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A TARTALOMBÓL :

Ismét becsengettek az iskolákban, megkezdődött a 2018/2019. tanév. A tanítás minden intézményben megkezdődött szeptember 3-án, az utolsó tanítási nap pedig 2019. június 14. péntekre esik.
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Az első félév 2019. január 25-ig tart.

Az érettségi vizsgák írásbeli része 2019. május 6-án kezdődik el. Az emelt
szintű szóbeli vizsgák 2019. június 5-13 között, a középszintű vizsgák pedig 2019. június 17-28. között kerülnek megtartásra.
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Ahogyan minden évben, idén lesznek témahetek:
A)

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között

B)

Fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és 2018. március 22. között

C)

Digitális témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között

Az Oktatási Hivatal által szervezett országos mérésekre az alábbi időpontokban kerül sor:




2019. május 15. célnyelvi mérés
2019. május 22. idegennyelvi mérés
2019. május 29. országos kompetencia mérés

A 13/2018. (VI.14.)EMMI rendelet A 2018/2019. tanév rendjéről elérhető az alábbi linken:
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/ddbe96a343d264de2035d70e210a580453aa104a/
megtekintes

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Közgyűlés a kiemelkedő ifjúságpolitikai tevékenységéért „Ifjúságbarát Önkormányzat” címet adományozott Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzat részére. A címet átvette: Szalay Ferenc polgármester és Oláh
Csenge, Szolnok város diákpolgármestere.
Szintén "Ifjúságbarát Önkormányzat" díjat kapott Jászberény Város Önkormányzata. A díjat Szatmári Antalné alpolgármester asszony vette át.

Forrás: http://www.jnszm.hu/?f=1&p=1&n=2422
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Címlapsztori lett az ELTE kutatóiból, akik egy drónos okossággal
dobtak nagyot
Egymással "beszélgető", önállóan repülő drónokból álló drónraj vezérlését alkották meg. A 30
drónból álló raj tagjai egymással kommunikálva repülnek közös céljuk felé, csoportosan kerülve el
az akadályokat - akárcsak a madarak. De elvileg akár ezer drónnal is meg tudják csinálni ugyanezt.
Az ELTE kutatói a nagy egyedszámú drónrajok önszerveződő repüléséről jelentettek meg címlapfotós
közleményt a Science Robotics júliusi számában. A világban mára több millió drón repked az égen, általában mindegyikhez tartozik egy pilóta is a földön. Az ELTE kutatói azonban most olyan drónokat fejlesztettek, amelyek nagyméretű rajokba verődve megszabadulhattak földi irányításuktól. A drónok egymással beszélgetve repülnek közös céljuk felé, csoportosan kerülve el az akadályokat, akárcsak a madarak. Az ELTE Biológiai Fizika Tanszék és az MTA-ELTE Biológiai és Statisztikus Fizikai Kutatócsoport
drónrajos kutatási eredményei 2014-ben járták be a világot először. A Vicsek Tamás által vezetett kutatócsoport készítette a világ első tíz egyedből álló kültéri önszerveződő kvadrokopter flottáját. A csapat
most az Amszterdami Vrije Egyetem magyar származású professzorával, Ágoston E. Eibennel egészült
ki, aki a drónok megújult vezérlő algoritmusát evolúciós stratégiákkal optimalizálta.
A kutatóknak terepen harminc, valósághű szimulációban pedig akár ezer nagy sebességű drón szoros együttműködését sikerült ütközésmentesen megvalósítaniuk, akadályokkal terhelt környezetben.
A vezérlést biztosító algoritmus az élőlények csoportos mozgását leíró modellek alapvető összetevőit
egészíti ki drónspecifikus mozgásjellemzőkkel
és bizonyos fokú intelligens útvonaltervezéssel. A bonyolult vezérlő algoritmus számos
paraméterét az ELTE szuperszámítógépein
futtatott evolúciós algoritmus segítségével optimalizálták az adott feladathoz.
"Amikor az ember a legnagyobb klasszikusok
trillázó dallamait hallgatja, jégtáncosok szédítően pontos pörgését nézi vagy éppen többezres seregélyrajok összehangolt repülését figyeli, akkor a harmónia és a könnyed tökéletesség
jut róla eszébe. Pedig ezek mind összetett, bonyolult rendszerek, amelyek csakis a végletekig történő csiszolás, gyakorlás, azaz optimalizálás során válnak csak nagyszerűvé. A
könnyedség és a bonyolultság ilyen módon
összefüggő egysége jellemzi a komplex rendszereket, ahol az optimalizálás szükségszerű része a működésnek" - mondta Vásárhelyi Gábor, az ELTE Biológiai Fizika Tanszékén működő robotikai labor vezetője.
A robotikai rendszerek intelligenciája világszerte szédületes ütemben fejlődik, ezt a jelenlegi kutatás a
csoportos intelligencia szintjére emeli. Ha a jövőben, ahogyan az az önvezető autóknál várható, az önvezető drónok is elterjednek majd, a pilóta nélküli csoportos feladatmegoldást nagyon sok területen alkalmazhatják. Ilyen lehet például a precíziós mezőgazdaság, természetvédelem, katasztrófavédelem, vagyonvédelem vagy akár a csomag- és utasszállítás.
Az ELTE drónprojektjének honlapját ide kattintva éred el.
Forrás: ELTE, MTI
http://www.ujnemzedek.hu/tudomany/cimlapsztori-lett-az-elte-kutatoibol-akik-egy-dronos-okossaggaldobtak-nagyot
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Jogok és kötelességek
A köznevelési intézmény működése nehezen képzelhető el a pedagógusok, szülők és diákok
együttműködése nélkül. Az együttműködéshez a jogalkotó többek között az alapvető jogok és
kötelezettségek rögzítésével is igyekezett hozzájárulni. Fontos megjegyezni, hogy e fejezetben
a jogok és kötelezettségek nem kerülnek teljes körűen ismertetésre.
A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség1 (Szemelvények
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből.)
45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői
bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét
betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója
dönt.

