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Új Nemzedék Központ- Tehetségek
Magyarországa projekt bemutatása
A Tavaszi Pedagógiai Napok keretén belül lezajlott az Új Nemzedék Központ- Tehetségek Magyarországa projekt bemutatása című rendezvény a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére, melynek helyszínéül az Új Nemzedék
Szolnoki Közösségi Tér adott otthont. A projekt bemutatásán kívül a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusoknak lehetősége nyílt kérdéseiket feltenni, problémáikat megvitatni illetve felmerült az a kérdés, hogy hogyan lehetne a
tehetséggondozást a diákönkormányzatokon keresztül beépíteni a programokba.
Hasznosnak bizonyult ez az előadás, hiszen új pályázati lehetőségekről is értesültek a résztvevők.
Az Új Nemzedék Központ az ország 20 pontján - a megyeszékhelyeken, illetve
Pest megyében Budapesten és Cegléden- működtett közösségi tereket. Elsődleges
célcsoportja a 12-25 év közötti fiatalok, másodlagos célcsoportja pedig az ifjúsági
ágazathoz kapcsolódó szereplők szervezetek, szakemberek.
Az Új Nemzedék Szolnoki Közösségi Tér minden hétköznap várja a betérő fiatalokat, 12 órától 18 óráig. A belváros szívében, könnyen megközelíthetőek vagyunk. Nálunk mindenki megtalálja az éppen aktuális hangulatának, érdeklődésének megfelelő programot. Legyen szó társasjátékról, dartsról, xboxról vagy
akár csocsóról, de nyitottak vagyunk bármilyen kezdeményezésre. Ha éppen
csak egy csendes helyre vágynak a fiatalok, ahol olvasni, tanulni vagy csak szeretnének elvonulni egy kicsit a mindennapok zajától akkor a „nyugalom szigetét” is megtalálja nálunk.
Meglévő foglalkozásainkhoz (darts klub, Fifa, kreatív klub, csocsó klub, társasjáték klub), csoportjainkhoz (break tánccsoport) is csatlakozhatnak. Továbbtanulás
előtt álló fiatalokat is várunk pályaorientációs tanácsadással és egyéni-illetve csoportos tanácsadással is foglalkozunk, valamint rendkívüli osztályfőnöki órák és
csapatépítő tréningek lebonyolítását is vállaljuk akár a közösségi térben is.
Nagy Krisztina
közösségi tér vezető
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F ELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI : KÖZEL 106 EZREN JELENTKEZTEK
Közel 106 ezren jelentkeztek idén a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Nagy részük
alapképzésben és osztatlan mesterképzésben, valamint állami ösztöndíjas formában szeretne továbbtanulni.
A 2017 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre összesen 105 868 fő nyújtott be jelentkezést. Közülük a legtöbben – 71 045 fő – első helyen alapképzést jelöltek meg, osztatlan mesterképzést 11 955 fő,
felsőoktatási szakképzést pedig 4628 fő választott első helyen. A felsőfokú végzettséggel rendelkező felvételizők közül első helyen 18 240 fő jelentkezett mesterképzésre.
Ösztöndíjas képzésekre 91 046 fő szeretne bekerülni, míg az önköltséges képzési formát 14 822 fő jelölte
meg elsőként. Idén is legfeljebb 6 jelentkezési helyet lehetett megadni, ebből díjmentesen 3 képzést. A
jelentkezési adatok alapján elmondható, hogy a felvételizők átlagosan 3,3 képzésre nyújtottak be jelentkezést.
A legtöbben első helyen a gazdaságtudományok, a pedagógusképzés és a műszaki képzési terület valamely szakját jelölték meg.
Első helyes jelentkezések száma a legnépszerűbb képzési területeken, alapképzésben és osztatlan mesterképzésen:

A képzési területek prioritásaival összhangban a legnépszerűbb alapképzésnek első helyen a gazdálkodási és menedzsment, második helyen a mérnökinformatikus, harmadik helyen pedig az óvodapedagógus képzés bizonyult. Az informatika képzési területről a legnépszerűbb alapképzések között a mérnökinformatikus mellett a programtervező informatikus képzés, a műszaki képzési területről pedig a gépészmérnöki és a villamosmérnöki képzés is szerepel, mely a modern, tudásalapú gazdaság igényeivel
áll összhangban.

