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ISMÉT DIÁKPARLAMENT
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága 2017. február 3-5. között rendezte meg az Országos Diákparlamentet.
A rendezvény a diákok által elfogadott 50 ajánlási pont elfogadásával zárult.
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Az 5. ajánlási pontban a diákok az alábbiakat fogalmazták meg:
„Javasoljuk, hogy a megyei diákparlament tanévente legalább egyszer öszszehívásra kerüljön és tartsanak rendszeresen megyei diákfórumot.”
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Az 5. ajánlási pontot teljesítve az Országos Diákparlament megrendezése
után a megyei diákparlamentekre, mint követő rendezvényekre az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak szervezésében kerül sor.

DIÁKJOG

5

É LETMÓD

6-7

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Jász-Nagykun-Szolnok megyében
illetve Dél-Pest megyében szervez regionális diákparlamenteket, melyek
időpontjai és helyszínei a következők:
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Jász-Nagykun-Szolnok megye—2018. november 30. Megyeháza Díszterme,
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Dél-Pest megye—2018. december 03. Művelődési Ház, 2200 Monor, Bocskai utca 1.
Koordinátorok: Demeter Tiborné (Jász-Nagykun Szolnok Megye) e-mail:
Demeter.Tiborne@oh.gov.hu
Egedi Orsolya (Pest Megye) e-mail: Egedi.Orsolya@oh.gov.hu
Szeretettel várjuk a küldötteket!
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Milyen a jövő osztályterme?
A jövő osztályterméről gondolkodva mindenkinek más és más jut az eszébe. Vannak, akik a technológiát vagy a digitális eszközöket helyezik középpontba, mások a különböző térbeli elrendezésekben látják
a jövőt. Az is lehet, hogy a virtuális téré lesz a főszerep. Sok a kérdés, noha már léteznek konkrét elképzelések és ’minta tantermek’, ilyen például a brüsszeli Jövő Osztályterme.
A European Schoolnet 2012-ben hozott létre egy inspiráló tanulási teret, melyet Future Classroom Labnek nevezett. Ez az osztályterem jó példaként szolgált, mintájára Európa szerte jöttek létre Future
Classroom Lab-ek, azaz Jövő Osztálytermek. A tantermek mindegyike ugyanazt célt tűzte ki, hogy ösztönözze látogatóit arra, hogy újragondolják a pedagógia és a technológia szerepét továbbá a tervezés
folyamatát az osztályteremben.
Hogy néz ki a brüsszeli Future Classroom Lab?
A Jövő Osztályterme hat tanulási teret foglal magába, melyek segítségével a látogatók megvizsgálhatják
a 21. századi tanulás elemeit, a tanári és tanulói szerepeket s a növekvő és egyre nagyobb szerepet kapó
technikai megoldásokat valamint ezek hatását a viselkedésre.
A Jövő Osztályterme hat tanulói térből áll:


Present (Prezentálj!)



Investigate (Vizsgálódj!)



Create (Alkoss!)



Exchange (Cserélj tapasztalatot!)



Develop (Fejlődj!)



Interact (Kapcsolódj!)

A hat különböző tér más és más tevékenységeket helyez középpontba – erre utal a zónák eltérő elnevezése is – melyeket különböző eszközök támogatnak.
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1. PRESENT (Prezentálj!)
A 21. századi diákoknak már egyre több eszközt kell ismerniük, hiszen a bemutatók készítése, a tudás átadása és az
ötletek megosztása egyre színesebb és interaktívabb eszközökön keresztül történik.
A tér szerepe, hogy a tanulók:


elsajátítsák, hogyan kommunikálhatnak és oszthatnak meg ötleteket egymással IKT eszközök segítségével,



megtanuljanak kommunikálni a közönséggel, akik folyamatos visszajelzéseket nyújthatnak számukra,



fejlesszék a társértékeléshez kapcsolódó készségeiket,



megismerjék a tudásmegosztás minél több módját (eszközeit),



megtanulják a közönség igényeihez alkalmazkodva kiválasztani a megfelelő eszközöket,



megismerjék az érzést, hogy mit jelent kiállni és prezentálni egy nagyobb közönség előtt.

