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Február 15-ig lehet jelentkezni a szeptemberben indu-

ló felsőoktatási képzésekre 

 

December 22-én indul a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás, 
ettől a naptól kezdve lehet jelentkezni a jövő szeptemberben induló alap
- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre. A felvéte-
lizők legfeljebb hat helyet (hármat díjmentesen) jelölhetnek meg az E-
felvételiben a 2018. február 15-i jelentkezési határidőig. 

A jelentkezők a felsőoktatási felvételi eljárás menetéről és a meghirde-
tett képzésekről az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.huoldalon közzé-
tett Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban (Tájékoztató) találnak részletes 
információkat. A Tájékoztató tartalmazza a képzések meghirdetéseit, az 
aktuális szabályokat, a pontszámítási módszereket és az érvényes jelent-
kezéshez szükséges minden további tudnivalót. A Tájékoztató várható-
an január végéig frissül a megjelenése utáni változásokat felsoroló hiva-
talos kiegészítéssel. A jelentkezés benyújtása előtt tehát szükséges a ki-
egészítés során módosított információkat is átnézni, hiszen ezek hatás-
sal lehetnek a korábban kialakított felvételi stratégiára. 

A jelentkezők kizárólag a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi rend-
szerén keresztül nyújthatják be jelentkezésüket; a felsőoktatásba történő 
jelentkezés online felülete a jelentkezési határidőig folyamatosan elérhe-
tő. A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2018. február 15-én éjfélig lehet 
rögzíteni, a hitelesítés határideje 2017. február 20.; legegyszerűbb módja 
az Ügyfélkapuval történő hitelesítés. 
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A jelentkezők a felvételiben legfeljebb hat jelentkezési helyet jelölhetnek meg, ebből hármat díj-
mentesen. Ezen felül további három hely jelölhető meg, amelyekért egyenként 2000-2000 forint 
kiegészítő díjat kell fizetniük a jelentkezéskor. Egy jelentkezési helyre történő jelentkezésnek szá-
mít, ha valaki ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját megjelöli, azaz ha az 
intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzés helye és nyelve is azonos, csak a 
finanszírozási forma tér el. Ezeket külön sorban kell feltüntetni, tehát a jelentkezéskor maximum 
tizenkét sor tölthető ki. 

A pontszámítás alap- és osztatlan képzésen, valamint felsőoktatási szakképzésen 500 pontos rend-
szerben történik: a tanulmányi és érettségi pontok (maximum 400 pont) mellé különböző jogcíme-
ken legfeljebb 100 többletpont kapható. Mesterképzésen legfeljebb 100 pont szerezhető, a pontszá-
mítás szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák meg és teszik közzé a felvi.huhonlapon. 
A jogszabályi minimum ponthatár változatlan: az alap- és osztatlan mesterképzések esetében 280, 
felsőoktatási szakképzéseknél 240, mesterképzéseknél pedig 50 pont. A felsorolt ponthatárok alatt 
teljesítő jelentkezők nem vehetők fel a felsőoktatásba. A ponthatárokat várhatóan 2018. július 25-
én hirdetik ki. 

Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/2018_kepzesek_jelentkezes/ 

Nyilvánosak a 2016-os PIRLS-mérés eredményei 

2017. december 5-én, 11.00 órakor sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra a PIRLS-nemzetközi ta-
nulói szövegértési vizsgálat legfrissebb eredményeit az Emberi Erőforrások Minisztériuma Okta-
tásért Felelős Államtitkársága és az Oktatási Hivatal. 

A PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) nemzetközi tanulói teljesítménymé-
rést 2001 óta ötévente szervezi meg az IEA (International Association for the Evaluation of Educa-
tional Achievement) a 4. évfolyamos tanulók szövegértési képességeinek és az azzal összefüggő 
háttértényezőknek a vizsgálatára. 

A 2016-os mérésben 50 ország közel 320 000 tanulója vett részt. Hazánknál ezek közül mindössze 
7 ország ért el szignifikánsan jobb eredményt. 

Magyarországon a mérés lebonyolításáért az Oktatási Hivatal Köznevelési Mérési Értékelési Osz-
tálya a felkért iskolák közreműködésével felelt. 