A legnépszerűbb alapképzések az első helyes jelentkezések alapján:
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Érdekességek az E-felvételiről
A korábbi évekhez hasonlóan az idei eljárásban is kizárólag elektronikusan lehetett jelentkezni. Az elektronikus ügyintézés elterjedését az ügyfélkapus hitelesítések számának további emelkedése is alátámasztja: idén már több, mint 70 ezer jelentkező hitelesített ügyfélkapuval.
Az első véglegesített jelentkezés (ami után már nem történt módosítás) 2016. december 22-én 20:34-kor
érkezett, vagyis a leglelkesebb felvételiző valószínűleg már felkészülve várta a képzések meghirdetését.
2017. február 15-én 23:52-kor regisztrált az utolsó jelentkező, aki még véglegesítette jelentkezését.
Mi történt a jelentkezési határidőtől mostanáig?
Az e-felvételik véglegesítése és a hitelesítő adatlapok benyújtása után az Oktatási Hivatal munkatársai
megkezdték a beérkezett adatok feldolgozását, zajlik a jelentkezéshez csatolt, valamint a később beküldött dokumentumok kezelése is. A papíron beadott dokumentumokat először digitalizálják, több körben
ellenőrzik, majd betöltik a központi felvételi nyilvántartásba.
További teendők és határidők
Az E-felvételiben a jelentkező 2017. április 20-tól folyamatosan nyomon követheti a rögzített adatait, ellenőrizheti a feltöltött dokumentumait, azok feldolgozottsági státuszát, valamint láthatja eredményeit, a
felvételi pontjait, majd pedig a felvételi döntés eredményét. Amennyiben valakinek megjegyzése, észrevétele van a számított pontokkal kapcsolatban, az Oktatási Hivatal személyes ügyfélszolgálatán jelezheti
azt.
Amennyiben a jelentkező valamilyen kötelező adatát nem adta meg, vagy nem küldte be azokat a dokumentumait, amelyek a jelentkezés elbírálásához szükségesek, hiánypótló felszólítást kap 2017. június 28ig.
2017. július 12-ig a jelentkezők a felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl.
felsőfokú oklevél, többletpontot igazoló dokumentumok) másolatait pótolhatják, illetve amennyiben
szükséges, egyetlen alkalommal módosítható a jelentkezési helyek sorrendje is.
A ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése: 2017. július 26.
Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre ún. besorolási döntést hoz, amelynek meghozataláról és az erről
szóló határozat elérhetővé válásáról elektronikus levélben értesíti a jelentkezőt legkésőbb 2017. augusztus
5-ig. A besorolási határozat szintén az E-felvételi szolgáltatásból tölthető le.
Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok felsooktatasi_felveteli_jelentkezoszamok2017/

O LDAL 4

D IGITÁLIS V ILÁG

D IÁKHÍRLEVÉL

A LEGJOBB MAGYAR NYELVŰ E - KÖNYVTÁRAK EGY HELYEN
BOOKR KIDS
Rengeteg mese és kedves történet várja az olvasni vágyó gyerekeket és szülőket is. A Forbes a HVG és a
Könyvesblog ajánlása szerint a BOOKR Kids forradalmasítja a meseolvasást, hiszen mesekönyv, hangoskönyv,
animáció és játék is egyben. Válogass a számtalan klasszikus és modern interaktív történet közül, majd olvasdhallgasd tableteden, vagy okostelefonodon. Minden mesének egy híres színész kölcsönözte hangját, így a történetek hangjátékként is élvezhetőek, a szövegkiemelés pedig segít a szótagolásban, a helyes kiejtésben, a szövegkövetésben. Színező, kvíz játék, memória serkentő és olvasónapló segít az olvasást valóban gyerekjátékká
változtatni. Kedvenc meséink közül több már angol és német szöveggel-hanggal is elérhető.

