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Díjat kaptak az OKTV legjobbjai 

Június 1-jén, pénteken 14:00 órakor kezdődött az idei Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny (OKTV), valamint a Nemzeti Tehetség Program keretében alapított 
„Kiváló versenyfelkészítő" elismerések díjátadó ünnepsége a Budapest II. Kerületi 
Móricz Zsigmond Gimnáziumban. 

Az OKTV a tehetségek kiválasztásának és gondozásának legismertebb, legna-
gyobb hagyományú fóruma a magyar köznevelésben. A versenyeket az oktatásért felelős 
minisztérium hirdeti meg a középiskolát lezáró vagy az azt közvetlenül megelőző évfolya-
mok tanulóinak. A fordulókat a középiskolák közreműködésével az Oktatási Hivatal (OH) 
szervezi. 
Ebben a tanévben 28 tantárgy 39 kategóriájában meghirdetett versenyeire az OH 28 963 
jelentkezést regisztrált. Ez 21 059 tanulót jelent, hiszen a tanulók akár több tárgyra is je-
lentkezhettek. Az OKTV népszerűségét jelzi, hogy a megmérettetésen az ország 581 kö-
zépiskolájából, azaz középiskoláink közel feléből, vettek benne részt diákok. 
Az országos döntőkben az 1-30. helyezést elért tanulók 201 középiskolából kerültek ki, ami 
azt mutatja, hogy számos intézményben folyik egy-egy tantárgyi területen magas szintű 
tehetséggondozó munka. 
A díjkiosztó ünnepségen dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köz-
oktatásért felelős helyettes államtitkára, dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke és 
prof. dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke 69 középiskola 
112 tanulójának adta át az első, a második és a harmadik helyezésért járó díjakat. 
A Nemzeti Tehetség Program keretében alapított „Kiváló versenyfelkészítő” elismeréseket 
dr. Maruzsa Zoltán és Jávor Balázs, az Új Nemzedék Központ tehetségfejlesztési igazgató-
ja adta át 40, a tehetséggondozásban sok éve eredményes pedagógusnak, oktatónak és 
szakembernek. 
Az ünnepségen további elismerések átadására is sor került. A Graphisoft SE által alapított 
Graphisoft-díjat 20 matematika szakos tanár kapta meg országosan is kiemelkedő tehet-
séggondozó munkájáért. A német nyelv, illetve a német nemzetiségi nyelv és irodalom 
versenyek legjobbjait a Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Külföldi Oktatási Ügyek 
Központja) németországi ösztöndíjjal ismeri el. A földrajz OKTV első három helyezettje a 
Magyar Földrajzi Társaság által adományozott Ifjú Geográfus díjat vehette át. A Magyar 
Nemzeti Filmalap a mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV első három helyezettjének, a 
Budapesti Francia Intézet a francia nyelv OKTV I. és II. kategória első három helyezettjé-
nek ajánlott fel különdíjat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pedig a kataszt-
rófavédelmi szakmai ismeretekből legkiemelkedőbben teljesítő versenyző teljesítményét 
ismerte el különdíjjal.  
 
Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/OKTV_2018/ 
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Diákszervezetek közös célokért 

 

2018. április 20-án sor került az Országos Diáktanács (ODT) újabb, rendhagyó ülésére Buda-
pesten. Ez alkalommal is segítette munkánkat Maruzsa Zoltán (oktatásért felelős helyettes államtitkár), 
és vendégünk volt Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Örvendetes hírrel fogadták a diák-
ságot: mindenki számára elérhetővé vált a megújult Diákönkormányzati Kisokos, amely megtekinthető 
az oktatási hivatal honlapján:  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/orszagos_diak_tanacs/Kisokos_3.0.pdf 

Ezzel teljesült a diákság egy újabb kérése, melyért külön köszönet illeti a Diákközéletért Alapítványt. 

