október 7. között. 
A megyei rendezvények: 2016. október 17 – december 2. között. 
Az országos diákparlament időpontja: 2017. február; helyszíne: Székesfehérvár 
Az intézményvezetők szeptember első napjaiban kapják meg a diákparlament 
megrendezésére, valamint a delegáltak megválasztására vonatkozó részletes 
tájékoztató levelet. 
A megyei diákparlamenti rendezvények szervezője és lebonyolítója az Oktatási 
Hivatal megyei POK szervezetei lesznek. 
 
Forrás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató 
szakmai anyaga a 2016/2017. tanévre 

 



Az Európa Tanács és az Európai Unió közös rendezésében 2001-ben megtartott Nyelvek Európai Éve sikeresen 
vont be a programokba több millió embert a 45 résztvevő országban. A programok Európa nyelvi sokszínűségét 
ünnepelték és a nyelvtanulást népszerűsítették. Az év sikerét követően az Európa Tanács kezdeményezésére 
minden évben szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját.  

A Nyelvek Európai Napjának általános célkitűzései a következők:  

 • A közvélemény figyelmének felhívása a nyelvtanulás fontosságára, illetve a tanult nyelvek sokszínűségének 
növelése a nyelvi változatosság és a kultúrák közötti megértés támogatására; 

 • Európa megőrizendő és támogatandó gazdag nyelvi és kulturális sokszínűségének népszerűsítése; 

 • Az egész életen át tartó nyelvtanulás előmozdítása az iskolában és azon kívül, függetlenül attól, hogy a cél a 
külföldi tanulás, szakmai fejlődés, a mobilitás lehetővé tétele vagy egyszerűen csak a kellemes kikapcsolódás és 
a kommunikáció. 

Szeptember 26-án sokféle rendezvény zajlik a földrész számos pontján: események gyerekeknek és gyerekekkel, 
tévé- és rádióadások, nyelvórák és konferenciák. A nemzeti hatóságok és a különböző partnerek szabadon szer-
vezhetnek rendezvényeket. Az esemény az Európa Tanács 47 tagállamának 800 millió lakosát buzdítja további 
nyelvek tanulására, bármilyen korban, az iskolában és azon kívül is. Az Európa Tanács meggyőződése, hogy a 
nyelvi sokszínűség a kultúrák közötti jobb megértés biztosításának eszköze, továbbá kulcsfontosságú eleme 
kontinensünk gazdag kulturális örökségének, ezért elkötelezett a többnyelvűség támogatása mellett Európa egé-
szében. 

Az esemény honlapján számos nyelvi teszt és játék érhető el:  
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/hu-HU/Default.aspx 
 
Forrás:  http://hirmagazin.sulinet.hu     
              www.ksh.hu    A második kép forrása: http://inyt.pte.hu/ 

KÉSZÍTS SAJÁT FÜZETCÍMKÉT! 

Megkezdődött az új tanév, a füzeteket és a könyveket sokan bekötik. Füzetcímke is kell rá. Egyszerű módon 
magunk szerkeszthetjük meg a füzetcímkéket, és nyomtathatjuk őket. Így a füzetcímkén olyan figura lesz, 
amilyet csak szeretnénk. 

Szükséges eszközök: 