Digitális Irodalmi Akadémia
A Digitális Irodalmi Akadémia kortárs magyar szerzők jogvédett műveinek teljes szövegét szolgáltatja, ezzel
kiegészítve a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) szolgáltatását. A Neumann János Digitális Könyvtár és
Multimédia Központ és a Petőfi Irodalmi Múzeum felváltva kezeli az adatbázist. A művek szövegén túl életrajzokat, bibliográfiákat és egyéb információkat tartalmaz a szolgáltatás.
Magyar Elektronikus Könyvtár
A legnagyobb hazai elektronikus könyvtár a Magyar Elektronikus Könyvtár. Gyűjtőkörébe tartozik a magyar
irodalom klasszikusai, valamint a magyar nyelvű tudományos művek, a már nem jogvédett irodalom digitalizálás, a kortárs irodalom pedig önkéntes felajánlás útján került a könyvtárba. A gyűjtemény gondozója az Országos Széchényi Könyvtár. A könyvtárban menük és almenük alapján is tájékozódhatunk. Minden menüponton belül megtaláljuk a hozzá tartozó tudományágak, és azon belül a szűkebb szakterületek felsorolását. A
szakterület kiválasztása után a dokumentumok listájából válogathatunk, a katalógusban szerző, cím és témán
kívül lehetőségünk van a dokumentumok teljes szövegében is keresni.

Elektronikus Periodika Adatbázis
Az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatja a közel kétezer hazai és külföldi magyar nyelvű folyóirat teljes
szövegét tartalmazó Elektronikus Periodika Adatbázist. Többségében 10-20 évre visszamenőleg, néhány nagy
múltú folyóirat pedig kezdetektől olvasható. A folyóiratok egy részét a könyvtár archiválja, egy részéhez pedig távoli hozzáférést biztosít. A folyóiratokat címét böngészhetjük betűrend, vagy tudományterületek alapján,
keresni a folyóiratok címe, típusa és témája alapján lehetséges. A folyóirat címére kattintva választhatunk évfolyamot és számot, ésl a tartalomjegyzékben is kereshetünk. A gyűjteméyben található HTML dokumentumokban lehetőség van a teljes szövegben való keresésre.
Forrás : http://www.ujnemzedek.hu/hasznos/a-legjobb-magyar-nyelvu-e-konyvtarak-egy-helyen
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M EGTARTOTTA ELSŐ ÜLÉSÉT AZ O RSZÁGOS D IÁKTANÁCS

Az Országos Diákparlamenten megalakult Országos Diáktanács 2017. március 30-án, csütörtökön
megtartotta első ülését az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Az ülésen elfogadták a szervezet
működési kereteit szabályozó ügyrendet, és egyeztettek a következő időszak feladatairól.
A megbeszélés szünetében sajtótájékoztatóra is sor került.
Sipos Imre, a pedagógusképzés, a pedagógus-továbbképzés és a köznevelési ágazati-szakmai stratégiák fejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinációjáért felelős miniszteri biztos az előzményekről szólva elmondta, az Országos Diákparlament ülését február elején tartották Székesfehérváron, ahol döntöttek a diáktanács felállításáról, és megválasztották a 19 megyei és két budapesti
küldöttet.
Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős helyettes
államtitkára úgy fogalmazott, fontos mérföldkőhöz érkeztek, mert ezentúl nemcsak kétévente, a
diákparlamentek alkalmával képviselhetik érdekeiket a diákok, hanem folyamatosan, az ő kérésüknek megfelelően biztosítják majd a szervezet működését.
Baranyai Marcell, Zala megye képviselője elmondta, a tanács feladata mindenekelőtt az érdekképviselet, amelynek - véleménye szerint - maradéktalanul meg tudnak felelni, mivel a delegáltak különböző intézményekből jönnek, és még kollégisták is vannak közöttük.