2. I NVESTIGATE (V IZSGÁLÓDJ !)
A Jövő Osztálytermében a tanulók megkapják a lehetőséget arra, hogy ne pusztán passzív figyelői, hanem aktív
résztvevői legyenek a folyamatoknak. Ebben a zónában a tanárok kipróbálhatják a kutatás alapú oktatásban és a projektpedagógiában rejlő lehetőségeket, és ösztönözhetik tanulóikat arra, hogy a kritikai készségük fejlődjön. A rugalmas, könnyen átrendezhető tér alkalmas arra, hogy pillanatok alatt csoportokat vagy párokat lehessen kialakítani
vagy akár önálló munkavégzést támogató környezetet létrehozni.
A tér segít a tanulóknak abban, hogy:






fejlődjön kritikai gondolkodásuk és problémamegoldó képességük,
aktív kutatókká váljanak a tanulás során,
tantárgyakat átívelő projektekben vehessenek részt,
a felfedezés örömét átélve tanuljanak,
a tudományt és tanulást a mindennapi élethez kössék.

3 . C REATE (A LKOSS !)
Az oszályterem Create zónájában a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy saját alkotásokat hozzanak létre: megtervezzék, majd kivitelezzék a terveiket.
Ebben a zónában a tanulók:





az alkotás útján tanulnak, használhatják a fantáziájukat, újat alkothatnak,
fejlett technológiát alkalmaznak,
fejleszthetik ’soft skill’-jeiket (személyes, interperszonális készségeiket úgy mint felősségvállalás, vezetői készségek)




önállóságot kapnak, saját maguk felelnek a munkájukért,
a mindennapi élethez kapcsolódó, akár mindenki számára hasznos produktumokat hozhatnak létre.
Hasznos eszközök: bluebox technika; HD és digitális kamera; videószerkesztő szoftver; hangfelvevő készülék;
podcastok, animációk és és streaming létrehozására alkalmas eszközök.
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4. E XCHANGE (C SERÉLJ TAPASZTALATOT !)
A Jövő Osztályterme zónáiban nagy hangsúlyt fektettek a tervezők a tudásmegosztás fontosságára, arra, hogy a tanulók kollaboratívan tudjanak együtt dolgozni. Az együttműködés minőségét pedig a saját és közös felelősségvállalás
továbbá a csoporton belüli döntések meghozatala határozza meg. Az IKT eszközök segítenek abban, hogy egy minőségi kommunikáció és együttműködés alakuljon ki a diákok között, amelynek nem szab határt a tér. Vagyis a kommunikáció nem pusztán szemtől szemben vagy egy időben valósulhat meg, hanem virtuálisan, online térben, esetleg
aszinkron módon.
A zóna a következőkre fókuszál:



társas értékelés: a hatékony kommunikáció és a közös munka az egyik legfontosabb készség, amelyet a tanulók
elsajátíthatnak; ezt kiterjesztve az iskolában pl. ha az idősebbek segítenek a fiatalabbaknak a diákok szociális készségeit is fejleszti.





a csapatmunka: segít a gyerekeknek felismerni a közöttük lévő különbségeket.
tanulás játszva: a digitális játékok és szimulációk még inkább bevonják a gyerekeket a tanulás folyamatába.
online együttműködés, mely kiterjedhet az iskola utáni tevékenységekre, amely már nem áll tanári felügyelet
alatt. ötletek gyűjtése: az ötletbörze egy remek lehetőség arra, hogy a tanulók használják a fantáziájukat és kreativitásukat.
5. D EVELOP (F EJLŐDJ !)
Ez a zóna az informális tanulásnak és az önreflexiónak ad teret. A tanulók az iskolai munkát az otthonukban is folytatják, ahol jóval oldottabb légkörben dolgozhatnak. A tér segít abban, hogy ne a szokásos iskolai keretek között, hanem egy könnyedebb légkörben tanulhassanak a diákok, ezáltal fejlődjenek az önreflexió és metakogníció terén. A tér
szerepe, hogy a tanulók:




otthonosabban érezzék magukat, és el tudjanak lazulni tanulás közben;
motiváltabbak legyenek, és jobban ki tudják fejezni önmagukat pl. saját maguk határozzák meg a kutatási területüket;