A PIRLS az egyik legjelentősebb nemzetközi oktatási eredményeket és összefüggéseiket vizsgáló 
mérés, a PISA és a TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) mellett. Ezeket 
hazánkban az országos kompetenciamérés rendszere egészíti ki. 

Magyarországon 149 véletlen mintavétellel kiválasztott iskola 209 osztályának 4623 tanulója vett 
részt a mérésben. A 2001-ben kialakított 500 pontos PIRLS-skálaátlaghoz viszonyítva 2001-ben 
543, 2006-ban 551, 2011-ben 539, 2016-ban pedig 554 pont lett a magyar negyedik évfolyamos ta-
nulók átlagpontszáma. A 2016-os PIRLS-mérést részletesen bemutató összefoglaló jelentés és az 
eredményeket ismertető, a sajtótájékoztatón levetített prezentáció, illetve kiosztott rövid tájékozta-
tó a linkekre kattintva letölthető. 

Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/pirls_meres_2016_eredmenyek/ 
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2019-ben Magyarországon rendezik a WRO robotprogramozás döntőjét  
 

Európában elsőként a Magyarországot képviselő Edutus Főiskola nyerte el a 2019. november 8-10. kö-

zött megrendezendő XVI. World Robot Olympiad™ (WRO) Világdöntő rendezési jogát. A világverseny 

lebonyolítását az Edutus Főiskola végzi, mint a WRO™ hivatalos nemzeti szervezője, a rendezvénynek 

pedig Győr városa ad helyszínt.  

Czunyiné dr. Bertalan Judit digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos elmondta, hogy ez Ma-
gyarországnak egy hatalmas siker, a magyar oktatástörténet legnagyobb, legrangosabb világversenyé-
nek rendezési jogát nyerte el. A Digitális Oktatási Stratégiában hangsúlyosan szerepel a programozás és 
a kódolás mellett a digitális kompetenciák megtanítása is, már az általános iskolától kezdve. Ezeknek a 
közép- és hosszú távú céloknak a megvalósításához a WRO™ is hozzájárul. 

„Óriási európai siker! Két év múlva november 8-10. között az egész világ Magyarországra fókuszál. A 
WRO™ megrendezése megalapozhatja Magyarország digitális technológiai fejlődésének előre mozdítá-
sát. Több mint 3000 résztvevő, 65 különböző országból érkezik hazánkba, ez egy nagyon nagy verseny 
az MTMI (Matematikai, Természettudományos, Műszaki és Informatikai) témakörben. Köszönjük a ma-
gyar államnak és a cégeknek az eddigi támogatást, és a sikeres megvalósítás érdekében nyitottak va-
gyunk a további együttműködésre is”- nyilatkozta Szögi Zoltán, az Edutus Zrt. vezérigazgatója, az Edu-
tus Főiskola fenntartója. 

Az idei évben a WRO™ LEGO® Robot verseny Magyarországon bekerült az emberi erőforrások minisz-
tere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről 3. számú mellékletébe az oktatásért 
felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek közé, mely egy óriási előrelépés a cé-
lok eléréséhez és a meglévő szakképzett munkaerőhiány csökkentésére is. 

A 2018-as versenyszabályokat 2018. január 15-én hirdeti meg a WRO™ nemzetközi szervezete. A ma-
gyarországi nemzeti döntőre, mely Tatabányán kerül megrendezésre 2018. január 15-étől lehet regiszt-
rálni a www.wro.huoldalon minden korosztályban. 

A World Robot Olympiad™ (WRO™) egy nemzetközi okta-
tási program, amely azzal a céllal jött létre, hogy megköny-
nyítse a fiatalok hozzáférését a természettudományos tár-
gyakhoz és motiválja őket mérnöki vagy informatikai szak-
ma választására. A WRO™ versenyek ötvözik egy sportese-
mény izgalmát a LEGO® Mindstorms robotok tervezésének, 
építésének és programozásának kihívásával. A WRO™ nem-
zetközi szinten 14. éve szervezi meg a tudomány, a technoló-
gia és az oktatásnak ezt a seregszemléjét. Ezzel egyesíti és 
segíti a fiatalokat a világ minden tájáról kreativitásuk és 
problémamegoldó készségük fejlesztésében az MTMI 
(Matematikai, Természettudományos, Műszaki és Informati-
kai) területén. A LEGO® Robotok programozási nyelve a PLC programozáshoz hasonló, alapul szol-
gálhat a későbbi PLC ismeretek könnyebb elsajátításához, alkalmazásához. A versenyeken résztvevő 
diákok 85%-a műszaki, természettudományos vagy informatikai területen tanul tovább, helyezkedik 
el.  

