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Prevenciós szakmai fórumok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Pedagógiai Oktatási Központok
bevonásával prevenciós szakmai fórumokat szervez az ország 21 helyszínén, minden megyét érintve.
A fórumon szakemberek tartanak előadást az érdeklődő pedagógusok és
intézményvezetők részére, a megyében meglévő drogprevencióval kapcsolatos tevékenységükkel, a felmerült problémákkal, azok megoldásával valamint a köznevelési intézményekkel történő kapcsolattartással
kapcsolatban.
A program során egy-egy köznevelési intézmény is felkérésre kerül,
amely saját tapasztalatairól, nehézségeiről, a problémák megoldásairól
tud jó példával szolgálni a résztvevőknek.
A rendezvény végén egy workshop keretében kerül sor a résztvevőkkel
egy közös beszélgetésre, eszmecserére.
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A KTUALITÁSOK O LDAL 2

P REVENCIÓS SZAKMAI FÓRUM J ÁSZ -N AGYKUN -S ZOLNOK MEGYÉBEN
Helyszín: Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
Szolnok, Baross u. 37. előadóterem
Időpont: 2018.04.25. 13:00
Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc
Telefon: 96/613-409
Jelentkezés a programra:
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/prevencios_szakmai_forumok2018
A szakmai fórum részletes programja a következő:
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A KTUALITÁSOK O LDAL 3

P REVENCIÓS SZAKMAI FÓRUM P EST MEGYÉBEN
Helyszín: Ceglédi Tankerületi Központ előadóterme, Cegléd, Malom tér 3.
Időpont: 2018. április 26. (csütörtök) 13.00
Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc
Telefon: 96/613409
Jelentkezés a programra:
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/prevencios_szakmai_forumok2018
A szakmai fórum részletes programja a következő:
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NETEZZ BIZTONSÁGOSAN– A Safer Internet program
A Safer Internet program egyik fő tevékenysége a tudatosság növelése a
felhasználók körében.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) a hazai Safer Internet
konzorcium Tudatosságnövelő Központjaként 2010 óta számos iskolában, művelődési házban és egyéb intézményben tartott „Netezz biztonságosan!” címmel térítésmentes oktatásokat.
Az oktatások során olyan témákat
érintenek, melyek a mindennapi életünk részei. Ilyen többek között a személyes adatok védelme, az online zaklatás, netikett és a webes identitás. A gyerekek számára kisfilmekkel, és ha az
idő engedi, akkor feladatokkal színesített programmal készülnek, míg a tanárok és a szülők komolyabb hangvétel mellett ismerhetik meg, mi az, amire figyelni érdemes.
Az oktatások alapját képező tananyag elkészítését, valamint a központi koordinációt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat látja el.
K IK OKTATNAK ?
A több mint 50 oktató, akik mind a téma iránt elhivatott szakértők, nagy tapasztalattal rendelkeznek a biztonságos internetezés terén. Sokan közülük IT cégek képviselőiként önként végzik
munkájukat, hiszen a projektet támogató cégek jelentős része több évtizedes múlttal rendelkező
multinacionális vállalat, ahol az önkéntességre, valamint a társadalmi felelősségvállalásra különös hangsúlyt fordítanak.
Mennyi ideig tart az oktatás, és milyen technikai feltételek szükségesek?
Egy oktatás jellemzően 45-50 percig tart és csupán számítógépre/laptopra, kivetítőre, internetkapcsolatra és egy alkalmas teremre van szükség a megtartásához.

Az előadások bárki számára ingyenesen megrendelhetőek a sip@gyermekmento.hu címen.
Elsősorban diákok, szülők, pedagógusok, szociális munkások és rendőrök számára ajánlottak a
Netezz biztonságosan előadások.
További informácio: http://sáferinternet.hu/
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Nekem vannak jogaim, neked vannak jogaid, neki vannak jogai ... 2.