Kép és szöveg forrása: http://www.diakonkormanyzat.hu/search/label/Di%C3%A1kjog
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Rossz a közérzeted? Ez a módszer mindig beválik!
Biztosan tudod, hogy a mozgás nem csak a tested és az anyagcseréd élénkíti, hanem a lelkedet
is stimulálja. Íme, néhány érdekesség a mozgás és a psziché összefüggéséről.
A rendszeres testmozgást végző fiatalok ritkább esetben hajlamosak depresszióra és más idegi eredetű problémára, mint mozgásszegény életmódot folytató társaik. Ez a tény azonban nem azt jelenti,
hogy aki sportol, soha nem érezheti magát levertnek, szomorúnak.
Ha úgy érzed letargikus hangulat kezd eluralkodni rajtad, vegyél egy
mély levegőt, s gyerünk mozogni! Magad is ámulsz majd, milyen csodára képes egy kis torna.
Miért lesz jobb kedved a mozgástól?
Testmozgás hatására az agyban fokozottan termelődnek bizonyos
stressz-elleni vegyületek, például a boldogsághormonnak is nevezett
szerotonin. A fizikai aktivitás serkenti tested különböző részeit: a szívés érrendszer, a vesék, valamint az idegrendszer közti információcserét. Amikor a tested mozgás következményeként fizikai stresszt él át,
érzelmi stressz-programra hangolódik. Eszerint az edzés során az
agyadban a stresszes helyzetek túléléséhez szükséges biokémiai anyagból sokkal több kezd termelődni.
Milyen gyakorlatok segítenek a jobb közérzet elérésében?
Nem kell se maratont futnod, se megmásznod a Himaláját, ahhoz hogy jól érezd magad a bőrödben. Se a gyakorlatok hossza, se azok nehézsége nem számít annyit, mint a önmagában a mozgás
ténye. A szív- és érrendszerre általánosan jótékony hatással bíró testgyakorlatok, mint a séta, az
úszás, vagy a biciklizés, tökéletes szellemi feltöltődést nyújtanak. Mozogj, hogy minél kevesebbet
feszengj a napi gondok miatt.
Fitness-terembe járni, egy új sportot kipróbálni, vagy pusztán a változatosság kedvéért egy kiadós
séta erejéig kimozdulni otthonról, egyaránt jótékony hatással van a hangulatodra. A mozgás mellett az egészséges táplálkozás, az elegendő alvás, a meditációs gyakorlatok, valamint a jóga sokat
lendíthet hullámzó hangulatodon, aggódó természeteden.
A testmozgás kitűnő feszültségűző és hangulatjavító, de semmi esetre sem helyettesíthet semmiféle terápiát. Ha orvosi rendelvényre gyógyszeresen kell kezelni rossz hangulatodat, vagy depressziódat, a mozgás nem menthet fel a gyógyszer szedése alól. Beszéld meg a kezelőorvossal, miféle
testmozgást javasol neked a terápia kiegészítő elemeként.

Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/524/rossz-kozerzet
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Megjelentek az új NTP pályázatok
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a
Nemzeti Tehetség Program új pályázati felhívásait.
Az egyes pályázatokról az alábbi linken olvashatsz:
http://tehetseg.hu/aktualis/megjelentek-az-uj-ntp-palyazatok-0

Ha képviselő lennék – pályázat a VII. Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlésen való részvételre
Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatot hirdet gyermekintézmények számára
a Gyermekek Világnapja alkalmából. A nyertes gyermekek részt vehetnek ősszel a VII. Gyermek- és Ifjúsági
Országgyűlés ülésén a Parlamentben.
Pályázni egyénileg, illetve 20 fős csapatokkal lehet, 8-18 év közötti fiatalok részvételével.
A pályázat formája: a tervezett kérdések leírása és
azok indoklása, min. egy A4 oldal terjedelemben,
elektronikus vagy postai úton benyújtva.
A pályázat beérkezési határideje: 2017. június 2.
JELIGE: „Ha képviselő lennék…”
A nyertesek kiértesítési határideje: 2017. szeptember
8.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes információ és a
jelen kiírás a www.gyermekmento.hu weboldalon
található.
Az elmúlt évben rendezett VI. Gyermek és Ifjúsági Országgyűlés a Gyermekek Világnapja beszámolója
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) honlapján érhető el. A legjobb pályázatok beküldőit a
szervezők meghívták az Országház Felsőházi termébe. Itt a gyerekek személyesen tehették fel kérdéseiket, és
interpellálhattak az illetékes miniszternek, államtitkárnak. A válaszokat a házszabály szerint szavazásra bocsátották. Magyarországi településekről és a határon túlról összesen 300 gyerek foglalt helyet a Felsőházi terem padjaiban. A gyerekek utazási és étkezési költségeit a szervezők állták. A gyerekeket a rendezvény házigazdája, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint dr. Edvi Péter, az NGYSZ elnöke fogadta.
A Gyermekek Világnapját az UNICEF, az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapjának kezdeményezésére 1954. óta
szeptember 20-án, ma már szinte a világ minden országában ünnepeljük.
Ez a nap a gyermekekről szól, jogaikról, lehetőségeikről, a jövőjükről, és arról is, hogy mi milyen országot,
világot adunk át nekik, ahol majd ők döntenek a mi nyugdíjas éveinkről.