A tankötelezettség kezdetéről

az óvoda vezetője,

ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,

az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat
alapján a szakértői bizottság
dönt.
(5a) A készségfejlesztő iskola a tanuló javára köteles felelősségbiztosítást kötni, amely kiterjed
a tanulói balesetekre és a tanuló által okozott kárra. A tanulót a szakképzésről szóló törvény
rendelkezései szerint kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. A tanulót az iskola a gyakorlati évfolyamon elért eredménye, teljesítménye alapján jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális támogatásban részesítheti. Az e bekezdésben meghatározottak fedezetét a fenntartó külön előirányzatban köteles biztosítani.
(6) Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése
után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be
kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét.
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A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető.
A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a köznevelési feladatokat ellátó hatóság számára. A
köznevelési feladatot ellátó hatóság gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a területileg illetékes tankerületi központ, és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, továbbá hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.
A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes köznevelési
feladatot ellátó hatóság ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy
kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.
A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a területileg illetékes tankerületi központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának.
Forrás: Diákönkormányzati Kisokos 3.0
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos
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Ha nem szeretsz sportolni...
Nem mindenki szereti a szervezett vagy a csapatsportokat. Ha te is így érzel, akkor sem kell
izgulnod! Van megoldás arra, hogy aktív és egészséges maradj.
Vajon mi tartja vissza a fiatalokat attól, hogy megkedveljék a sportokat? Eljön az idő, mikor te is
megtalálod azt a sportot, amit igazán szeretsz. De ha mégsem, akkor is tudunk más élvezetes
utat ahhoz, hogy aktív maradj.
Néha a gyerekek azért nem szeretnek bizonyos sportokat, mert nem értik a szabályokat, vagy nincs elég lehetőségük gyakorolni. A sportok bonyolultnak tűnhetnek
a szabályok és a speciális felszerelések miatt. Ráadásul
zavaró lehet a pályára felfestett mindenféle vonal is,
amelyek jelentését időbe telik megtanulni.
Az emberek évekig tanulják és gyakorolják kedvenc
sportjukat, hogy minél jobban menjen nekik. Szóval ne
szomorkodj, ha nem tudod pontosan, mikor van szögletrúgás vagy les! Ha többet szeretnél tudni a sportokról, akkor kérd meg a szüleidet, hogy vigyenek el sport
táborokba vagy aktív programokra, ahol közelebbről is
megismerheted ezeket!
Az iskolában is számos sportlehetőség közül választhatsz. Egy másik lehetőség, ha megnézel
egy videót online, ami az adott sportról szól, vagy lenézhetsz a könyvtárba, és kereshetsz ilyen
jellegű könyveket.
Ha van egy idősebb barátod vagy családtagod, aki jól sportol, nyugodtan kérd meg, hogy segítsen neked gyakorolni. Van néhány játék, amit jó megérteni és gyakorolni; még akkor is, ha tudod, hogy világ életedben nem fogod ezt csapatban, versenyszerűen csinálni. Például ilyen a