 • nyomtatható etikett 

 • Microsoft Publisher 

 • Pixabay, Freepik 

 • színes nyomtató 
Sokan nem ismerik az Office programok közül a Publishert, pedig van rá esély, hogy olyan Office csomag van 
a gépünkre telepítve, amelynek része ez a program is. A Publisherrel egyszerűbb kiadványokat, például meg-
hívókat, névjegykártyákat szerkeszthetünk. Füzetcímkék esetében azért célszerűbb használni, mint például a 
Word-öt, mert a legtöbb etikett típust ismeri, így a méretet nem kell beállítanunk, csak ki kell keresnünk az 
általunk használt típust a listából. A füzetcímkék szerkesztése azzal kezdődik, hogy megkeressük a nyomtat-
ható etikett pontos típusát a csomagoláson. Ezután ugyanezt a típust kitallózzuk a Microsoft Publisher sablon-
jai közül. 
Az etikettnek az egészen pontos típusát kell megtalálnunk, amit gyártótól függően valamilyen betű-szám 
kombinációból álló kód jelöl. Meglepő, de majdnem mindig fellelhető a készletben az általunk használni kí-
vánt típus. Ha megvan a típus, elkezdhetjük szerkeszteni a címkéket. A címkéket egyesével megszerkeszthet-
jük ugyanúgy, mintha egy prezentáció diáit szerkesztenénk. 
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Van lehetőségünk beszúrni szegélyeket, kereteket a program saját készletéből, vagy szerkeszthetünk magunk 
is az alakzatok felhasználásával. A vonalakat is meghúzhatjuk az alakzatok közül kikeresve a vonalat. Annyi 
vonalat húzhatunk, ahány vonalas füzetbe írunk éppen. 
Beszúrás\Szegélyek és díszítőelemek 
Vagy Beszúrás\Alakzatok 

Felirat 
Eldönthetjük, hogy a címkéket megírjuk-e előre, vagy pedig majd kézzel írjuk 
rá a nevet, osztályt és tantárgyat. Ha van kedvünk hozzá, telepíthetünk saját 
betűtípust. Ilyenkor arra kell figyelnünk, hogy a fontkészlet minden magyar 
ékezetes betűt tartalmazzon. Ennek tesztelésére használhatjuk az árvíztűrő 
tükörfúrógép kifejezést. Ha ezt meg tudja jeleníteni a betűkészlet, akkor min-
dent tud, amire szükségünk lehet. 

Képek 
Keressünk ingyenes, szabadon felhasználható kisebb grafikákat a Pixabayről 
vagy a Freepikről. 

Nyomtatás 
Miután megszerkesztettük az etikettet, a nyomtatásnál tudjuk beállítani, hogy ugyanazt a címkét nyomtas-
suk-e több példányban, vagy egy címke csak egyszer szerepeljen. A beállítás során a címkét oldalnak nevezi 
a program, az egész ívet pedig lapnak. 
Nyomtatási beállítás, ha az egész ívre ugyanazt a címkét akarjuk nyomtatni többször, illetve ha minden cím-
kéből csak egyet akarunk:  
 

 

 

Jó készülődést, vidám iskolakezdést kívánunk! 

 
Forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu 

Mi is az a Prezi? 

A Prezi Flash-alapú, internetes prezentációkészítő szoftver. A felhasználók előtt a 
rendszer 2009. április 5-től áll nyitva. 2008-ban azzal a céllal jött létre, hogy kiváltsa 
a lineáris, slide-alapú prezentációkészítést. A tényleges fejlesztést a közel húsz fős 
Zui Labs végezte, Árvai Péter, Somlai-Fischer Szabolcs és Halácsy Péter alapítók 
vezetésével. 2014. április 16-tól magyarul is használható. 

2015-ben a Prezinek már 60 millió regisztrált felhasználója volt, akik összesen 190 
millió nyilvános prezit hoztak létre, és ezeket a preziket már egymilliárdszor nézték 
meg az interneten. 

KÖZÉPPONTBAN AZ ÖTLETEK, KÖZÉPPONTBAN A GONDOLATOK- PREZI 
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Hogyan használd? 

 A Prezi valójában egy virtuális vászon, melyre a prezentáció elemeit szabadon 
fel lehet vinni és rendezni. Mivel internetes szolgáltatás, ezért a számítógépre 
nem kell feltelepíteni, a regisztrációt követően azonnal használható a böngé-
szőből. A felhasználók a webes felületen bejelentkezve láthatják saját prezentá-
cióikat, a megosztottakat, és a nem fizetők által gyártottakat is. Bármelyik pre-
zentációt bárhonnan lehet módosítani, lejátszani, letölteni.  

 Nincs dia, lap, oldal vagy bármely más korlátozás.  

 Eszköztára egyszerű, inkább a felhasználók kreativitására épít. A prezentációk 
tárolására 100 megabájtnyi tárhelyet biztosít. 