11 órától a Független Diákparlament (FDP) diákképviselői csatlakoztak hozzánk. Az ülés té-
mája a két különálló diákszervezet céljainak egyeztetése volt, hiszen mindannyiunk számára a legfon-
tosabb a diákság érdekképviselete. Találkozónkról az alábbi, közösen megírt közlemény lett nyilvános: 

„Az Országos Diák Tanács és a Független Diákparlament 2018. április 20-án kö-
zös tárgyaláson vett részt, melynek célja a szervezetek pontjainak egyeztetése volt. Az 
oktatás ügye minden pártpolitikai érdek felett áll, mert fejlődése egy olyan ügy, amelyet 
a mindenkori Magyar Kormánynak pártpolitika mentesen kell intéznie. Az oktatás fő 
küldetésének tartjuk, hogy a diákokat felruházza a modern, általános életvitelhez való 
kompetenciákkal, az iskolai demokrácia keretében megismertesse őket a felelős állam-
polgár jogaival és kötelességeivel. A tárgyaláson a két szervezet álláspontjai közeled-
tek, az alábbi témákban jutottak egyetértésre: Javasoljuk a szabad tankönyvválasztás 
jogának visszaállítását. Álljanak a tanulók rendelkezésére a jelenleginél jobb minőségű 
digitális, illetve papíralapú tankönyvek. Az intézményesített nulladik óra nem célraveze-
tő. Biztosítsanak több és szélesebb körű tanulmányi ösztöndíjakat a diákoknak. Jöjjön 
létre minden intézményben névtelen tanárértékelő rendszer. Bővítsék az előrehozott 
érettségi tantárgyak körét. A szervezetek fontosnak tartják a fentieken túl, hogy a diák-
önkormányzatoknak legyen valós beleszólása a diákságot érintő iskolai kérdésekbe. Az 
Országos Diák Tanács és a Független Diákparlament a jövőben is nyitott a közös pár-
beszédre.  

Budapest, 2018. április 20.” 

Jelenleg készül az új Nemzeti Alaptanterv, amelybe hamarosan az ODT tagjai is betekintést 
kapnak egy NAT-ot bemutató előadás keretében.  

 

Kamuti Harmat 

Országos Diáktanács tag– Jász-Nagykun-Szolnok megye képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/orszagos_diak_tanacs/Kisokos_3.0.pdf
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Levadászhatod a közeledben készült Fortepan fotókat egy app segítségével!  

Akik szeretnek böngészni a múltban, annak nagyon bejön majd a ForteGo alkalmazás. 

"1-2 év ötletelgetés és fél év programozói munka után 2018. április 30-tól elérhető a Fortepan 
legújabb fejlesztése, a ForteGo alkalmazás. Pár napig még csak az Appstore-ban, de hamarosan 
Android változatban is ingyenesen letölthető - tessék kipróbálni!" - írta Tamási Miklós, a Forte-
pan egyik alapítója a ForteGo Facebook oldalán.   

 

Na de miről is szól pontosan ez az 
app? 

Ha röviden és tömören akarjuk össze-
foglalni, akkor a ForteGo leírása sze-
rint: 

- az app segít a közeledben készült 
archív fotókat átböngészni 
- újrafotózni   
- majd megosztani "ilyen volt és ilyen 
lett" képpárként őket. 

 

Több mint egy szimpla app, ez egy 
életérzés! 

Aki szeret olykor a múltba révedni vagy épp elmélázni azon, hogy az adott utcán, ahol végig-
halad vajon 10 vagy 20 évvel ezelőtt mi zajlott - na az imádni fogja ezt a programot. Azok a 
helyszínek, amik dokumentálva vannak a rendszerben térképes navigációval lehet megtalálni. 
Ehhez, annyit kell tenni, hogy a filmcsíkon végigpörgetjük a régi fotókat és kiválasztunk egy 
hozzánk közel eső helyszínt, amit szívesen megnéznénk mostani állapotában. Ha ez megvan, 
az app segít odatalálni. Ezután jöhet a csodálkozás, hogy mennyit fejlődött vagy romlott egy 
környék. Ha úgy tartja kedved, fotózd le a mostani állapotot és csatold hozzá a régi képhez - 
mindenki szereti az ilyen volt - ilyen lett fotókat! Töltsd fel az alkalmazásba, hogy mások is 
megcsodálhassák.  