használhassák saját eszközeiket pl. számítógép, tablet, online források;
elfogadják és megértsék az informális tanulás szerepét (tanulói naplók vezetése, portfóliók készítése);
egy ’rejtett osztályteremben’ jól strukturáltan és önállóan tanulhassanak; játékok segítségével fejlődjenek a szünetekben vagy iskola után.
6. I NTERACT (K APCSOLÓDJ !)
Ez a zóna nem ugyanabban a térben helyezkedik el, külön van a többitől, hiszen a funkciója is más. Ebben a teremben
a tanár a technológiát arra használja, hogy növelje a gyerekek közötti interakciót, de a hagyományos keretek között,
hiszen az egyik legnagyobb kihívás az, amikor egy hagyományos teremben (padsoros elrendezés) kell a diákok érdeklődését felkelteni és rávenni őket arra, hogy együttműködjenek egymással.A teremben a tanulók bevihetik saját
eszközeiket, okostelefonjaikat, továbbá interaktív táblát és interaktív tananyagot alkalmazhatnak.Az Interact zóna
szerepe, hogy:



megmutassa, hogy hogyan lehet átszervezni a teret a ’régi eszközökből’, így pl. patkó alakba vagy kis csoportokba rendezni a padokat;



kimozdítsa a tanulókat a szemlélődő nézőpontból az aktív részvétel irányába (az IKT eszközök segítségével támogathatják saját tanulásukat);
 interaktív kapcsolatot alakítson ki a tananyaggal: az interaktív tábla és a változatos média elemekkel ellátott
anyagok színesebbé teszik az oktatást, a saját eszközöket pedig fel lehet használni mint válaszadó rendszereket.