 A képernyő bal felső sarkában helyezkednek el a kezelőszervek. A kezelőfelü-
let egyszerű, a legtöbb funkció billentyűkombinációkkal is elérhető. Az olda-
lon oktató videó és kézikönyv segíti a tájékozódást. 

 Regisztrációkor válaszd az Enjoy EDU verziót, amely diákoknak és tanárok-
nak 4GB ingyen tárhelyet biztosít. 

Izgalmas „Prezi”-ket találsz az alábbi linken: www.prezi.com 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Prezi  
 

A VALÓSÁG ARCAI: AR ÉS VR A TANTEREMBEN?! 

Úszkáljunk cápákkal, nézzünk körül a Louvre-ban, varázsoljunk hegyeket tanítványaink földrajz atlaszába. A 
virtuális valósággal és a kiterjesztett valósággal mindez lehetővé válik, úgy, hogy közben diákjaink is fejlőd-
nek.- Gyerekek kiterjesztett valóságot használnak informatikaórán 

A „technológia felgyorsult üteme”, „állandóan változó világunk” már régóta közhelyként hangzanak, különö-
sen az IKT-val foglalkozó pedagógusok körében. Az utóbbi időszak népszerű mozaikszavai (pl. AR, VR), és 
oktatási alkalmazásuk azonban mindig jó okot szolgáltatnak a próbálgatásokra, kísérletezésekre. Az innovatív 
pedagógus szívesen ugrik fejest az újba, hiszen egy új technológia kapcsán érti, hogy az mire való, de vajon, 
hogyan lehet azt az oktatásban felhasználni? Az utóbbi időszak új kifejezései közé tartozik az AR és a VR is. 
Vajon mit jelentenek ezek a mozaikszavak, hogyan használhatók a tanteremben? 

Az AR-t és a VR-t sokan összekeverik, mert mindkettőhöz valamilyen eszköz kell, virtuális térben zajlik, és 
valami olyat látunk, ami nincs is ott. Az AR angol mozaikszó „augmented reality-t”, vagyis kiterjesztett való-
ságot jelent. Egyszerűen arról van szó, hogy egy képre ránézve egy tablet, okostelefon kamerájával, a valós 
világ képe kiegészül egy virtuális képpel, pl. egy térképrészletre rátekintve az okostelefon kijelzőjén már a 
hegység háromdimenziós valójában fog tündökölni. Tehát itt a valóság és a számítógépes világ egy speciális 
keveredéséről van szó. Technikailag úgy épül fel a folyamat, hogy szükség van egy hívóképre (trigger-kép), 
mely lehet bármilyen fotó, ábra (pl. a földrajzatlasz egyik oldala), melyhez további rétegeket rendelhetünk (pl. 
hegyek 3D-s modelljét). 
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A végeredmény pedig egy atlaszból előugró 3D-s alakzat lesz, mely körbeforgatható, elemezhető, s nem utol-
sósorban látványos, élményt adó a tanuló számára. Az AR számos tantárgyban felhasználható, alkalmazásá-
nak tényleg csak a pedagógusok és a tanulók fantáziája szabhat határt. Kiváló lehetőséget biztosít a tartalom-
ba ágyazott, komplex kompetenciafejlesztésre is, ahol a diákok saját maguk is készíthetnek ilyeneket. 

A VR mozaikszó „virtual reality-t”, vagyis virtuális valóságot jelent, mely kifejezés nem is olyan új keletű, 
hiszen alkalmazásának már több évtizedes hagyománya van. Az utóbbi időszak technikai fejlődése viszont 
újra testközelbe hozta, és egyben bárki számára elérhetővé tette. 

A virtuális valóság egy olyan számítógép által generált világot jelent, melyet nehéz megkülönböztetni a való-
ságtól. Ilyen virtuális világ például a tőlünk nyugatabbra nagyon népszerű, oktatásban is használt Second 
Life, illetve a hazánkban is ismert Sims. Egy másik felhasználási területe egészen egyszerűen elmesélve az, 
amikor a felhasználó egy speciális szemüvegen, sisakon szemlél egy kijelzőt, melyen egy „elektronikus vilá-
got” lát, ahol 360 fokban képes körbenézni. 

Virtuális szemüveg – házilag? 