Az app ugyan még csak kísérleti fázisban működik, az alkotók szerint  folyamatosan bő-
vül majd régi fotókkal az alkalmazás. Addig is, a meglévő helyszíneket érdemes csekkolni, a 
ForteGo-ról pedig frissülő infókat itt olvashatsz!  

 

Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/trend/levadaszhatod-a-kozeledben-keszult-fortepan-
fotokat-egy-app-segitsegevel 

https://itunes.apple.com/us/app/fortego/id1377363830?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://www.facebook.com/fortegoapp/
https://www.facebook.com/fortegoapp/


Érettségi túlélő kalauz: a szóbeli vizsgák 
 
 
Már jócskán benne vagyunk az érettségi időszakban: gőzerővel kell készülni a szóbeli vizsgákra. Ho-
gyan fogj hozzá, milyen szempontokat tarts szem előtt? Tanácsok a szóbeli érettségire való készülés-
hez. 
 
Ha az elmúlt időben kellő figyelmet fordítottál, egyensúlyt teremtettél a kiegyensúlyozott táplálkozás, 
a tanulás és a pihenés között, nem érhet nagyobb meglepetés: szellemi teljesítőképességed valószínűleg 
a csúcson van. Tanácsaink segítenek abban, hogy a maximumot hozhasd ki magadból. 
 

PIHEND KI MAGAD – ALUDJ ELEGET! 
Kevés alvás = biztos elvérzés a vizsgán. Nem 
mindenki számára létszükséglet a napi nyolc 
óra alvás, van, akinek hat órányi alvás is megte-
szi, mégis a vizsgaidőszakban elengedhetetlen 
a megfelelő mennyiségű, pihentető alvás. Ezt 
persze könnyű mondani, de nehéz egy fokozott 
izgalmi állapotban lévő diáknak teljesíteni, kü-
lönösen, ha úgy érzi, nem készült fel teljesen.  
Egy pohár meleg, mézes tej lefekvés előtt lazító 
hatású, és segít az elalvásban. Ha azonban úgy 
érzed, inkább tanulással töltöd az éjszakát, 
ügyelj az egyensúlyra: napközben akár több-
ször is pihenj le egy kényelmes kanapén, vagy 
nyújtózz el az ágyadban legalább húsz percre. 

 
TANULÁSI TECHNIKÁK 
A diákok többsége a legrövidebb időn belül a lehető legnagyobb ismeretanyag-mennyiséget igyekeznek 
beletömni a fejükbe. Ha már úgyis a fontos adatok kijegyzetelésére szántad az időt, a memóriád javítása 
érdekében a jegyzeteidet egészítsd ki képekkel, táblázatokkal, írj anagrammákat, emlékeztető cetliket!  
Összefoglalásképpen az információkat ötletbörzeszerűen – rajz formájában – akár egy fa leveleiként is 
megjelenítheted. Különösen sokat segíthet, ha megkéred az egyik barátodat vagy a szüleidet, hogy szú-
rópróbaszerűen kérdezzenek ki a tanultakból, tegyenek fel a téma kapcsán aktuálisan felmerülő kérdése-
ket. 
Lehet, hogy már te is tapasztaltad, hogy amikor stresszes állapotban vagy, az agyad gondolkodásért fe-
lelős területeinek nagy része a feszültség hatására „lekapcsol”. Ilyenkor kitűnő módszer, ha két kezünket 
a szemeink fölött, a szemöldök és a hajtő között tapintható két homlokdudorra helyezzük. E két pont 
érintését követően élénkülni kezd a vérkeringés a fontos régiókban, „felgyullad a villany” a fejünkben.  
 