 

Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/programajanlo/2019-ben-magyarorszagon-rendezik-a-wro-

robotprogramozas-dontojet 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wro.hu%2F&h=ATO0GZonV6y6dbprWrEwYIzT-aennXRsSgaDnAaRZltHzi6EhOosgiSOraZkYGE3QwyveHSPQ66ij9m_7VlewR-lt_SU8LFi1weFEbcJivOAz9anXvqkpL2RTKK_0clEkg-Akxy0-z7L2x2jK2TYZfUHRCM6QeorCJc8q-k3bvTX1DpFo2unM5L8Q6hBStg5cjYSYy4
http://wro.hu/


Nyelvvizsgára készültök? Ez az ingye-
nes app nektek is jól jöhet 
Ha nyelvvizsgára készültök vagy csak szeretnétek fejleszteni a szókincseteket és a kiejtéseteket, 
akkor ezt az alkalmazást érdemes kipróbálnotok. Sokrétű, ingyenes és bármilyen okoseszközre 
letölthető. 

BBC - Learning English 

 

Az online alkalmazások világában az egyik leggazdagabb és legjobban feldolgozott hanganyag-
gyűjteményt a BBC Learning English aloldalain találjátok, amelyek már telefonra és tabletre letölt-
hető formában is elérhetők. 

A 6 Minute English alkalmazásban például hatperces, mindenféle témájú hanganyagokat hallgat-
hattok meg, amelyekhez szómagyarázatokat is kaptok.  

Itt tölthetitek le az alkalmazást, és találtok bővebb információkat is. 

 

Forrás: http://eduline.hu/nyelvtanulas/2017/12/13/nyelvtanulo_alkalmazas_LREPH6 

 

Forrás: Go-
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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 inter-
aktív 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” 
programot (persze az adott iskolával mindenképpen egyeztetni kell). A felkéréshez kérjük, hogy 
az iskola 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 isme-
retéből fakad. Az „Ébresztő-óra” program célja, hogy növelje a gyermekjogok ismertségét az isko-
lákban, és az UNICEF gyermekvédő tevékenységének bemutatásával érzékenyítse a gyermekeket 
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 egye-
nes úton vezet a felelősségvállaláshoz, és így a korlátok és szabályok betartásához. A jogok ismere-
te elősegíti, hogy a gyerekek felelős és tudatos emberekké váljanak, akik nemcsak hamarabb isme-
rik 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 látókö-
rüket, és fogékonyabbá tegyük őket az őket körülvevő és a fejlődő világ problémái iránt. A gyere-
keken 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 nem-
rég kinevezett UNICEF Nagykövet. 
 
Hogy néz ki egy Ébresztő-óra? 
A célunk, hogy játékos, interaktív formában, a gyermekek életkorához igazodva adjunk át ismere-
teket. A felvetett problémák megélésével, és a válaszok megadásában való részvétellel a gyerekek 
tartós tudás birtokába juthatnak. Mivel a foglalkozás interakción és párbeszéden alapul, az Ébresz-
tő-órát szűk osztályközösségekben tartjuk. 
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Milyen költsége van egy foglalkozásnak az iskolára/osztályra nézve? 
Semmilyen, az Ébresztő-órák teljesen ingyenesek. 
 
Ki határozza meg az Ébresztő-óra időpontját? 
A foglalkozás időpontját előzetes egyeztetés alapján, az érintett osztállyal/tanárral és előadóval közö-
sen határozzuk meg. Lehet osztályfőnöki, vagy más délelőtti órán, illetve lehet a délutáni napközi fog-
lalkozás alatt is. 
 