Ehhez még pár éve drága virtuális valóság sisakokra, kiegészítőkre volt szükség, melyeket csak filmekben 
csodálhattunk (pl. Avatar, A fűnyíró ember, Mátrix). Mára már filléres eszközökkel pótolható, melyhez csak 
egy megfelelő tudású okostelefon szükséges. A készülék egyetlen fontos kritériuma az, hogy rendelkezzen 
giroszkóp-szenzorral, hiszen ez az érzékelő határozza meg az okostelefon 3D-s pozícióját, vagyis a fej forga-
tását. A GoogleCardboard, Samsung Gear, OculusRift mellett filléres „noname” kínai szemüvegek jelentek 
meg, melyek segítségével valóban elérhető közelségbe kerül egy új, digitális világ. A Google Cardboard ki-
nyomtatható, kivágható, összeragasztható modelljéhez már csak egy pár lencse kell, és indulhat is a felfede-
zés. 

A Digitális Témahét keretein belül a Kispesti Puskás Ferenc Általános iskola diákjai is „más szemüvegen” 
fogják szemlélni a valóságot, hiszen egymásnak és a nagyvilágnak is bemutatják, hogy mire képes az AR és a 
VR egy átlagos, általános iskola hétköznapjaiban. 

Az ötletelgetéshez, kipróbáláshoz és széles tanulói, tanári mosolyokhoz jó szórakozást kíván a szerző! 

 

Szöveg és fotó: Czékmán Balázs, Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola informatikatanára,. 
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A JOG NEM ÍZLÉS KÉRDÉSE! 

Az öltözködés a te önrendelkezésedhez, emberi méltóságodhoz és szemé-
lyiséged szabad kibontakoztatásához tartozó alapjog, amelyet mindenki-
nek tisztelnie kell. Éppen ezért nem kell tanáraid engedélyét kérned ah-
hoz, hogy körmödet kifessed, a pólódon halálfej legyen, rasztás legyen a 
hajad, vagy orrkarikát hordj. Vedd azonban figyelembe, hogy társaid és 
tanáraid véleményt mondhatnak rólad. Ízlésedet és öltözködési szokásai-
dat kritizálhatják addig, amíg ezzel emberi méltóságodat nem sértik meg. 
Ehhez meg nekik van joguk, és ezt neked kell tiszteletben tartanod. Fő-
ként akkor, ha kinézeted, viseleted különleges, egyedi, eltér a szokásostól, 
és ezzel felhívod magadra a figyelmet. Tanáraidnak az oktatáson kívül 
van egy olyan feladatuk is, melynek során nevelni próbálnak téged. Így 
nekik joguk és lehetőségük van felhívni a figyelmedet arra, ha öltözéked, 
sminked, hajszíned nem illik bele az iskolai szokások közé. Ezt azonban 
csak mint véleményt, elgondolkodtató tényt közölhetik veled. Arra nem 
utasíthatnak például hogy pólód vagy hajad színe miatt menj haza. 

Vannak azonban olyan, törvényben meghatározott esetek, amikor az öl-
tözködésed és a kinézeted túllép egy jogos határt.  

Cikk folytatása a következő oldalon! 



DIÁKHÍRLEVÉL 

Az intézmény házirendje olyan belső jogi norma, amely mindenkire vonatko-
zik az intézményben. Mondhatjuk tehát, hogy a házirend egy egyedi és helyi 
jogi szabály, amelyet ugyanúgy be kell tartani mint a nemzeti köznevelési 
törvényt. A házirend egészen pontosan gyűjti össze azokat a szabályokat, 
tennivalókat, amiket az iskola határoz meg. A házirend kizárólag az iskolá-
ban, kollégiumban és iskolai rendezvényeken érvényes.  

Ezért az iskola előtti játszótéren, a vonaton, vagy a nyári szünetben a Balaton 
partján sem lehet alkalmazni. A diákönkormányzat a házirend elfogadásakor 
tiltakozhat, ha úgy érzi, hogy olyan szabályokat tartalmaz a házirend, ame-
lyek a diákok érdekével ellentétes. A házirend bármikor módosítható, ezt a 
diákönkormányzat is kezdeményezheti. A legfontosabb, leghatékonyabb, ha 
ez a dokumentum – mint egy szerződés – közös megbeszélések alapján ké-
szül el. Érdemes rendszeresen az érintettek együttműködésével átvizsgálni. 