AZ

ÖNAZONOSSÁGOD , A MAGÁNÉLETED ÉS A CSALÁDOD

 Jogod van rá, hogy legyen neved,
nemzetiséged, és jogod van az önazonosságod védelmére. Ha valamilyen
nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartozol, nem foszthatnak meg attól a jogodtól, hogy a saját kultúrád
szerint élj, gyakorold a vallásodat és a
saját közösséged nyelvét használd.
 Jogod van a magánéleted védelmére. Senki sem zavarhatja meg törvénytelenül magánéletedet vagy a családod
magánéletét. Az otthonodat, a levelezésedet, a méltóságodat és a jó hírnevedet törvény védi.
 A szüleid együtt felelősek a felnevelésedért és a fejlődésedért. Joguk és
kötelességük, hogy megtanítsanak rá, hogyan gyakorold a jogaidat és teljesítsd a kötelességeidet.
 Jogod van tudni, hogy kik a szüleid, és hogy a szüleid neveljenek fel, kivéve akkor, ha ez
nem érdeked.
 Jogod van tudni, hogy a szüleid hol vannak, és elutazni egy másik országba, hogy csatlakozz hozzájuk. A szüleidnek ugyanilyen jogaik veled kapcsolatban.
 Ha elszakadtál a szüleidtől, jogosult vagy beleszólni a szüleidhez fűződő kapcsolatodat
érintő minden döntésbe. Ha elszakadtál egyik vagy mindkét szülődtől, jogod van rendszeresen találkozni velük vagy vele, kivéve ha ez nem érdeked.
 Az örökbefogadásod csakis akkor engedélyezhető, ha az érdekedet szolgálja.
A

SZABADSÁGJOGAID

 A vélemény szabadsága: mihelyt képessé válsz rá, jogod van kinyilvánítanod a véleményedet bármiről, ami érint téged. A véleményedet figyelembe kell venni.
 Az önkifejezés szabadsága: jogod van szabadon kifejezned önmagadat, valamint információkat gyűjtened, kapnod és terjesztened.
 A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága.
 Egyesülési szabadság: jogod van másokkal egyesületet létrehoznod, és gyűléseken részt
venned.
Ezeknek a szabadságjogok nem korlátlanok. Tiszteletben kell tartanod mások jogait és szabadságjogait, és nem szabad veszélyeztetned a társadalmat vagy önmagadat.

Forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/nekem-vannak-jogaim-
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7 ok, amiért jó cserediáknak lenni
Ha lehetőséged van egy cserediák-programban részt venni, semmiképpen ne hagyd ki! Íme,
7 ok, amiért érdemes részt venni egy ilyen kalandban.

F OGADÓ

CSALÁD

Mire vége lesz a programnak, őket is a családod részének fogod érezni. Remek lehetőség látni azt is, hogyan élnek mások és megismerheted az országukat a saját szemszögükből. Miközben velük élsz, megtanulod szeretni a kultúrájukat.

N YELV
Még ha nem is beszéled a választott ország nyelvét magas fokon, ne aggódj. Ha nem próbálod meg, sohasem tudhatod, mire vagy képes. Miközben külföldön vagy a nyelvtudásod garantáltan fejlődni fog.
Ne feledd, ha nem tudsz valamit, mindig megkérdezheted a jelentését, de meg leszel lepődve, mennyi
mindent megértesz majd.

H ELYI

LÁTVÁNYOSSÁGOK

A helyiek mindig ismerik a legjobb látnivalókat. A fogadó családoddal akár olyan helyekre is elmehettek, amik számukra jól ismert, de te még soha nem is hallottál róla. Rengeteg olyan dolgot láthatsz így,
amiket egy turistakönyvben sem találnál meg.

E MBEREK
Mikor utazol, új emberekkel találkozol. Mikor cserediák vagy, új kultúrákból származó emberekkel kerülsz kapcsolatba. Remek lehet veled egykorú emberekkel beszélgetni, és így akár olyan kapcsolatokat is
köthetsz, amik egy életre szólnak.