FIGYELJ AZ ÉTKEZÉSEKRE! 
Lehet, hogy gyorsabb, s egyszerűbb bekapni valamit az iskolai büfében, vagy beugrani valamelyik 
gyorsétkezdébe, ugyanakkor ez a lehető legrosszabb választás. Fokozott szellemi igénybevétel esetén a 
tested, a szellemed igenis megköveteli a tápanyagdús, harmonikus táplálkozást. Lényegesen több ener-
giával tudsz tanulni, vagy akár a vizsgán szerepelni, ha a testben, lélekben egyaránt felkészülten állsz az 
érettségi előtt. 
Fogyassz minél több zöldséget, gyümölcsöt, a szív- és az agy működését segítő fehérjedús- és megfelelő 
mennyiségű szénhidrátot tartalmazó ételeket. Stressz hatására megnő a szervezet vízigénye, és ha nem 
kap kellő mennyiségű folyadékutánpótlást, az agyi impulzusok továbbítása lelassul, romlik a koncentrá-
ciós képesség, s a rövidtávú memória is. 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/1553/Ilyenne_valsz_alvas_nelkul
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/2364/suli-bufe
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/6679/gyorsabb-tanulas-memoria


 
Nagyon fontos, hogy az elfogyasztott folyadék nagyobb részét a víz tegye ki; a cukrozott üdítők cseppet 
sem járulnak hozzá a jobb teljesítőképességhez, sőt, akár további vízre is szüksége lehet a szervezetünk-
nek. Ideges, feszült helyzetben egy-két pohár szénsavmentes víz szinte azonnali felfrissülést eredmé-
nyezhet.  
 
LAZÍTS! 
Az életünk fontos pillanatai közé tartoznak a pihenés percei, sejtjeink ténylegesen meghálálják a nyuga-
lomban töltött pillanatokat. Igenis szakíts időt arra, hogy kikapcsolj, és NE túráztasd folyton az agyadat. 
Ülj le a kedvenc tévésorozatod elé, menj el moziba, de a legokosabb, ha a szabad levegőn töltöd a feltöl-
tődés perceit.  
 
A NAGY NAPON 
Az érettségi napjának reggelén feltétlenül ellenőrizd, hogy minden szükséges eszközt beraktál-e a tás-
kádba. Legjobb, ha ezeket még előző este összepakolod! Semmi ne maradjon otthon, ami számodra fon-
tos lehet, kár lenne valamilyen ostoba aprósággal felesleges stresszt okozni magadnak. Nem a legjobb 
kezdés, ha a vizsgáztatótól kérsz kölcsön tollat! 
 
OSZD BE AZ IDŐDET! 
Mikor megkaptad a kérdéseket, próbáld beosztani, mennyi idő jut a téma kidolgozására! Amennyire 
csak lehet, tartsd magad ehhez az időbeosztáshoz! Hagyj néhány percet a vázlatod végső átnézésére! 
Ne idegeskedj sokat: miután megkaptad a tételedet, kezdd el kidolgozni azt! A gondolatok - meglátod - 
folyamatosan fognak jönni egymás után. Ez pedig önbizalmat adhat a folytatáshoz. Fontos, hogy vázla-
tot írj - és ne esszét -, olyat, ami tartalmaz minden fontos adatot. 
A szóbeli vizsgán - miután kidolgoztad a tételedet - már csak ezeket a fontos információkat kell monda-
tokba foglalnod, és az összefüggéseket megvilágítanod. Ha valami nem jutna az eszedbe, ne idegeskedj 
rajta, haladj tovább, és később térj vissza rá. Ha még ilyenkor sem jut az eszedbe, ne gondolkozz rajta 
tovább, koncentrálj inkább arra, amit tudsz! 
Ha esetleg valamelyik vizsgád nem sikerül úgy, ahogy szeretted volna, ne add fel, próbálj a következőre 
koncentrálni, s azzal javítani! 
 
Sok sikert kívánunk! Ugye az ásványvizes üveget sem felejted otthon?  
 
(KamaszPanasz - O.K.T.) 
 
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/431/erettsegi 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/eves_es_mozgas/2500/cukros-uditok-elhizas
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/2209/onbizalom-fejlesztes


 

 

 
Forrás: http://www.tiszamozi.hu/Docs/Programok/00401/kozep.pdf 
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Forrás: http://szolsport.hu/website/szolnokisportiskola/nyaritabor/img/

nyari_sporttaborok_2018_plakat_teljesmeret.jpg 

 



Betöltötted a 18-at? Május végétől pályázhatsz ingyenes uniós vonatbérletre  

Egyedül is nekivághatsz a 30 napos vo-

natozásnak, de akár öten is utazhattok.  