Az iskolai házirendről további információkat a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben és a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendeletben talál-
hatsz, amelyeket a http://net.jogtar.hu/ linken elérhetsz 

 

Forrás: Diákjogi Tudor 

RÓLUNK SZÓL, SZÓLJUNK BELE! A HÁZIREND 

Ezek a következők lehetnek:  

• Nem viselhetsz semmilyen önkényuralmi jelképet, ez vétségnek számít. 
Önkényuralmi jelkép a mai jogszabályok szerint a horogkereszt, a nyilaske-
reszt, az ötágú vörös csillag, a sarló és kalapács, és az SS jelvény.  

• Az egyes szakmákra vonatkozó higiéniai előírásokat be kell tartanod. Pél-
dául a szakács, a cukrász és a pék köteles fejfedőt hordani, nem festheti a kör-
mét, nem viselhet karikagyűrűt azért, hogy az ételt semmilyen módon ne 
fertőzhesse meg baktériumokkal.  

• Baleset elkerülése és a testi épség védelme miatt az öltözködés és a viselet 
korlátozható. Például testnevelés órán megtiltható a fülbevaló, testékszer 
vagy a nyaklánc használata. 

 

Forrás: Diákjogi Tudor 
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Évről-évre egyre több energiaitalt iszunk, tavalyi becslések szerint a sokszor káros hatású italok hazai 
piaca 14 milliárd forintot tesz ki. A szülők és a fiatalok nagy része azonban nincs tisztában az italok okoz-
ta veszélyekkel. A túlzott fogyasztás elsősorban a fiatalokat érinti, az ő egészségük megőrzése érdekében 
is adott ki közleményt több hazai élelmiszer-biztonsági és egészségügyi hivatal. 

 

Magyarországon egyre többen fogyasztanak energiaitalokat fáradtság-
űzőként, aktivitásfokozóként, és ezeket a hatásokat emelik ki a különbö-
ző reklámok is. 

  
Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az energiaitalok koffeint, és más, a 
koffein hatását felerősítő összetevőket tartalmaznak. A forgalomban lé-
vő energiaitalok legtöbbjének koffein-tartalma pedig igen magas, akár 
háromszorosa is lehet egy csésze kávéénak. Nagy mennyiségű koffein 
fogyasztása előidézheti a koffein-túladagolás tüneteit: erős hányingert és 

hányást, mellkasi fájdalmat, szapora pulzust,nyugtalanságot, álmatlanságot, esetenként pánikrohamot. Aki 
nem szokott a koffeintartalmú italok fogyasztásához, -vagy 18 év alatti gyermekek esetében- annál a túlada-
golás akár halálhoz is vezethet - mondták el a szakértők. 

 
Az energiaital által előidézett mesterséges pörgés megterheli a szervezetet, felborítja a normál életritmust, 
ami újabb és újabb energiaital fogyasztására ösztönözhet. Az ördögi kör vége egy kimerült, energiáját vesz-
tett szervezet lesz, amely egészségkárosodáshoz vezet. Az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás, 
az egészséges táplálkozás, a megfelelő mennyiségű alvás biztosítja az igazi energiát és jelenti az egészség 
megőrzését. 

 

Forrás: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/archivum/archivum/press/arch_press/energydrink.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kép forrása: www.piviztisztito.hu 

AZ ENERGIAITALOKRÓL 
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A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon 

túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” és „Örökös Boldog Iskola” cím elnyerésére. 

Az Alapítvány 2014-ben indította el Boldogságóra programját, melynek fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke. 

 

A pályázat célja 
Az Alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és 
módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az általános és középiskolás korosztály 
számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való meg-
valósulását tűzi ki céljául. 
 