M EGVÁLTOZTATJA

AZ ÉLETED

A külföldön töltött idő alatt el kell fogadnod egy másik kultúrát, és a nyelvi tudásodat is próba elé teszed. Valószínűleg ez lesz az első alkalom, amikor egy idegen országban leszel a családod nélkül. Ettől
sokkal önállóbbá válsz majd, és új tapasztalatokat is szerzel.

P ÉNZ
Aggódhatsz a költségek miatt, ez érthető. Számos program létezik, keresgélj, és találd meg a számodra
legmegfelelőbbet! A legtöbb esetben a családodnak is fogadnia kell egy cserediákot, amíg távol vagy. A
fogadó család köteles gondoskodni az ellátásodról, és ugyanezt kell kapnod neked is.

É LMÉNY
Az egész egy óriási élmény: elutazni egy másik országba, egy másik családnál lakni és önállóvá válni.
Ha szerencséd van, a fogadó családban lesz valaki, akivel megegyezik az érdeklődési körötök is. És ha ez
nem is jön össze, akkor is rengeteg új élménnyel gazdagodsz majd.
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/6510/cserediak
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A D-vitamin hiányának veszélyei
Milyen szerepet játszhat az asztma, a rák, a depresszió, a szívbetegség, és a diabétesz kialakulásában,
valamint a súlygyarapodásban a D-vitamin hiánya? Cikkünkből megtudhatod, hogy miért lehet a Dvitamin az egyike a legfontosabb tápanyagainknak, kit veszélyeztet leginkább a hiánya, és mik a legbiztonságosabb módjai, hogy D-vitaminhoz juss.
D-vitamin és a csontok
A D-vitamin a kalcium felszívódásában is szerepet játszik, nélküle a csontoktörékennyé, gyengévé válnak. A felnőtteknél a D-vitamin hiánya előidézhet csontdeformációt és oszteoporózist (csontritkulást). A
fiataloknál a D-vitamin-hiány számos esetben angolkórhoz (csontlágyulás) vezet.
Kit veszélyeztet a D-vitamin-hiány?
Kutatások szerint a D-vitamin-hiány a felnőtteket, a csecsemőket, a gyermekeket és a kamaszokat egyaránt érintő probléma. Nőhet a D-vitamin-hiány kialakulásának kockázata, ha kevés tejet vagy Dvitaminban gazdag ételt fogyasztaunk. Ilyen például a lazac vagy a tojás.
D-vitamin és a daganatok
Fontos tudni, hogy a D-vitamin nem egy mágikus fegyver. Azonban néhány kutatás azt támasztja alá,
hogy megfelelő mennyiségű D-vitamin bevitele esetén kisebb eséllyel alakulnak ki bizonyos daganatok
(pl. vastagbélrák, prosztatadaganat). A rákkal szembeni előny azokra az emberekre korlátozódhat, akik
egyébként egészségesen élnek, nem túlsúlyosak és eleget mozognak.
Miért fontos fiatalkorban?
Bizonyított, hogy azok a gyerekek, akik elegendő D-vitaminhoz jutnak, akár napfény, akár az étrend által, kisebb eséllyel lesznek cukorbetegek. A kutatások a nem megfelelő D-vitamin-szint és a súlyosabb asztma között is kapcsolatot véltek felfedezni. Azok az asztmás gyerekek, akiknek nincs megfelelő
mennyiségű D-vitamin a szervezetükben, többször kerülnek kórházba és több gyógyszert használnak.
Milyen ételek tartalmaznak D-vitamint?
Ez egyik mód, hogy D-vitaminhoz juss, az étkezés. A legjobb, ha már a napodat is tejes reggelivel indítod, hiszen az egyik legjobb forrása e fontos vitaminnak a tej, valamint a tejtermékek.
A halak, különösen az olyan zsíros halak,
mint a lazac, a tonhal, a szardínia vagy a