Forrás: http://moderniskola.hu/2017/02/ha-kepviselo-lennek-palyazat-vii-gyermek-es-ifjusagi-orszaggyulesen-valoreszvetelre/
A kép forrása: http://www.gyermekmento.hu/hirek/Gyermekparlament_2016.html
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G LOBE F ESZTIVÁL 2017. O RSZÁGOS S ZÍNJÁTSZÓ T ALÁLKOZÓ
S ZOLNOK
2017.

ÁPRILIS

21 - 23.

Az Aba-Novák Kulturális Központ és az Országos Diákszínjátszó Egyesület rangos programja a
Globe Fesztivál - Országos Színjátszó Találkozó. A Globe Fesztivál az eltelt tizennyolc év alatt a
hazai drámapedagógiai oktatás presztízs-rendezvényeként megalapozta Szolnok városának hírnevét a színjátszók körében, így az az ország egyik legrangosabb diákszínjátszó eseménye lett. A
fesztiválon az előadások mellett a szabadidős programok is helyet kapnak. Az Országos Színjátszó
Találkozó A Globe Fesztivál gálájára meghívás alapján érkeznek a színjátszó csoportok és izgalmas
változatos műfajú produkciókkal állnak színpadra. Fantasztikus hangulatú, bensőséges légkör jellemzi ezt az ifjúsági programokkal kiegészített fesztivált. A rendezvény látogatása ingyenes.
Forrás: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-globe-fesztival.html

24. B UDAPESTI N EMZETKÖZI K ÖNYVFESZTIVÁL

Időpont: 2017. április 20-23. (csütörtöktől - vasárnapig)

Helyszín: Millenáris Nonprofit Kft. (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. B épület, D épület, Park)
Az immáron 24. alkalommal megrendezésre kerülő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a
nemzetközi könyves világ jegyzett eseménye, a térség meghatározó szakmai és kulturális fóruma.
A Fesztivál a Millenárison, igényes környezetben, könnyen megközelíthető, központi helyen, még
korszerűbb és szebb kiállítóterekkel várja a látogatóit. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hagyományosan vendégül látja a világ legrangosabb íróit, költőit, akik közül a díszvendég veheti át
Budapest Főpolgármesterétől a Budapest Nagydíjat.
Hivatalos honlap: http://www.konyvfesztival.com/2017/kozonsegnek/index_magyar.html
Forrás: http://www.bmknet.hu/fovarosi-muvelodesi-hazak-kiemelt-rendezvenyei/8374-24-budapesti-nemzetkozikonyvfesztival
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„E LFOGADLAK !” – E T WINNING

TAVASZI KAMPÁNY

M AGYARORSZÁGON

A jelentős társadalmi, kulturális, gazdasági hatások
az oktatást is elkerülhetetlenül befolyásolják, ezért
mára az inklúzió fogalma is kibővült. A befogadás
irányultsága alatt alapvetően már három fő területet
is értünk, ahol szeretnék elősegíteni a megkülönböztetés-mentes attitűd kialakítását: kulturális különbségek terén, földrajzi akadályok szintjén és az oktatási nehézségek leküzdésének frontján. A törekvés
célja, hogy az oktatás során a gyakorlatban minden
tanuló sajátos szükségleteiről gondoskodjanak készségeiknek, képességeiknek megfelelően, és egy gyermek se maradjon hátrányos helyzetben semmilyen
tekintetben.
Az „Elfogadlak!” kampány során arra keresik a válaszokat különféle megjelenítési formákban, hogy a magyar iskolákban hogyan valósul meg a befogadás és
beilleszkedés, milyen példákat lehet ebben követni, és mi válhat példaértékű viselkedéssé. Együtt gondolkodásra hívják az érdeklődőket, hogy milyen tevékenységgel lehet aktívan szerepet vállalni abban, hogy nőjön
az egymás iránti elfogadás mértéke!
Várják pedagógusoktól és tanulóktól a minél tartalmasabb, ötletesebb pályamunkákat:
•

maximum egy perc hosszúságú videókat és/vagy

•

egy hagyományos vagy digitális rajzból készített/montázs kép (jpg vagy png formátum), melynek kizárólagos paraméterei: 820 képpont szélesség és 312 képpont magasság.