A pályázat tárgya 
- A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog iskola, valamint az Örökös 
boldog iskola cím elnyerése. 
- A címet elnyerő intézmények igazoló oklevelet kapnak. 
- A címet elnyerő intézmény megkapja a boldogságórákhoz tartozó tanári kézikönyvek és tanulói munkafü-
zetek egy-egy példányát (öt kötet; értéke 19 680 Ft). 
- Az elnyerhető címek száma korlátlan. 
 
A pályázók köre 
Általános iskolák és középiskolák. 
 
A cím alkalmazhatósága 
- A Boldog iskola cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2016/2017-es tanévre szóló címre pá-
lyáznak az intézmények. 
- A Boldog iskola címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tan-
éven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz. 
- A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog iskolák hálózatának. A hálózatba tartozó intézmények 
számára a Boldogság Intézet szakmai programokat szervez. 
- A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti a 
nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi az is-
kolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskolamunkájáról a külső és belső kap-
csolatrendszerének. 
- A címnek való megfelelést a Boldogság Intézet szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltétel-
ről kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül. 
- Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik - feladatellátási helyenként külön-külön 
benyújtott pályázat alapján - kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használha-
tó a cím. 

A tanévben a programot igazoltan fenntartó intézmények újabb pályázatnak való sikeres megfelelés esetén 

(legelőször 2017 szeptemberében) kaphatják meg az Örökös boldog iskola címet. 
 

A sikeres pályázat feltétele, hogy a dokumentációt a pályázó legkésőbb 2016. szeptember 20-ig elküldje 
elektronikusan, illetve postán (postai bélyegzőn szereplő dátum). 

 

A pályázati feltételekről és a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokról bővebb információt a  
http://boldogiskola.hu címen kaphat.  
 



Szeptembertől indul a kReAkTíV fiLMeS mŰhELy  

a TISZApART Moziban Szolnokon 

NÉZZÜNK és KÉSZÍTSÜNK együtt filmet! 
 
A program: 
 
Az ötlettől a filmig - a filmkészítés alapjai (forgatókönyvírás, kamerahasználat, 
forgatás, vágás, fényképezés, online vágás okostelefonon) 
Filmvetítések beszélgetéssel 
Alkalmak hetente, szerda délutánonként  
 
Első foglalkozás szeptember 7. szerda 16.00 óra 
14 éves kortól várják a jelentkezőket, a részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött. 
 
Bővebb információ és jelentkezés Dergezné Illés Juditnál:  
06 70 610 4401, illes.judit@tiszamozi.hu  
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Kalapos Éva: D.A.C – Egy új élet 

Unatkozol? Magányos vagy? Vagy csak egyszerűen úgy érzed, az életed 
egy irtó nagy káosz? Így van ezzel a 16 éves Fellegi Flóra is, aki egy buda-
pesti lakóparkban él elfoglalt apjával és idegesítő öccsével. Kevés barátja 
van, a pasizásban tapasztalatlan, egyedül a filmekért rajong mániákusan. 
Amikor azonban megismeri a kicsit fura, de nagyon vagány Zsanit, az 
élete fenekestül felfordul, és világossá válik az is, hogy idővel minden 
titokra fény derül... 

 
Lépj be te is a D.A.C. világába, és éld át velünk a kalandokat! Barátság, 
szerelem, család, problémák és megoldások - D.A.C.! 

Forrás: http://www.alexandra.hu 

KÖNYVAJÁNLÓ 
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Miről is szól ez az éjszaka? 
 
Az Európai Unió Bizottsága több mint tíz évvel ezelőtt 
indította útjára ezt a kezdeményezést, hogy Európa-
szerte megismertesse a fiatalokkal a kutatói pályát, an-
nak szépségeivel és nehézségeivel együtt, népszerűsítse 
a természettudományokat, megmutassa, hogy kutató-
nak lenni izgalmas hivatás. 
 

 

Erdei Titkok Tárháza a Kutatók Éjszakája szolnoki 
rendezvényén. 

Közreműködő:  
NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Háza 
 
Helyszín: Pallasz Athéné Egyetem (volt Szolnoki Főis-
kola), Tiszaligeti Campus 
 
Részletek: www.nefag.hu, www.facebook.com/
NEFAGZrt 
 
E-mail: erdeimuvhaz@nefag.hu 

 

Bővebb információ a rendezvényről és a programok helyszíneiről: www.kutatokejszakaja.hu 

 

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2016.09.30. 