makréla
is
nagyszerű
D-vitaminforrások. Egy szelet főtt lazac majdnem a
100%-át tartalmazza az ajánlott napi Dvitamin mennyiségnek. Ugyanennyi
mennyiségű erdei gomba az 50%-át tartalmazza a szükséges mennyiségnek.
D-vitamin források lehetnek még az
olyan ételek, mint a tojás sárgája, a marhamáj, a joghurt és a sajtok. Mint minden
más esetben, mindenképp ajánlott a csomagoláson ellenőrizni a termékben található tápanyagokat, hogy tisztában legyél
a benne található vitamin mennyiségével
..
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D-vitamin tartalmú étrendkiegészítők
Ahhoz, hogy biztos legyél abban, hogy elég D-vitaminhoz jutsz, a szakértők étrendkiegészítők szedését ajánlják. A legtöbb multivitamin-tabletta 400 IU (nemzetközi egység, általánosan használt
mértékegység a gyógyszerészek által) D-vitamint tartalmaz, ami azt jelenti, hogy napi egy vagy két
tabletta elegendő a szükséges mennyiség beviteléhez a legtöbb ember számára. Persze vannak olyan
tabletták is, amelyek önmagukban nagyobb dózisú vitamint tartalmaznak, általában kalciummal
kombinálva.
Mennyi D-vitaminra van szükséged?
A szükséges D-vitamin mennyisége a kortól és életmódtól függ. Az ajánlott napi bevitel, amit ellenőriztek az 50 év alattiaknak 1000 IU. A fiataloknak, főként a gyerekeknek naponta 400 IU Dvitaminra van szükségük.
Mennyi a túl sok?
Van egy felső határa is annak, hogy mennyi D-vitamin szedése biztonságos. A napi 4000 IU az a
mennyiség, ami még biztonságos, de egyes szakérők szerint a limit sokkal alacsonyabban van. Habár nem is kell több D-vitamint szedned, hacsak nem az orvosod írja azt elő.
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/2202/d-vitamin-hiany
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A bringázás élmény – vándortáborozz kerékpáron!
A tavalyi év sikeres gyalogos és vízi vándortáborai
után 2018 nyarán már kerékpárossal is bővül a Vándortábor Program. A 2017-ben elindult Vándortábor
Program keretén belül 2018-ban a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium támogatásával Vízi Vándortáborban,
Erdei Vándortáborban és Kerékpáros Vándortáborban lehet részt venni.
A program célja a sport és a természetjárás, valamint
az azon keresztül megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód támogatása a felső tagozatos és
középiskolás fiatalok körében, továbbá az ismeretátadáshoz szükséges, elkötelezett pedagógiai munka
képzésekkel történő megalapozása és elismerése. A
résztvevők megismerhetik Magyarország természeti értékeit, kulturális örökségét is. A Vándortábor Program leveszi a pedagógusok válláról a táborszervezéssel járó előkészítő feladatok – szállásfoglalás, útvonaltervezés, étkezés, programszervezés – jó részét.
A Kerékpáros Vándortábor Programot koordináló Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség
(MAKETUSZ) céljául tűzte ki a diákok számára a hazai tájakon történő kerékpározás népszerűsítését, a hazai tájak világának megismertetését, felfedezését.
A Kerékpáros Vándortábor Program négy területen, az Őrségben, a Palócföldtől a Dunakanyarig, a Felső-Tisza vidéken és a Körösök völgyében kínál kerékpáros – a Körösök völgyében vízi