egy-az-egyhez technológiával támogassa az oktatást pl. netbookok, tabletek, okostelefonok segítségével, melyek
segítenek a személyre szabott oktatás kialakításában és a tanulók bevonásában.
 az ellenőrzéstől eljuttassa a tanulókat a kommunikációig: mostanra már számos szoftver biztosít lehetőséget a
kommunikációra, együttműködésre, amelyet az osztályteremben is lehet használni, így a diákok a saját eszközeiket
használva tanulhatnak.
Forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/milyen-a-jovo-osztalyterme
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Piszkálnak a suliban?
Csúfolnak a Facebookon?
Zaklatnak Messengeren?
Mások cikizése, bántása, vagy akár megfélemlítése az online térben, angolul a
cyberbullying egyre több társadat érinti. De minden problémára van megoldás.
Csak beszélned kell róla.
Ha te is áldozat vagy, és úgy érzed, hogy segítségre van szükséged, ne tartsd
magadban!
Ha úgy érzed, hogy sürgős segítségre van szükséged, ne félj személyesen segítséget kérni
egy felnőttől, vagy valakitől, akiben megbízol. Ha olyan a problémád, amit senkinek sem
akarsz vagy mersz elmondani, hívd fel a Kék-Vonal ingyenes számát, a 116-111-et, itt nem
kell elmondanod a nevedet. Ha az UNICEF Magyarországtól szeretnél segítséget kérni, akkor írj az onlinezaklatas@unicef.hu e-mail címre.
Forrás és további információk: https://unicef.hu/nemvagyegyedul/
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Futás ősszel és télen
Az őszi és téli hónapokban nehezebb futni: sötét van és hideg. Amikor hideg van, akkor az izmaid
kevésbé hatékonyan tudnak mozogni. Ilyenkor fontos, hogy hosszabb ideig melegíts be és végezz nyújtásokat. Ezeket a gyakorlatokat még házon belül, a melegben végezd el, a bemelegedett
izmok segítenek a sérülések elkerülésében.
Tervezz előre, de az időpont megválasztásában légy rugalmas! Ha tudod, hogy az időjárás romlani fog,
akkor inkább dönts úgy, hogy naposabb időben fogsz futni menni. A nagyon hideg napokon válassz
más edzési lehetőséget: fuss futópadon vagy ússz a szabadtéri futás helyett.
Hidratáció
Fontos, hogy a téli hónapokban is hidratált maradj. Valószínűleg ilyenkor jobban fogod kívánni a meleg
italokat, bátran igyál ilyeneket, azonban ezeket se túl forrón. Tartsd fent az egészséges egyensúlyt, biztosíts elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű folyadékot, hogy újra erőre kaphassanak
az izmaid! Egyél sok friss gyümölcsöt és zöldséget, ez erősíti az immunrendszered védekező képességét, emellett segít a megfelelő hidratációban.
Hogyan maradj biztonságban futás közben?
Próbálj meg csapatban vagy egy társsal futni, ez motiválni fog mindkettőtöket a hideg téli napokon!
Válassz jól megvilágított útvonalat, különösen akkor, ha sötétedés után futsz!
Ha lehetséges, akkor az útvonal tervezésekor először mérd fel a környéket gyalog vagy kocsival! Figyeld meg, hogy vannak-e mások is az úton, akik futnak! Ha igen, azt vedd jó jelnek!
Figyelj a környék útviszonyaira is! Mérd fel, hogy nincs-e sok kátyú az úton, és lehet-e ott másokkal
együtt futni!
Otthon mindenképp mondd el, hogy futni mész, és azt is, hogy milyen útvonalon.
Fuss hétvégén, kora reggel! Ilyenkor kevés az autó, nincs sok ember az utcákon, és világos van.
Ha az utak mellett, forgalommal szemben sétálsz vagy futsz, akkor kerüld el azokat az út mellett parkoló
autókat, amelyekben emberek ülnek!
Mit viselj és mit vigyél magaddal futáskor?
Világos színű ruhában fuss! Keress olyat, amin fényvisszaverő csíkok vannak vagy szerezz be egy
könnyű láthatósági mellényt! A lényeg, hogy olyan legyen a ruházatod, ami jól láthatóvá tesz téged.
A ruhád belső zsebébe vagy egy övtáskába pakold a szükséges dolgokat, amiket vinned kell magaddal!
Kerüld a kapucnis felsőt, vagy az olyan sapkát, ami korlátozhatja a látásodat!
Vigyél magaddal mobilt! Ez lehetővé teszi, hogy ha baj van, segítséget hívj. Ha változott a terved,
értesítsd az otthoniakat, így nem fognak aggódni érted!
Mennyi ruhát viselj hideg időben?
A legjobb módja annak, hogy melegen tarthasd a tested az, ha 3 réteg ruhát veszel magadra.
Az alapréteg közvetlenül a bőröddel érintkezik, ezért könnyű, nedvszívó anyagból legyen! A középső
réteg kevésbé feszüljön, de még ez is lehet nedvszívó anyagból legyen! A külső réteg védelmi funkciót töltsön be: legjobb erre a célra egy cipzáras mellény, ez védelmet nyújt a cudar időjárástól, miközben hagy szellőzni is. Ha meleged lenne futás közben, akkor ezt a réteget könnyen leveheted.
Ne feledkezz meg a lábaidról sem! Hűvös napokon viselj vékony harisnyát a nadrág
alatt, télen vastagabbat vegyél fel. Szükséged lehet sapkára, kesztyűre és zoknira is, próbáld ezeket
is könnyen szellőző anyagból választani! A sapka elengedhetetlenül fontos, mivel ez megakadályozza a
hő vesztését a fejről, így nem fogsz megfázni.
(KamaszPanasz - S. A. - running4women.com)
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5308/oszi-teli-edzes
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A futás egészségügyi előnyei
A futás egészséges és remek sport, ezzel a kijelentéssel mindenki egyetért. De azzal már kevesebben vannak tisztában, hogy hogyan is hat a futás a szervezetünkre, milyen változások mennek végbe a testünkben
futás közben.
Az első másodpercekben
Az izmaid adenozin-trifoszfátot (ATP-t) kezdenek el felhasználni, azokat az energia molekulákat, amelyeket az ételekből nyer a szervezet. Jó érzés, nem igaz? Ilyenkor az ATP adenozin-difoszfáttá, vagyis ADF-fé konvertálódik.
Az első 90 másodpercben
Annak érdekében, hogy még több ATP-t szabadíts fel a szervezetedben, a sejtek lebontják a glikogént, és glükóz
formájában raktározzák el az izmaidban. A sejtek sok glükózt használnak fel a véredből, ezért hasznos a mozgás
a vércukorszint csökkentésére.
A tested futás közben felemészti a glükózt, és az izmok tejsavat választanak ki, ami miatt edzés közben égő érzés
jelentkezik. Ez jelzi az agyadnak, hogy a test fizikai megerőltetés alatt áll.
A következő néhány percben
A szíved egyre gyorsabban kezd verni és a vért az izmaidba pumpálja. Ahhoz, hogy a glükózt a legjobban felhasználhassák, az izmaidnak szükségük van egy kis extra oxigénre.
Elkezded égetni a kalóriákat, amelyek esetleg zsírként raktározódtak. Mindezen kalória-égetéssel a testhőd
egyre csak emelkedni fog. Annak érdekében, hogy lehűlj, a verejtékmirigyek elkezdenek dolgozni, és izzadni
fogsz.
Tíz percen belül
Ha átlagos a testméreted és a testi adottságaidnak, edzettségi szintednek megfelelő szinten futsz, akkor az izmaid
ATP-ellátása bőséges, és a szervezet hatékonyan tud oxigént szállítani, valamint zsírt és glükózt égetni.
Azonban, ha a mozgás már nem megy olyan lazán, az ATP-kínálat nem fog tudni lépést tartani a tested viszonylag
nagyobb igényével. Nem fogsz tudni egyenletesen lélegezni és ennek hatására csak kapkodod a levegőt. A tejsav
elárasztja az izmaidat, és amikor már otthon vagy, szörnyű izomláz fog gyötörni.
Harminc perc után
Hűha! Vége van! Ahogy lassan elkezdesz sétálni, az energia-felhasználás és a légzés visszaáll a normális kerékvágásba. Úgy érzed, fel vagy töltődve, az agyad dopamint szabadít fel, melynek következtében nem fogsz édességeket kívánni. Akkor se aggódj, ha mégis, mert a mozgás által a szervezeted nem zsírrá, hanem energiává fogja
átalakítani a csokit.
(Gy. P. F. - womenshealthmag, Lektorálta: Dr. Szigeti Nóra)
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5127/futas-elonyei
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Tisza István és kora történelmi vetélkedő
Az Oktatási Hivatal meghirdette a „Tisza István és kora" országos középiskolai magyar nyelvű történelmi vetélkedőt magyarországi és Kárpát-medencei székhelyű gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák 9–12.
évfolyamos tanulói részére.
A vetélkedő célja Tisza István Magyarország és Európa történelmében betöltött szerepével kapcsolatos ismeretek
bővítése és elterjesztése, a tanulók önálló tanulási képességének fejlesztése.
A vetélkedőn a magyarországi és a Kárpát-medencei (Ukrajna, Románia, Szerbia, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák – vagy ezeknek megfelelő iskolatípusok –
9–12. évfolyamos tanulói egyénileg vehetnek részt. A tanulók nevezését, a vetélkedőn való részvétel lehetőségét
és a tanulók szakmai felkészülésének támogatását a tanulóval jogviszonyban álló iskola intézményvezetője biztosítja. A vetélkedőre történő jelentkezés és a részvétel ingyenes.
Jelentkezési határidő: 2018. november 15.
További részletek a versenykiírásban olvashatók. (https://tiszaistvan.kozepiskolaiverseny.hu/)
Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/tisza_istvan_es_kora_tortenelmi_vetelkedo/