A legjobb alkotások az eTwinning Hungary Facebook oldalának borítóképeivé is válhatnak!
Benyújtási határidő: 2017. május 15. 9 óra.
A pályázathoz az itt található űrlap kitöltése
etwinning@oh.gov.hu e-mail címre!

szükséges, valamint a

pályamű beküldése az-

A pályázó pedagógusokat és diákjaikat eTwinning nyereményekkel jutalmazzák, valamint azok között a pedagógusok között, akik a kampány alatt regisztrálnak a központi portálra és pályáznak is a kampányban, az
idei eTwinning Éves Konferencián való részvételt sorsolnak ki, melynek helyszíne: Málta.
Forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu

K ÖZPONTI E T WINNING

TAVASZI KAMPÁNY AZ

I NKLÚZIÓ

ÉVÉBEN

Az eTwinning program témája a 2017-es évben a „befogadás”. Követve az Európai Bizottság felhívását az
együttműködésnek az oktatásban és képzésben való megerősítésére 2020-ig, a társadalmi befogadás támogatása érdekében az eTwinning program 2017 folyamán minden tevékenysége keretében hangsúlyosan foglalkozik majd a befogadás témájával. E tevékenységek között lesznek műhelyek, konferenciák, kommunikációs kampányok, kiadványok és a portálon közzé tett kiemelt cikkek. Természetesen ez lesz az eTwinning tavaszi kampányának központi témája is.
A kampány két legfőbb célja a következő:
Arra ösztönözni a tanárokat (az eTwinning program résztvevőit), hogy a befogadáshoz kapcsolódó iskolai
tevékenységeket szervezzenek meg és hajtsanak végre.
Felhívni a figyelmet azon iskolákra, amelyek a befogadáshoz kapcsolódó tevékenységekben vesznek részt, és
bemutatni, hogy ezek a tevékenységek hogyan illeszkednek a tantervbe.
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Hogyan is lehetne jobban elkezdeni az eTwinning tavaszi kampányát, mint egy online, „nyomozós, kincsvadászatos” kalandjátékkal? A játék célja rejtvények/fejtörők megfejtésével és a befogadás prizmájának megszerzésével megakadályozni Mister Z-t abban, hogy végrehajtsa gonosz terveit. A játék a diákok minden korosztálya számára, illetve az eTwinning program kezdő és haladó résztvevői számára is megfelelő. Vegyenek részt az online kalandjátékban, találják meg a befogadás prizmáját, és mentsék meg az emberiséget!

Kattintsanak az eTwinning Live-on a „The prism
of Inclusion” bannerre és nézzék meg a videót.
Ezután a videó jobb felső sarkában található
start gombra kattintással jutnak a játék felületére, amely közvetlenül is elérhető itt. Regisztrációt követően 12 év alatti és feletti korcsoport közül tudnak választani, és már el is kezdhetik a
10 héten át tartó nyomozást.

Forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu

III. I NNOVATÍV P EDAGÓGUS K ONFERENCIA , M ISKOLC
2017. április 29-én, szombaton rendezik meg a III. Innovatív Pedagógus Konferenciát, melynek házigazdája a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon. Céljuk, hogy ötleteket, "jó gyakorlatokat" mutassanak be az IKT eszközökkel
támogatott oktatás témaköréből.
A rendezvény egyik műhelyében az Oktatási Hivatal két nagykövete, Skultéty Zoltánné és Kiss Mónika, az eTwinning program lehetőségeit, egy gyakorlott
„eTwinningező", Tóth Éva pedig saját projektjét mutatja be. A konferencián való
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Az eseményről bővebben itt és itt olvashatnak, a regisztráció linkje pedig itt található.