Illeszkedik az Ébresztő-óra a tanrendbe? 
Igen, a foglalkozások témája összhangban van a Nemzeti Ifjúsági Stratégia és a Nemzeti Alaptanterv 
célkitűzéseivel is. A foglalkozások illeszkednek az etika-, földrajz-, társadalomismeret- vagy az osz-
tályfőnöki óra anyagába, de a jelentkező iskola szándéka szerint bármely óra helyett, illetve délutáni 
foglalkozások keretében is megszervezhetőek  

 

Forrás: http://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/aktualis-programjaink/ebreszto-ora/ 

 



A téli sportsérülések megelőzése 
 
Azok számára, akik szeretik a téli sportokat, az egyik legrosszabb dolog, 
ami történhet, hogy megsérülnek a mozgás közben. Noha bizonyos dol-
gok ellen nem tehetünk semmit (pl. hóhiány), rengeteg olyan dolog van, 
amivel megakadályozhatjuk, hogy megsérüljünk. 
 
Ellentétben azzal, amit gondolsz vagy esetleg hallottál a sérülés kockázatá-
ról, a síelés vagy snowboardozás sokkal kevésbé veszélyes, ha betartjuk a 
megfelelő óvintézkedéseket, mint azt a legtöbb ember hiszi. 
 

HOGYAN CSÖKKENTSD A SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁT? 

 Tartsd be a pálya biztonsági előírásait! 

 FIGYELJ AZ OKTATÓ INSTRUKCIÓIRA! A SÉRÜLÉSEK GYAKORIBBAK A 
KEZDŐKNÉL, RÁADÁSUL A KEZDETBEN BEIDEGZŐDÖTT ROSSZ SZOKÁSO-

KAT KÉSŐBB SOKKAL NEHEZEBB KIJAVÍTANI. 

 Ellenőriztesd a felszerelésed, vagy bérelj jó minőségű felszerelést 
használó cégtől. 

 Mindig a tudásodnak megfelelő felszerelést használj. A hosszabb sílé-
cekkel nehezebb fordulni, míg a nem megfelelő kötés balesetveszélyes. 

 A csizmát úgy kell megválasztani, hogy a boka ne tudjon benne mozogni. 

 Figyelj oda, hogy a kötés megfelelő legyen! Hidd el, a külföldön történő lábtörések ellátása sokkal több 
gonddal jár! 

 Bármi is történjen, ne a barátaidtól kölcsönözz felszerelést! Ez a sérülés kockázatát nyolcszorosára növeli! 

 Alaposan melegíts be! Pár percig nyújtsd a combizmokat, a csípő és a fenék izmait! Minden egyes alkalom-
mal legalább 30 másodpercig tartsd ki a nyújtást. Nem szabad, hogy fájjon! 

 Ismerd fel, mikor van szükséged egy kis pihenőre! A legtöbb sérülés délután, illetve este történik 
a fáradtság miatt. 

 Ne ess kísértésbe! Mindig csak a tudásszintednek megfelelő pályát válassz! A baleseti statisztikák arról árul-
kodnak, hogy sokkal nagyobb a baleset kockázata, ha egy sokkal tapasztaltabb partnerrel próbálsz meg lé-
pést tartani. 

 Viselj megfelelő, réteges ruházatot! Ne felejtsd a jó minőségű napszemüveget, védőszemüveget és a naptejet 
sem! 

 Viselj védősisakot! Tudni kell azonban, hogy egyetlen sisak sem védi teljesen azokat, akik túl gyorsan és/
vagy vakmerően csúsznak. 

 Soha ne csússz egyedül, és tudd, hol van lavinaveszély. Fontos tudni, hogy a fák lelógó lombkoronája által 
takart hószakadék igen veszélyes. Ráadásul minél jobban próbálsz kikecmeregni belőle, annál inkább bele-
süllyedsz. A túlélés esélyei minimálisak, különösen, ha nincs velünk egy partner, hogy segítsen kiszabadul-
ni. 

 Sose próbálj meg zárt pályán lesiklani. Nem csak sérülési kockázattal, de esetlegesen büntetőjogi felelősség-
gel járhat. A lesiklópályák lezárásának jó oka van, még akkor is, ha annak oka a számodra nem nyilvánvaló. 

