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INDUL A TANÉV
Újra becsengettek az oktatási intézményekben, ebben a tanévben 180 tanítási nap áll a
diákok rendelkezésére a tananyag elsajátításához.

A diákokat természetesen már az első tanítási napon is az foglalkoztatja leginkább, hogy
mikor lesz a következő szünet. Erre nem is
kell olyan sokat várni, hiszen az őszi szünet október 28-tól november 5-ig
tart majd.

A TARTALOMBÓL :

A KTUALITÁSOK

1-2

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint az alábbi
időszakokban lesz közoktatási szünet Magyarországon a 2017/18-as tanévben:
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Őszi szünet: 2017. október 28-tól november 5-ig
Téli szünet: 2017. december 23-tól 2018. január 2-ig
Tavaszi szünet: 2018. március 29-től április 3-ig.
Nyári szünet: 2018. június 16-tól aug. 31-ig
Piros betűs ünnepek és munkaszüneti napok, amikor nincs tanítás:
2017. október 23. (hétfő)
2017. november 1. (szerda)
2017. december 24-25-26 (vasárnap-hétfő-kedd) KARÁCSONY
2018. január 1. (hétfő)
2018. március 15. és 16. (csütörtök és péntek)
2018. március 30. és április 2. (péntek és hétfő) HÚSVÉT
2018. április 30. és május 1. (hétfő és kedd)
2018. május 21. (hétfő) PÜNKÖSD
Idén is lesznek témahetek, amelyeken a nevelési-oktatási intézmény a
munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával öszszefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti:
Folytatás a következő oldalon
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a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között,
b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,
c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.
Az Oktatási Hivatal által szervezett országos mérésekre az alábbi időpontokban kerül sor:
2018. május 16-án idegen nyelvi mérés,
2018. május 23-én országos kompetenciamérés.

Az országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát
(NETFIT®) az iskoláknak 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezniük.
A 180 nap alatt egy sereg tennivaló hárul a diákönkormányzatokra: éves munka tervezése, tisztségviselők választása, közösségépítő tevékenység, hagyományok ápolása, diákjogok védelme, szabályzatok felülvizsgálata, módosítása és nem utolsó sorban a köznevelési jogszabályokban történt változások megismerése.
A 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2017/2018. tanév rendjéről elérhető az alábbi linken:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17090.pdf
Szerkesztette: Barabás Krisztina

ÚJRA EURÓPAI SZAKKÉPZÉSI HÉT 2017 ŐSZÉN
Az Európai Bizottság második alkalommal szervezi meg az Európai Szakképzési hetet.
A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a szakképzés által biztosított lehetőségeket a fiatalok és
felnőttek számára, hogy "felfedezzék a tehetségüket" és azokat a képességeiket fejlesszék, melyek a
jelen és jövőbeli munkahelyek betöltésére elengedhetetlenek.

A szakmai programokat 2017. november 20-24. között tervezik megvalósítani.

Az Európai Szakképzési Hét magyar programjairól az alábbi linken tájékozódhatsz:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15a2SxLymebvR2trzEQGyAJsGko&ll=47.10416343598471%2C19.53080763823243&z=8
Forrás: http://www.tka.hu/hir/7675/ujra-europai-szakkepzesi-het-2017-oszen
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Ingyenes alkalmazások segítik a tanítást, tanulást –
itt a Vodafone AppTár
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Vodafone Digitális Iskola Program. A
kezdeményezés keretében eddig kiosztott 1300 táblagép után most már
az oktatásban hasznosítható tartalmak is könnyen hozzáférhetővé válnak
a diákok és tanárok számára az AppTár révén. Az AppTár egy, a Google
Play alkalmazás-áruházból letölthető applikáció, amiben számos, a digitális oktatást segítő programot találhatnak a felhasználók.
A Vodafone által fejlesztett alkalmazás-gyűjtemény évfolyam és tantárgy
szerint kategorizálja a táblagépen használható appokat. Az AppTárban közel 200 alkalmazás található, amelyekkel játékos és digitális formában tanulhatnak a gyerekek, és amelyek segítik a tanárok
felkészülését és azt, hogy új, figyelemfelkeltő ötletekkel bővítsék az óra menetét. Az AppTár bárki
számára elérhető, használatához jelenleg Android operációs rendszert futtató táblagépre vagy mo-