Az Európai Parlament 2016-ban tárgyal-
ta először azt a javaslatot, amelynek ér-
telmében minden, 18. életévét betöltő 
európai fiatalnak díjmentes, két hétre 
szóló Interrail-jegyet biztosítanának az 
unióban. A program célja az európai 
fiatalság lehetőségeinek kiszélesítése, az 
európai integráció sikeres elmélyítése, a 
kultúrák közötti jobb kommunikáció, 
kapcsolatok és együttműködések kiala-
kítása és elmélyítése. 

Az Európai Unió következő, hosszú tá-

vú költségvetése 700 millió eurót külö-

nít el arra, hogy a következő hét évben a 18. életévüket az adott évben betöltő fiatalok kihasz-

nálhassák az unió ingyenes InterRail programját - ezt Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, 

ifjúságért és sportért felelős uniós biztos jelentette be Brüsszelben, magyar újságíróknak. 

A pályázatok május végén jelennek meg, és a júniusi értékelést követően már júliusban 
megkezdhetik a fiatalok Európát átszelő, legfeljebb harminc napos utazásaikat. Egyéni uta-
zásra és legfeljebb ötfős csoportos utazásra lehet pályázni. 

A pályázatokban szerepeltetni kell az úti célokat is, ezek közül azok élveznek majd elsőbbséget, 
amelyek az uniós bizottság kulturális örökség évének kitüntetett városait vagy régióit jelölik 
meg. Az országoknak kvótájuk is lesz, amely meghatározza  a programban részt vevő fiatalok 
számának felső határát. Ennek nem a korlátozás a célja, hanem annak védelme, hogy minden 
ország be tudja tölteni a rendelkezésére álló helyeket. 

Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője elmondta, Magyarországról 287 fiatal 
vehet részt a programban. Így az idén nyáron legalább 20-30 ezer európai fiatal több mint 12 
millió eurós uniós támogatásból útnak indulhat és felfedezheti Európát. 

A pályázatokat június 12. és július 26. között lehet majd leadni. Ennek feltétele, hogy a jelentke-

ző 2018-ban 18 éves legyen. Pályázni legalább egy, legfeljebb négy helyszínre lehet. Az utazá-

sokra július és szeptember között van lehetőség. Újhelyi István hozzátette, a költségvetés várha-

tóan lehetővé teszi azt is, hogy még az idén egy téli utazási kedvezményt is biztosít az Európai 

Unió. 

Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/hasznos/betoltotted-a-18-at-majus-vegetol-palyazhatsz-

ingyenes-unios-vonatberletre 
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Forrás: http://dpmsz.hu/2018/05/31/termeszettudomanyi-eloadasok/ 
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Forrás: http://dpmsz.hu/2018/05/31/termeszettudomanyi-eloadasok/ 
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Forrás: http://www.tiszamozi.hu/ 



 

 

  
 

Deborah Lytton: Csend 
Ha nem hallod a dallamot, érezd! 

Budapest: Harmat Kiadó, 2018. 
 
 
A tizenöt éves Stellának minden esélye 
megvan arra, hogy egyszer teljesüljön leg-
hőbb vágya: a Broadwayn fellépve megmu-
tathassa tehetségét a világ előtt. Egy tragi-
kus baleset következtében azonban egyik 
napról a másikra elveszíti hallását.   
Az orvosi beavatkozás előtt tizenhét napot 
kell ebben a „csendbuborékban” töltenie, 
miközben egyedül – a beszédhibája miatt 
lassan, dadogva beszélő – Hayden szájáról 
képes olvasni. A fiú mindent megtesz azért, 
hogy megmutassa neki: miként fedezheti fel 
önmagát és a körülötte lévő világ csodáit 
hangok nélkül is... 

 

Forrás: http://www.harmat.hu/uzlet/csend/ 

 

 

A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél 
szerkesztői! 
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https://www.libri.hu/szerzok/deborah_lytton.html


 

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 

 

A képek forrása:  www.pixabay.com 

 

  

 

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/