vándortáborral együtt – táborozási lehetőséget 2018. június 18. - augusztus 20. között.
A diákok előre megtervezett és biztonságos útvonalakon kerékpározhatnak (az egyik útvonalon
vízitúrázhatnak is) saját pedagógusaik kíséretében. 6 éjszakát tölthetnek kiépített táborhelyeken,
jellemzően kétnaponkénti táborváltással, emellett szervezett és ajánlott kulturális és természetismereti, valamint élményprogramokon vehetnek részt.
Jelentkezhetnek: 12. életévüket a tábor kezdetéig betöltő, felső tagozatos és középiskolás diákok (512. évfolyam) 15-26 fős csoportjai a következő intézmények szervezésében: alapfokú közoktatási
intézmények, beleértve az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is;
középfokú oktatási intézmények, beleértve az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású
intézményeket is; civil szervezetek (pl. szövetségek, egyesületek, alapítványok) egyházak és egyházi jogi személyek; azaz minden olyan intézmény, amely gyermek vagy ifjúsági közösségeket fog
össze, és fontos szempontként kezeli a környezet megismerését, megvédését, a sportot, és a közösségüket építő program hasznos megvalósítását tervezi Magyarország kerékpáros túraútvonalain.
Az is jelentkezhet a táborba, akinek nincs kerékpárja, vagy annak állapota nem megfelelő. A kerékpáros vándortáborban mindenki számára jó minőségű kerékpárt, sisakot, láthatósági mellényt, hazavihető kulacsot és szervizt, pótalkatrészeket biztosítunk, hogy az élményt ne gátolja technikai
akadály.
A jelentkezés ideje és módja
Jelentkezni 2018. február 1. – május 31.között a www.bringasvandor.hu honlapon az egyes útvonalak alatti „Jelentkezés” linken elérhető jelentkezési felületen lehet. A jelentkezést a későbbi táborvezető végzi, a gyerekcsoport összegyűjtése után.
További információk az alábbi linken találhatóak: http://www.bringasvandor.hu/
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Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/het_domb_filmfesztival2018
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Szabad a vers! címmel országos verspályázatot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsős általános iskolások és középiskolások számára klasszikus magyar költők családhoz köthető verseinek újragondolására a Családok éve 2018 alkalmából.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kiemelte: a pályázat szerdán, a költészet napján indul és egy hónapon át tart, május 11-én zárul. Az ünnepélyes eredményhirdetés
május 26-án lesz Budapesten. A pályázók feladata, hogy osztályaikkal előadják és videóra rögzítsék az átírt verseket, regisztráljanak és a művet beküldjék a csaladokeve.hu/szabadavers
honlapra.
A pályázók a következő listából választhatják ki az átdolgozásra szánt verseket: Petőfi Sándor
Egy estém otthon; István öcsémhez; Arany János Családi kör; Itthon; Ady Endre Őrizem a szemed; Móra Ferenc Mártonka levele; Kaffka Margit Petike jár; Weöres Sándor Buba éneke; Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz; Kosztolányi Dezső Most harminckét éves vagyok; Lásd, kisfiam, ezt
mind neked adom most; József Attila Mama.