28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny | 2018/2019-es tanév

A Magyar Innovációs Szövetség felhívása a 2018/2019-es tanév időszakára hazai és határon túli magyar középiskolai diákok számára.
Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai
területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka
eredményével. Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, sehol máshol nem alkalmazott, használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen
egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.
A pályázatok beadásának határideje: 2018. november 28. szerda, 15 óra

http://tehetseg.hu/verseny/28-ifjusagi-tudomanyos-esinnovacios-tehetsegkutato-verseny-2018-2019-es-tanev
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Forrás:http://www.agoraszolnok.hu/
rendezvenyeink/7_csokolade_fesztival_523
http://info.szolnok.hu/programok-m34/xi-itt-honinepzenei-es-neptanc-talalkozo-p9405
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Leiner Laura: Ég veled
Iskolák versenye első kötet
L&L Kiadó, 2017.

Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel ezelőttig, egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos problémái foglalkoztatják. Miután átveszi a tizenegyedikes bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést kap az igazgatótól: részt vehet egy iskolai versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok megoldásában számítanak rá. Hanna környezete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a megmérettetésre, így a Szirtes Gimnázium négyfős csapata elindul az Iskolák
Országos Versenyén.
Forrás: https://www.konyvtunder.hu/eg-veled--iskolak-versenye-elso-kotet-221210/

Leiner Laura: Maradj velem
Iskolák versenye második kötet
L&LKiadó, 2018.

Elérkezett az Iskolák Országos Versenyének hatodik napja, és a piros csapat szétesni látszik.
A kezdetben barátságosnak tűnő megmérettetés egyre komolyabbá válik, a feladatok egyre megterhelőbbek, egyre fájóbb a családtagok hiánya, és a négy gyökeresen eltérő személyiségű diáknak egyre nehezebb igazi csapatként együttműködnie.
Forrás: https://www.konyvtunder.hu/maradj-velem--iskolak-versenye-masodik-kotet-224864/

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