biltelefonra van szükség.
Nem csak a táblagép, de a csoportos használat is fontos eleme a programnak!
Táblagépes csoportos tanulás- pozitív tapasztalat – kutatási eredmény
A Vodafone Digitális Iskola Program és a hasonló kezdeményezések létjogosultságát jól mutatja a dr.
Bernschütz Mária által végzett kutatás, amiből többek között kiderül, hogy a megkérdezett pedagógusok kivétel nélkül hasznosnak tartották a táblagépek alkalmazását az órákon. A felmérésben
részt vevő tanárok közel háromnegyede volt teljes mértékben, vagy nagyon elégedett a táblagépes

csoportos tanítással, és több mint kétharmaduk számára örömöt is okozott. A felmérést 2016 májusában és decemberében is elvégezték és bő fél év alatt is érezhető volt már a táblagépek alkalmazásának hatása. A tanárok – akiknek elégedettsége folyamatosan növekszik a táblagépes
csoportos tanulásnak köszönhetően – arról számoltak be, hogy az online anyagok jobban felkeltik a
gyerekek érdeklődését, valamint a digitális eszközök használata segített nekik abban, hogy még jobban megértsék a tananyagot. Az első és a második kutatás között eltelt időszakban a gyerekek részéről a legnagyobb fejlődés az osztályzatokban történt, a legtöbben ezen a területen számoltak be javulásról, de sokan említették azt is, hogy a csoportos tanulás arra ösztönözte őket, hogy több időt
töltsenek az új ismeretek elsajátításával.
Több információt az alábbi linken találsz:
Forrás:

http://moderniskola.hu/2017/06/ingyenes-alkalmazasok-segitik-tanitast-tanulast-itt-vodafone-

apptar/

fotó: pexels.com
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Néhány újabb infó az ingyenes nyelvvizsgáról
Mikortól? Milyen nyelvből? Mennyi pénzt fizetnek vissza? - Az Új Nemzedék Központ összeszedte a válaszokat.
Korábban volt egy sajtótájékoztató, ahol bejelentették, hogy felmérés indul a fiatalok nyelvtudásáról, mert kíváncsiak, hogy mi az oka annak, hogy a nyelvtudásuk elmarad az európai átlagtól. Ha
nagyon hivatalosak akarunk lenni, akkor „azt látják, hogy bár a nyelvismeretük nő, javul, de az ezt
igazoló nyelvvizsga megszerzésében nem nőnek érdemben az arányok.” Emellett szó volt még
nyelvismeretet segítő programokról is, de minket most elsősorban az érdekel, hogy
mit tudunk az ingyenes nyelvvizsgáról? Na, lássuk:
-január 1-től lép életbe a dolog
-35 év alattiaknak szól
- az első nyelvvizsgáról van szó, Komplex középfokú (B2) nyelvvizsga vagy az ezzel egyenértékű
emelt szintű idegen nyelvű érettségi vagy a komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga.
Oké, de minden nyelvből ér?