 
HOGYAN VISELKEDJ A PÁLYÁN? 
Mindig úgy viselkedj a pályán, hogy ne veszélyeztess másokat! 
Mindig vedd figyelembe a képességeid, tudásszinted és állóképességed, mikor terepet választasz! 
Biztonságos utat válassz, figyelj a körülötted siklókra is! 
Előzés közben hagyj elég helyet, mivel lehet, hogy az előzött személy esetleg váratlan manőverbe kezd! 
Nézz szét minden irányban, mielőtt elindulsz, bizonyosodj meg róla, hogy biztonságos! 
Sose állj meg szűk helyen, vagy ahol korlátozott a láthatóság. Ha meg akarsz állni, mindig a pálya szélén tedd azt. 
Ha gyalog szeretnél visszajutni a hegytetőre, azt mindig a pálya szélén tedd. 
Tartsd be a jelzéseket, jelzőfeliratokat: mind a Te biztonságod szolgálják! 
Ha balesetet látsz, kötelességed segíteni, illetve a mentőszemélyzetet minden lényeges információval ellátni! 
 
Forrás:http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1627/teli-sportserulesek 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/1688/allando-faradtsag-mi-az-oka
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/834/napszemuveg
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1627/teli-sportserulesek


11 érdekes tény a vitaminokról 
 

A vitaminok nagyon fontosak az ember egészségének megőrzése érdekében. De biztos, hogy min-
dent tudunk róluk? A cikk most 11 érdekes tényt tár fel a vitaminokról. 

1. Az A-vitamin egy olyan szerves ve-
gyület, mely kis mennyiségben ugyan, 
de feltétlenül szükséges az élő szerve-
zet számára. 

2. Az aszkorbinsav szó (C-vitamin má-
sik elnevezése) jelentése skorbut elle-
nes. 

3. A vitamin „kifejezés” először az 
1800-as években vált népszerűvé és 
elterjedtté, egy olyan szóösszetétel 
eredménye mely a „létfontosságú” és 
az „amin” szavakból ered, a szó jelen-
tése időközben kissé ugyan megválto-
zott, de a lényege nagyjából ugyanaz 

maradt. 

4. Az A-vitamin azért kapta neveként az ABC első betűjét, mert ezt a vitamint fedezték fel először a tu-
dósok. 

5. A vitaminok kétféle csoportba sorolhatók: vízben oldódóak vagy zsírban oldódóak. Az emberi szerve-
zet számára nélkülözhetetlen tizenhárom vitaminból négy zsírban oldódó (A, D, E, K) és kilenc vízben 

oldódó (8 féle B-vitamin és a C-vitamin).    

6. A B6-vitamin a legtöbbféle élelmiszerekben előforduló vitaminféleség, megtalálható gabonafélékben, 
babban, vörös húsokban, szárnyasokban, halakban és sokféle zöldségben és gyümölcsben. 

7.  A C-vitamin segít lassítani vagy teljesen megakadályozni a sejtszintű károsodásokat, mivel egy igen 
jó hatásfokú antioxidáns vegyület, de jelentős szerepe van a kollagén termelésben, valamint segíti a vas 
felszívódását.   

8. Az E-vitamin szintén igen hatásos antioxidáns, mely semlegesíti a sejtkárosító szabadgyököket melyek 
leginkább az egészségtelen életmód miatt halmozódnak fel a szervezetben. 

9. Az E-vitamin bizonyos szintig képes megvédeni a bőrt az ultraibolya sugárzás káros hatásaitól. 

10. A D-vitamin (ergoszterol) segít a csontok és a fogazat felépítésében, a kalcium beépülését, valamint a 
bélrendszerből történő felszívódást segíti, biztosítja az idegrendszer normális működését és a normál 
véralvadásban is szerepe van. 

11.Bizonyított tény, hogy egyes rákos megbetegedések a B17-vitamin hiánya miatt alakulnak ki. 

Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/4407/erdekessegek-a-vitaminokrol 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/3678/beta-karotin
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/210/vitamin-taplalkozas-etrend
http://www.webbeteg.hu/tesztek/60/vitamin-teszt
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/4294/c-vitamin
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/vitamin-szotar/5520/b6vitamin


„Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola”c. pályázat 

 

A pályázat célja 

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) azon 
iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az iskolák a tanulóik 
között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához, a fogyasztóbarát vállalkozói szemlé-
let terjesztéséhez és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá. 

A pályázati elismerés 

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázat az iskolák azon intézkedéseit értékeli, amelyek hozzájárul-
nak a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növeléséhez, tudatos fogyasztói magatartás kialakításához és a 
fogyasztóbarát vállalkozói hozzáállás megalapozásához. A pályázat közvetlenül anyagi támogatást nem nyújt, 
az NFM elismerő címet adományoz a nyertes pályázónak. 