PELIKÁN GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS TÚRANAP 2016.09.17. 

Szervező: Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista Egyesülete 
Közreműködő: NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Háza 

 

Részletek: 

http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=7295 

E-mail: vajkodon@gmail.com, erdeimuvhaz@nefag.hu 
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A Világ Legnagyobb Tanórája az első világszintű oktatási projekt, melyen keresztül minden gyermek megis-
merheti a fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat. 

A tavalyi nagysikerű Világ Legnagyobb Tanórája idén is megrendezésre kerül a 2016. szeptember 19-ével kez-

dődő héten. Idén az ENSZ által azonosított 17 Globális Célon túl, az 5. cél, a nemek közötti egyenlőség kerül 
áttekintésre. 

A Világ Legnagyobb Tanórája kezdeményezést továbbgondolva Magyarországon meghirdetésre kerül a Példa-
képem pályázat. Várják a témára elkészített alsó és felső tagozatos diákok pályamunkáit, amelyek közül a leg-
jobb munkák készítőit értékes nyereményekkel jutalmazzák! 

A Világ Legnagyobb Tanórája egy globális oktatási projekt, amelyhez számos ország csatlakozott. A világ min-
den részén egy időben, 2016. szeptember 19-ével kezdődő héten, tetszőleges napokon kerül megrendezésre a 
tanóra, így megalkotva a világ legnagyobbját. 

Magyarország felkérésre csatlakozott a kezdeményezéshez. A kezdeményezés célja, hogy a Tanóra hetében 
minél több általános iskolában, minél több osztályban megtartsák a tanórát. A pedagógusok szabadon megvá-
laszthatják, hogy a hét folyamán mikor tartják meg a Tanórát, amelyhez számos segédanyagot biztosítanak. 

A Világ Legnagyobb Tanórájának két legfontosabb célja 2016-ban: 

 Az ENSZ az általa azonosított 17 Globális Célt szeretné megismertetni világszerte, elsősorban a gyerme-
kekkel. A Globális Célok a fenntartható fejlődést szolgálják és a Föld lakóinak legnagyobb problémáira 
próbálnak megoldást keresni. 

 A tanóra fő témája az 5. cél, a nemek közötti egyenlőség. A diákok a témával kapcsolatban érvelhetnek, 
kifejthetik véleményüket, illetve kutatást készíthetnek. 

KIK VEHETNEK RÉSZT? 

Tanárok  

Minden általános iskolai pedagógus regisztrálhat és letöltheti az ingyenes segédanyagokat a tanóra megtartá-
sához.  

Diákok  

A tanóra általános iskolás korú gyermekeknek szól, mivel nagyon fontos cél, hogy a felnövő generáció tájéko-
zott legyen a fenntartható fejlődéshez vezető célokról.  

Iskolák  

Célunk, hogy minél több iskola csatlakozzon és minél több osztályban megtartsák a tanórát, így gyarapítva a 
diákok naprakész tudását.  

Forrás: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/ 

A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA 
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Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfo-
galmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az 
alábbi elérhetőségeken.  

Örömmel osztjuk meg egy-egy diákközösség beszámolóit, 
tapasztalatait az iskolai élettel, ifjúsági rendezvényekkel 
kapcsolatban.  

 

Általános iskola: 

  Csoszne.Dajka.Gabriella@oh.gov.hu 

Középiskola: 

 Egedi.Orsolya@oh.gov.hu  

 

 

Hasznos linkek: 

 

http://gyermekjogok.ajbh.hu/ombudsman.php 
http://www.oktbiztos.hu  
http://www.oktatas.hu 
http://www.ifjusagitanacs.hu/diakkozeletert-alapitvany 

 

 

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI 
OKTATÁSI KÖZPONT 
 
 
 
Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefonszám: 56/510-710 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
 
Szerkesztő:  
Csőszné Dajka Gabriella 
 

http://gyermekjogok.ajbh.hu/ombudsman.php
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktbiztos.hu/