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/diakoknak-hirdetett-orszagosverspalyazatot-az-emmi
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Forrás: http://www.vfmk.hu/hu/2018/04/01/lepesrol-lepesre-generacios-olvasasi-kihivas
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Forrás: http://dpmsz.hu/2018/04/04/fazekas-szakkor-2/

25. Globe Fesztivál - Országos Diákszínjátszó Találkozó
Helyszín: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ /5000 Szolnok, Hild János tér 1./
Időpont: 2018. április 27., péntek - 2018. április 29., vasárnap
Szervező: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ
A Globe Fesztivál az eltelt évek alatt a hazai drámapedagógiai oktatás presztízsrendezvényeként megalapozta Szolnok városának hírnevét a színjátszók körében, így az ország egyik legrangosabb diákszínjátszó-eseménye lett. A fesztivál szakmai koordinátora és társrendezője az Országos Diákszínjátszó
Egyesület.

Forrás: http://www.szolnoktersegiprogramok.hu/25-globe-fesztival-orszagos-diakszinjatszo-talalkozo
-4918.html
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Irány Karcag a lombkorona sétány!
Amelyen végighaladva magasabb szinten szemlélhető az erdő élővilága, az erdő állományalkotó
fáinak formája, elhelyezkedése.

Az egész évben ingyenesen látogatható, az erdő megismerését segítő sétány 40 interaktív állomáson keresztül, a legmodernebb eszközökkel mutatja be az erdő élővilágát, a környék
helytörténetét, tájtörténetét. Hozzásegít, hogy évszaktól függetlenül olyan magasságokban
tudjunk szemlélődni, ahová az átlag kiránduló nem jut el. A sétány közvetlen közelében pihenő padokat valamint a gyermekek további szórakozását segítő, játszótéri játékokat is elhe-

lyeztek.

A NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-nek fontos a fenntartható, tartamos erdőgazdálkodás mellett a társadalom minél szélesebb rétegei számára elérhetővé tenni az erdőt,
megismertetni a természet szépségeit, a közjóléti szerepvállalását. A társaság a kezelésében
lévő erdőterületeken öt parkerdőt, egy arborétumot, erdei iskolát, vadasparkot, erdei játszótereket, kerékpárutat, tanösvényeket és sok egyéb, a közjót szolgáló létesítményt működtet,
amely mind az erdőbe látogatók kikapcsolódását szolgálja.
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Az elmúlt évek eredményeinek köszönhetően az erdőgazdaság évente több mint 100 millió
forintot költhet közjóléti beruházásokra, aminek keretében többek között a Tiszaigari arborétum teljeskörű megújulása, a Pótharaszti erdőőri lak és tanösvény kialakítása, a szolnoki
Széchenyi Parkerdő területének bővítése valósult meg. Karcagon 2005-ben kezdődött meg a
parkerdei fejlesztés. Először a tanösvénnyel, futópályák kihelyezésével, esőbeállókkal, padokkal és egyéb közjóléti berendezésekkel. A nagyjából 6 méter magas, 234 méter hosszú
ösvény mentén a korábbi 22 közjóléti létesítmény mellé még 43 darabot helyeztek ki. Ez magába foglal tűzrakóhelyet, szeméttárolót, irányító és eligazító táblákat valamint különféle
játszótéri elemeket.
„Az erdőben semmi sem öncélú. Minden gyomnak, minden rovarnak, madárnak megvan a
maga pontosan meghatározott szerepe. A bemutató táblák ismeretet nyújtanak a természet,
helytörténet iránt érdeklődőknek, lehetőséget adnak az erdő-ember kapcsolatának tudatos
formálására, az erdész szakma és a természetvédelem bemutatására” – mondta Dégi Zoltán
a NEFAG Zrt. vezérigazgatója.

Forrás: http://erdeiprogramok.hu/2017/12/07/irany-karcag-ujabb-lomkorona-setanyt-adtak-at/
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Bencze Blanka: Pulcsiban alszom
Budapest: Menő Könyvek
Málna egy átlagos középiskolás lány. Volt. Amíg csak
egy nagy csalódás után már semmi más nem érdekli,
csak az, hogy mit mutat a mérleg. Egy idő után nem
fontosak sem a barátok, sem a suli, csakis a kalóriák
és a dekagrammok. Óriási, bő, fekete cuccokban jár,
és folyton fázik. Pulcsiban alszik. Bencze Blanka még
maga is az érettségi előtt áll, pontosan látja korosztályának problémáit, beszéli a nyelvüket, ezért is lett
első regénye a Rólad - Neked Könyvek első darabja.
Fanyar humorral, pontosan ábrázolja az anorexiát, a
testképzavart, a családokban tátongó űrt, miközben
mesélő stílusa magával ragad, és talán a végén mégis
minden elindul valamerre jó felé.

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bencze_blanka.pulcsiban-alszom.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.
Egedi.Orsolya@oh.gov.hu

Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19.
Telefonszám: 96/613-401
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu
Felelős szerkesztő:
Szabó Róza főosztályvezető
Szerkesztő:
Egedi Orsolya

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