Forrás: www.oktatas.hu
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Nini, egy nünüke!
Április a virágzás, a természet kinyílásának hónapja. Nemcsak a növényeket érinti a kikelet, a hozzájuk kapcsolódó állatok is egyre nagyobb létszámban és változatosságban jelennek meg. A nünükék április és május
között kerülnek szemünk elé, főként a melegebb vidékeken, száraz erdők, füves-sztyeppes területek környékén.
Ha egy nünükével találkozunk, megjelenése alapján nem gondolnánk, hogy egy bogárral van dolgunk. Pedig
ezek a furcsa külsejű rovarok a hólyaghúzó bogarak családjába tartoznak. Szárnyaik kicsik, csökevényesek,
repülésre képtelenek. Az erős kitinpáncél is hiányzik, a puha, szelvényezett potroh jól látható, amely kissé
féregszerű jelleget kölcsönöz ezeknek a rovaroknak. Igen látványosak, a legtöbb fajnál a test sötét színű és
fémes csillogású, hossza 1-2 centimétertől 5 centiméterig is terjedhet. A hímek a nőstényeknél kisebb termetűek, potrohuk nyúlánkabb.

A szaporodásuk miatt fontos számukra a lazább talaj jelenléte. A nőstény ugyanis tavasszal lágyszárú, rovarmegporzású növények tövébe, a föld alá teszi le petéit a tojócsöve segítségével. Ekkor kezdődik el a nünükék
több állomásos, több helyszínen zajló fejlődése. A néhány hét után kikelő, háromkarmú lárvák felmásznak a
virágra, ahol várják a nektárt gyűjtögető, gyanútlan vadméheket. Ezek testére akaszkodva szállíttatják magukat a méhek fészkébe, ahol egy lépsejtbe költöznek be. Társbérletről szó sincs, a nünüke lárva először megeszi
a lépsejtben lévő petét, majd a mézet fogyasztja. A telet bebábozódva a talajban tölti, ahonnan tavasszal bújik
elő a kifejlődött nünüke.

A nünükék másik, emberre nézve veszélyes különlegessége,
hogy védekezésként sárgás színű, mérgező váladékot bocsájtanak ki, emiatt inkább ne vegyük kézbe, csak
szemünkkel vizsgálgassuk. A cantharidin nevű anyag a bőrön hólyagosodást okoz, emiatt kapták a hólyaghúzó bogarak elnevezést. Az ókorban belsőleg vizelethajtóként, külsőleg daganatok, szemölcsök eltávolítására
használták, de nagyon kellett figyelni az adagolásra, mivel a cantharidin már nagyon kis adagban is mérgező.
Vizsgálatok szerint néhány állatfaj érzéketlen a méregre, ezek probléma nélkül elfogyasztják a nünükéket,
például a légykapók, a túzokok, sündisznók, békák, a háziállatok közül a tyúkok, pulykák. A házinyulak, kacsák, kutyák, macskák esetében viszont súlyos következményekkel járhat egy nünükével való találkozás, szarvasmarháknál és lovaknál pedig elegendő a méreggel szennyezett takarmány fogyasztása is.
Írta: Csikós Eszter, NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház
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A 13 EMELETES LOMBTORONYHÁZ
A NDY G RIFFITHS

Ki ne élne szívesen egy lombtoronyházban? Főleg egy
olyanban, ami 13 emeletes, és nem csak saját tekepályája,
emberevő cápáktól hemzsegő medencéje meg limonádé
szökőkútja van, hanem egy mindig feltöltött pillecukorautomatája is, ami észleli, ha éhes vagy és egyenesen a
szádba lövi a kedvenc ízű cukorkádat! Épp egy ilyen
lombtoronyházban él Andy és Terry, akik nagyon jól tudják, hogy mitől kell óvniuk a csúcs menő otthonukat: például a tengeri majmoktól, a magukat tengeri majmoknak
álcázó lényektől és az óriási, mutáns hableányoktól.
Ja, és érdemes távol tartaniuk magukat az agresszív repülő
macskáktól is!

A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél szerkesztői!

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/andy_griffiths.a-13-emeletes-lombtoronyhaz.html

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan megfogalmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az
alábbi elérhetőségeken.

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI
OKTATÁSI KÖZPONT

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

Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19.
Telefonszám: 56/510-710
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu
Felelős szerkesztő:
Szabó Róza főosztályvezető

Csoszne.Dajka.Gabriella@oh.gov.hu
Középiskola:
Egedi.Orsolya@oh.gov.hu

Szerkesztő:
Csőszné Dajka Gabriella

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