A pályázat beküldésének módja 

A pályázatot a melléklet pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével elektronikus úton kell beküldeni a fo-
gyasztovedelem@nfm.gov.hu címre. A pályázat a tanév ideje alatt bármikor benyújtható. 

A pályázati felhívás, adatlap és nyilatkozat megtalálható: www.kormany.hu Dokumentumok aloldalon. 

A pályázatok értékelése  

A beérkezett pályázatokat előzetesen Bíráló Bizottság (BB) vizsgálja meg, és a bírálat után a Fogyasztói tuda-
tosságra nevelő iskola címről az NFM dönt.  

A pályázatok beérkezését követően az értékelés és a döntés a pályázat beadási határidejéhez hasonlóan folya-
matos. Elutasított pályázat esetén, amennyiben a Pályázó iskola új, fogyasztói tudatosságot növelő programot 
indít, a Pályázó az elutasítást követő 3 hónapon túl ismét benyújthatja pályázatát.  

A pályázattal az adott iskola fiatal fogyasztókért tett teljesítménye kerül értékelésre és a cím nyertesei az át-
adástól számított öt évig viselhetik a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet. 

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím odaítélése az alábbi szempontok figyelembevételével törté-
nik. A cím odaítélésénél előnyben részesül az az iskola, amely a pályázat beadásakor az alábbi szempon-
tok közül legalább három szempontnak megfelel, és a jövőre nézve vállalja legalább egy szempont telje-
sítését.  
 

1. Fogyasztói tudatosságra nevelés  
 
2. Internet és közösségi média használat  
 
3. Pénzügyi ismeretek megalapozása  
 
4. Fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet terjesztése  
 
5. Együttműködés fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami szervekkel, békéltető testüle-
tekkel és civil szervezetekkel  
 
6. Fogyasztóvédelmi vetélkedőkön való részvétel  
 
7. Fenntartható fogyasztás elterjesztése  
 
8. Kereskedelmi egységek, helyi termelői piacok látogatása  
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A pályázó a pályázati felhívásban szereplő tevékenységi körökön felül további, már megvalósított, illetve a 
jövőre nézve vállalt fogyasztóvédelmi tevékenységre vonatkozóan is pályázhat. A pályázathoz szakmai hát-
téranyagok megtalálhatóak a www.kormany.hu Dokumentumok aloldalon.  
 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola a honlapján valamint az általa kiadott kiadványokon utal az elismerő 
címre, továbbá linkelési lehetőséget biztosít a www.fogyasztovedelem.kormany.hu, illetve a fővárosi és me-
gyei kormányhivatal honlapjára.  
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola a pályázatban a jövőre nézve vállalt szempontok megvalósulásáról a 
cím átadását követő egy éven belül írásos beszámolót készít az NFM Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes 
Államtitkárság részére. Ennek elmaradása a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím elvesztésével jár. Ezen 
felül a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím birtoklásának időszakában évente beszámol arról, hogy mi-
lyen módon tartja fenn a fogyasztói tudatosságra nevelő programjait. 
 

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/29263  
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http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/megavers_jelentkezes_432 

III. ÉVFOLYAM I. SZÁM PROGRAMOK        OLDAL  12 



III. ÉVFOLYAM I. SZÁM PROGRAMOK        OLDAL  13 



III. ÉVFOLYAM I. SZÁM TERMÉSZETBÚVÁR        OLDAL  14 

Állati nyomozás 

A téli hónapokban a csapadéktól (hó, eső) függően az erdő-mező gyakran igazi „detektív” tereppé vál-
tozik. A földön mozgó állatok otthagyják maguk után lábnyomaikat, melyek egy kellően éles és hozzá-
értő szem számára sok mindenről árulkodnak. Elsősorban az állat faját, mozgásának irányát lehet meg-
határozni a nyomokból, de lehet következni a tulajdonos életkorára, egészségi állapotára és sok minden 
másra is.  

Feladat: Egy folyóparti ligeterdei séta során a következő, számokkal jelölt nyomokkal találkoztunk. 
Melyik betűvel jelölt állathoz tartozhatnak? 