Alapvetően azokat a nyelveket lehet választani, amelyekből emelt szintű érettségi van, s a honosítás díját, illetve minden, akkreditált nyelvvizsga központban szerzett nyelvvizsga díját a fenti öszszegig megtérítik.
Mennyi az annyi?
Maximum 34.500 forint. Ez az összeg a jelenlegi rendszerben az emelt szintű érettségi díja, s így
lehet akár felsőfokú vizsgát is tenni.
Hogy lesz ez az egész? Papírokkal kell majd szaladgálnom?
Nem, hanem az Új Nemzedék Központon keresztül zajlik majd az adminisztráció, az ügyintézés,
és mindent elektronikusan kell benyújtani, papírmunka nem lesz.
Hamarosan újabb infókkal jelentkezik az Új Nemzedék Központ!
Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/suli/nehany-ujabb-info-az-ingyenes-nyelvvizsgarol
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Miért lesz hányingerünk, ha autóban olvasunk?
Van, aki szerencsés, és autóban is tud olvasni. De a legtöbben rosszul lesznek, ha buszon, autóban
vagy éppen vonaton elővesznek egy könyvet vagy újságot, és elkezdik olvasni a szöveget. Miért
van ez? A válasz nem is olyan egyszerű.
Pedig mennyi időt lehetne spórolni azzal, ha hazafelé menet átfuthatnátok az egyetemi jegyzetet,
elolvashatnátok a kötelező olvasmányt. Az említett jelenség alapja az "utazási betegség".
Ez akkor jelentkezik, amikor az agy ellentmondásos jelzéseket kap a helyzetünkről. Ha valamilyen
járműben ülünk, az egyensúly-érzékelésért felelős belsőfül észreveszi, hogy mozgásban vagyunk,
viszont ha közben könyvet olvasunk, a szemünk csak a mozdulatlan papírt vagy képernyőt látja.
Mivel az, hogy valójában mozgásban vagyunk, nem kap vizuális megerősítést, az agyunk
"összezavarodik", az ellentmondást pedig azzal próbálja feloldani, hogy biztosan hallucinálunk. A
hallucinációt pedig leginkább valamilyen méreganyag okozhatja, ezért az agy beindítja az idegmérgekkel szembeni védekezőmechanizmust: a hányingert.
Ha utazás közben néha kinéztek az ablakon, enyhíthetitek ezt az érzést - de a legbiztosabb módszer, ha nem olvastok az autóban.
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/8011/hanyinger-auto

Testmozgás: barátokkal jobban esik
Testmozgással számos betegség kialakulásának vehetjük elejét, ám a megelőzés gondolatánál,
vagy akár az anyagi ellentételezésnél fontosabb szempont is létezik: a társaság – derült ki abból a
német tanulmányból, amely 2500 német állampolgár egészségi állapotát, mindennapi szokásait
volt hivatott felderíteni.
A legkülönbözőbb kampányok és szakértők hangoztatják a rendszeres testmozgás jelentőségét az
egészség megőrzése céljából. Egy felmérés szerint azonban mégsem ez a leghatékonyabb megoldás; a barátok és ismerősök társasága messze a legjobb motivációs eszköz arra, hogy a sportolást
ne hagyjuk abba.
A válaszadók döntő többsége (68 százalék) számolt be arról, hogy barátai könnyedén rá tudják
venni a sportolásra. Főleg a fiatalabb generáció tagjai beszéltek arról, hogy a testmozgáshoz a
jó társaság miatt fogott hozzá.
A 30 évnél fiatalabbak között 82 százalék azok aránya, akik barátaik jelenlétéből merítik a szükséges motivációt. Ez az arány a 65 év felettiek esetében is még ötven százalék.
A kutatás során arra is fény derült, hogy a jó társasággal egyetlen tényező veszi fel a versenyt:
az időjárás. A megkérdezettek két harmada vallotta be, hogy esetében a jó időjárás váltja ki a testmozgás iránti igényt. Ennek hallatán nem is lehet csodálkozni azon, hogy a legtekintélyesebb zsírpárnákat az őszi és téli időszakban lehet növeszteni.
A felmérés arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a fiatalabbak az
idősebbekkel ellentétben sokkal fogékonyabbak a külső ingerekre, amelyek testmozgásra mozgósítják őket. Azoknak aránya,
akiket igazán semmi sem indítja sportolásra ebből következőleg
az idősebbek körében a legmagasabb: 13 százalékot tesz ki.
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/2471/baratoktestmozgas
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Országos honismereti tanulmányi verseny
A 2017/2018-as tanévben is meghirdetik az Országos honismereti tanulmányi versenyt, amelyen a
jelentkezők 7 témakörben – magyar irodalom, történelem, földrajz, környezetismeret, néphagyomány, hungarikumok, feltalálók – mérethetik meg tudásukat.
A verseny célja, hogy érdekes, izgalmas felfedező feladatok és játékok segítségével elmélyítse, kiegészítse a hazánk természetrajzáról, történelméről szóló tananyagot, továbbá hogy hozzájáruljon nemzeti értékeink tudatosításához.
A versenyre 3–7. évfolyamos tanulók nevezhetnek.
Nevezési határidő: 2017. szeptember 30.
További információ az alábbi honlapon olvasható, illetve az alábbi
e-mail-címen kérhető:
www.honismereti-tanulmanyi-verseny.hu
info@honismereti-tanulmanyi-verseny.hu
Forrás:
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/
orszagos_honismereti_verseny2017

Juvenes Translatores fordítói verseny
Az Európai Bizottság Fordítói Igazgatósága tizenegyedik alkalommal szervezi meg a Juvenes
Translatores elnevezésű fordítói versenyt, amelyen 17 éves középiskolás diákok vehetnek részt. A
versenynek idén az is aktualitást ad, hogy márciusban ünnepeltük az Európai Közösség létrejöttének a 60. évfordulóját. Az 1957-ben Rómában aláírt szerződés jubileuma joggal tekinthető a nyelvi
sokszínűség ünnepének is, hiszen az Európai Közösség első rendelete kimondta, hogy az Európai
Unió valamennyi hivatalos nyelve egyenértékű.
Az iskolák 2017. szeptember 1. és október 20. között jelentkezhetnek a fordítói versenyre, mégpedig
közvetlenül a Juvenes Translatores weboldalán. A versenyben részt vevő iskolákat az Európai Bizottság sorsolással választja ki. A versenyen a tanulók egy egyoldalas szöveget ültetnek át az Európai Unió egyik hivatalos nyelvéről egy másikra. A versenyzők az EU minden tagállamában ugyanazon a napon, november 23-án a tanáraik felügyeletével készítik el a fordításukat.
A versenyen EU-tagországonként egy győztest hirdetnek, aki felkészítő tanárával együtt meghívást
kap a 2018-ban Brüsszelben, az Európai Bizottság székházában tartandó díjátadó ünnepségre. Az
utazás és a szállás költségeit az Európai Bizottság fedezi.
A verseny idegennyelv-tanulásra és fordításra ösztönzi a fiatalokat, akiknek az idegen nyelvek ismerete a munkaerőpiaci boldogulását nagyban segíti.
A versenyt az érdeklődők Facebook-on és Twitteren (#JuvenesTranslatores) is nyomon követhetik.

Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/juvenes_translatores
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XXI. Erdők Hete
Az Országos Erdészeti Egyesület kezdeményezésére minden év október első hetében országszerte
rengeteg érdekes erdei programot kínálnak az erdőgazdaságok.
A NEFAG Zrt. idén 4 helyszínen
(szolnoki Széchenyi Parkerdő és Bagolyvár Vadaspark, Monor, Pusztavacs,
Tiszaigari Arborétum) várja a családokat, óvodás és iskolás csoportokat.