A képek alatt rövid szöveges segítség található, és a témában érdemes megkeresni az interneten is elér-
hető Nyomkeresők Kiskönyvét („Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület).  

 

1)  2)  3)  4)   

5)  
 
 
 

a)  b)  c)  d)  e)  
 
 
Kutya: 
Mérete és alakja a kutya fajtájától függően változik. A mellső végtagjuk 5 ujjából csak 4 ujj, a hátsó vég-

tag 4 ujjából az összes nyomot hagy. A róka nyomához képest szélesebb, kerekebb, és a hátsó ujjak az 

első ujjakkal összeérnek, átfedésben vannak. 
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Vaddisznó: 
Minden végtagjukon 4 ujj található, melyek közül kettő fejlett patává alakult, kettő pedig csökevé-
nyes fattyúkörömmé. A többi patás nyomaitól eltérően a fattyúkörmök mindig nyomot hagynak, és 
a fattyúkörmök közötti távolság nagyobb, mint a paták szélessége. 

 

Róka: 
Kisméretű kutya nyomra hasonlít, alakjában annál keskenyebb, inkább ovális a nyom körvonala. A 
hátsó ujjak legfeljebb az első ujjak tövéig érnek, nincsenek átfedésben egymással. A róka nyomvona-
la gyakran zsinóros, tehát a nyomok egy vonalat alkotnak. 

 

Nyúl: 

A hátsó lábakon 4, míg a rövidebb mellső lábakon 5 ujj található. Az ujjak köze és a talpuk szőrrel 
borított, így a karmok és az ujjak körvonala sokszor nem látható tisztán. Hóban a hátsó lábak nyoma 
hosszúra nyúlt, mivel ugrás közben a lábszár alsó része is mélyen belesüllyed a hóba. A nyomvonal 
mentén négyesével csoportosulnak a nyomok, elől a két hosszú hátsó láb, mögöttük a két kicsi ovális 
mellső láb nyoma (ugrás közben a hátsó lábak megelőzik a mellsőket). 

 

Őz: 
A 4 ujj közül a kettő kisméretű pata jellegzetesen elkeskenyedő nyomot hagy, míg a két csökevényes 
fattyúköröm csak mély hóban vagy sárban, illetve futás közben éri el a talajt. Ha a fattyúkörmök 
nyoma is látszódik, akkor azok a paták szélességén belül helyezkednek el. 

 
 
Összeállította: Csikós Eszter, NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megoldás: 

 

1-b, 2-e, 3-a, 4-c, 5-d 



 

 

 

Gary Chapman - Paige Haley 
Drygas: Az öt szeretetnyelv titka fi-

ataloknak 
Harmat Kiadói Alapítvány, 2017. 

 
"Szoktad úgy érezni, hogy senki sem ért 
meg, és te sem értesz másokat? Ha igen, 
akkor az öt szeretetnyelv pofonegysze-
rű koncepciója minőségi változást hoz-
hat az életedbe. Ha felfedezed a saját 
szeretetnyelvedet, és megtanulod azo-
két, akik a legközelebb állnak hozzád, 
idővel jobb kapcsolatod lesz a barátaid-
dal, jobban tudsz kommunikálni a szü-
leiddel, elfogadhatóbb lesz a viszonyod 
a testvéreiddel, a randik kevesebb drá-
mával és feszengéssel járnak majd, jobb 
esélyed lesz egy boldog párkapcsolatra, 
jobban megérted a kapcsolatok dinami-
káját, valamint megspórolhatsz egy cso-
mó konfliktust, szerencsétlenkedést, 
csalódást és stresszt" - szól a szerzők 
ajánlása. 

 
Gary Chapman legújabb könyve a tizenéves korosztályt szólítja meg szemléletes pél-
dákkal és történetekkel, szellemes illusztrációkkal, önismereti kérdésekkel és önfelmé-
rő teszttel. 
 

 
https://www.libri.hu/konyv/gary_chapman.az-5-szeretetnyelv-titka-fiataloknak.html 

 

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

 

 Egedi.Orsolya@oh.gov.hu  

 Garai.Ildiko@oh.gov.hu 

 

 

Hasznos linkek: 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

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: 96/613-401 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
 
Szerkesztő:  
Egedi Orsolya 
 

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