Bővebb információ: www.nefag.hu/
programok

Forrás: http://nefag.hu/
programok#33233

2017. szeptember 25. és november 12. között ismét megrendezésre kerül a nagysikerű országos rendezvénysorozat, a Múzeumok Őszi Fesztiválja. A fesztivál idei jelmondata: „Az ajtó nyitva áll”.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017 programjai tizenegy központi témakörhöz kapcsolódnak, melyek
közül nyolc a nagyközönségnek, egy-egy a pedagógusoknak és óvodapedagógusoknak szól, egy pedig a szakmai programokat foglalja magában. A Múzeumok Őszi Fesztiválja egy új, kiemelt témával
igyekszik a hazai irodalmat meghatározó jeles írók, költők múzeumokban őrzött hagyatékára, jeles
tárgyaira felhívni a figyelmet. A nyitott ajtó több mint jelkép: a múzeumok a fesztivál alatt vendégségbe hívják mindazokat, akik nyitott szemmel és lélekkel, kíváncsisággal és érdeklődéssel fordulnak
feléjük.
Részletes programok: http://2017.oszifesztival.hu/programok.html
Szerkesztette: Barabás Krisztina
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Ha szeptember, akkor KUTATÓK ÉJSZAKÁJA!
2017. szeptember 29. (péntek)
Miről is szól ez a nap?
A Kutatók Éjszakájára minden korosztályt várnak látogatóként! Az
Európai Unió Bizottsága által kezdeményezett eseménysorozat a társadalom minden tagjának bemutatja a kutatás és fejlesztés (K+F) fontosságát és vonzóvá szeretné tenni a kutatói életpályát. Az ovisoktól a
nagymamákig mindenki megismerkedhet az innovációs gondolkodás
fontosságával.
Szeptember 29-én kora délutántól késő éjszakáig, a rengeteg érdekes
program során máskor nem látogatható helyszínek is kinyílnak, és bepillanthattok a zárt ajtók mögött zajló, az emberiséget előre vivő új
ötletek létrehozásába;
Több mint 45 városban, több mint 2000 program megszervezésével nem csak szórakoztatni szeretnének a szervezők, hanem azt is demonstrálni, hogy a találmányok egy-egy elkötelezett, kitartó és
kreatív tudós vagy tudóscsapat munkájának eredményei, hogy a fiatalok is kedvet kapjanak a tudományos életpályához és az újítások támogatásához.
A Kutatók Éjszakája hivatalos YouTube-csatornája idén is érdekes tudományos és az eseményhez
kapcsolódó híreket oszt meg!
Írjátok fel a naptáratokba vagy az okostelefonba, hogy biztosan ne felejtsetek eljönni:
2017. SZEPTEMBER 29-én, pénteken, megint: KUTATÓK ÉJSZAKÁJA!!!
Bővebb információ a rendezvényről: http://www.kutatokejszakaja.hu/2017/
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Szeptember 4-től lehet szavazni az Év Fájára!
Idén 48 jelölés érkezett az Év Fája versenybe a júniusi határidőig,
amelyek közül tizenhármat juttatott a döntőbe az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije. Az idén nyolcadik alkalommal szervezett
vetélkedő olyan fákra hívja fel a figyelmet, amelyek különleges
szerepet töltenek be a jelölő közösség életében.
Egy történet és képek elküldése révén bárki nevezhetett a versenybe egyedi fát vagy akár facsoportot is. A vetélkedőben nem
számít a fák kora és mérete, előny azonban, ha a jelölt őshonos fajt
képvisel, közterületen áll, vagy amelynek a története egy környezetvédelmi ügyhöz kapcsolódik. A döntősök kiválasztásánál a
zsűri legfontosabb szempontja a történet, mely megmutatja, hogy az adott fa vagy facsoport miért
fontos és különleges az őt nevező közösség számára.
Az alapítvány célja a versennyel, hogy felhívja a figyelmet a természet és a közösségek kapcsolatára,
illetve a természetvédelem fontosságára. Ezért azok a jelöltek, amelyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, elnyerhetik a “Hős Fa” címet. Ezzel a díjjal szeretnének a verseny
szervezői hozzájárulni a fák életéért vívott küzdelemhez, illetve elismerni a megmentésük érdekében végzett munkát.
Az Év Fáját a közönség választja meg online szavazás révén, amely idén szeptember 4-én indul és
október 15-én éjfélkor zárul. A “Hős Fa” címet a zsűri osztja ki, és különdíjat kap minden évben az
Országos Erdészeti Egyesület által választott jelölt is. A döntősökről részletes információ az Év Fája oldalon található, és itt van lehetőség a szavazatok leadására is. Az izgalmak fokozása végett a
szavazás állása az utolsó napokban rejtett lesz. A végeredményt november első felében teszi közzé
az Ökotárs Alapítvány.
A 2017-es magyarországi Év Fája a 2018 elején rendezendő európai versenyben is indul, amelynek
győztese az Ökotárs Alapítvány Európai Év Fája címet nyeri el. A nemzetközi versenyen többször is
második helyezést értünk el, háromszor pedig elsőként végzett a magyar fa - legutóbb 2016 tavaszán a bátaszéki molyhos tölgy.
Az idei versenyben a következő fákra lehet szavazni:
A délegyházi vadkörtefa
A gyulaji odvas hársfa
A nyírbátori tölgyfa
A szentkirályi hazaváró nyár
Családi almafa
Fonyódi fehér nyárfák
Hevesy György ciprusfája
Horvátnádaljai platánfák
Hőssé ítélt miskolci mocsárciprus
Imrehegyi terebélyes eper
Ősi gubacsi testvérfák
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Vörösvári vén eperfa
Zengővárkony hős szelídgesztenyéje
További információ: Oravecz Ágnes, Ökotárs Alapítvány,
oravecz.agnes@okotars.hu, tel.:+36 1 411 3500
Az Év Fája a facebookon

Tudtad-e?
Az Országos Erdészeti Egyesület már 1996-ban elindította az ugyanilyen néven futó Év Fája mozgalmat. Az Év Fája mozgalom nem egy konkrét fát, hanem egy-egy kevésbé ismert hazai fafajt
ismertet meg a nagyközönséggel és az erdészeti szakmával. Az adott évben az erdészeti ismeretterjesztés, az erdei iskolai programok, tanulmányi versenyek és a szakmai kutatások kiemelten
foglalkoznak a választott fafajjal. Az elmúlt időszakban mintegy 200 tanulmány és kiadvány jelent meg az év fáival kapcsolatban. 2017-ben az év fafaja a vadalma, melyről bővebb információt
a www.azevfaja.hu honlapon olvashattok.

A verseny célja
Az Év Fája vetélkedő célja, hogy a fák természetben betöltött szerepén keresztül hívja fel az emberek figyelmét a környezettudatosságra. A vetélkedő a nemzetközi Európai Év Fája versenyhez
kapcsolódik. A nemzetközi versenyt az Environmental Partnership Association (EPA)szervezi,
mely az Ökotársból és 5 további közép-európai országban működő testvéralapítványaiból áll. A
verseny magyarországi partnerei az Országos Erdészeti Egyesület, a Varga-Erdőmester Kft.,
a Greenpeace Magyarország, a Szabad Föld, a Kenderkóc webáruház, az Ecolounge és a Civil Rádió.
Forrás: Ökotárs Alapítvány

http://www.diakonkormanyzat.hu/2017/09/szeptember-4-tol-lehet-szavazni-az-ev.html
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Stand up! - Egy majdnem normális család 1.
Molnár T. Eszter
Akinek egy szomorú stand-upos az apja, rossz arcokkal kavar a nővére, antiszociális az öccse,
a nagynénje meg mindenbe beleszól, az nem véletlenül tölti a vasárnapokat egy kutyamenhelyen. Bakos Virágnak elég oka lenne rá, hogy magába forduljon, de szerencsére nemcsak a humora jó, hanem van egy hűséges aranyhörcsöge, pár jó fej osztálytársa és egy igazi barátnője
is.Aztán egyszer csak nyomulni kezd rá az a két srác, akiknek a legkevésbé kellene. Virág hamarosan a társaság peremén találja
magát, megtapasztalja a féltékenységet és a kirekesztést, ám egy
szétesőfélben lévő család egyetlen
normális tagjaként nem sok ideje
van sajnálni magát. Tanítás után
vacsorát főz, leleplez egy rablóbandát, vagy az apját hozza össze
egy szimpatikus nevelőanya jelölttel. Csak ezek után jut ideje elgondolkozni azon, hogy mennyit ér a
barátság, és érdemes-e bevállalni a
sebezhetőséget a szerelemért cserébe.

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/molnar_t_eszter.stand-up-egy-majdnem-normalis-csalad-1.html

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

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
Szerkesztő:
Csőszné Dajka Gabriella

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