röplabda, amit lehet, hogy csak mókából fogsz játszani egy nyári pikniken vagy a strandon.
Gondolkodtál már azon, hogy a sport még szórakoztatóbb lenne, ha egy barátoddal együtt űznéd? Ez különösen jó akkor, ha valami újat szeretnél kipróbálni.
R OSSZ TAPASZTALATOK A SPORTRÓL
Van, aki csak azért nem szereti a szervezett sportot, mert egyszer belépett egy csapatba, ahol
nem érezte jól magát. Talán bizonytalannak érezted még magad, míg a többiek rutinos játékosnak tűntek, vagy talán nem szereted azt a nyomást, ami akkor érzel, amikoregy rivális csapattal
játszol. Meg kell tanulni feldolgozni a vereséget is. Az ilyen meccsek heves érzelmeket okozhatnak nálad.
Néha a csapattagok megharagszanak egy játékosra, aki hibázott. Ez igazán stresszes lehet, különösen akkor, ha te vagy az a játékos. Természetesen mindenki hibázik, és éppen ezért senki sem
hibáztathat másokat. Ha mégis, akkor jó lenne beszélned az edződdel vagy a szüleiddel. Meg
kell tanulni kölcsönösen tisztelni egymást a csapaton belül.
Ha rossz tapasztalataid voltak a csapatsporttal, akkor itt az ideje, hogy kipróbálj egy új sportot, vagy belépj egy új egyesületbe.
M ELYIK A NEKED VALÓ SPORTÁG ?
Számtalan sportág létezik, tehát még közel sem biztos, hogy megtaláltad a neked megfelelőt.
Sok kamasz próbálja ki a focit és a kosárlabdát. De mi lesz a te kedvenc sportod? Talán a röplabda? Talán a foci? Vagy az atlétika? Próbád ki, és meg fogod találni az igazit!
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Néhányan természetesen mozognak, amikor sportról van szó. Van olyan, aki erős és akad olyan
is, aki jól tud célozni. Különböző sportokhoz különböző képességek szükségesek, szóval kipróbálhatsz más jellegű csapatjátékokat is, vagy akár egyéni mozgásformákat, hogy megismerd a
sportos énedet.
Itt egy vázlatos lista az egyéni sportról: ha egyéniben gondolkodsz, íme, néhány ötlet:

úszás

jégkorcsolyázás

birkózás

gimnasztika

karate

gördeszkázás

bicajozás

triatlon
M IÉRT ÉRDEMES SPORTOLNI ?
Ha felnősz, akkor is szeretnél majd aktív lenni. Ennek érdekében jó, ha rendszeresen mozogsz,
mert így a tested egészséges maradhat.
Már sokat beszéltünk a sportok kiválasztásáról, de vannak olyan gyakorlatok, amelyek aktívan,
fitten tartanak:
ugrálókötelezés
tánc
kutya sétáltatás
kerti munkák
autómosás
Szóval nem, nem kell versenyszerűen sportolnod, csak találd meg azt a mozgásformát, ami a
legjobb számodra. Ami nagyon fontos, az az, hogy légy aktív! Még nagyon sok időd van megtalálni azt a mozgásformát, ami neked a legjobb!
(KamaszPanasz - Gy. P. F.)
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/3645/sportolas
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A filmversenyen részt vevő diákok
mobileszközük (mobiltelefon, tablet)
beépített kamerájának, továbbá webkamera, sport- vagy GoPro kamera
segítségével bármilyen témában ábrázolhatják azt, ami vizuálisan megragadta, foglalkoztatja őket, vagy amit rögzítésre érdemesnek
ítélnek.
A versenyre legfeljebb 5 perces filmeket várnak, műfaji kötöttség nélkül.
Jelentkezési határidő: 2018. november 23.
További részletek az alábbi weboldalon találhatóak: https://karpatmedence.oktatas.hu/
mobilszem/
Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/hatarokon_ativelo_tanulmanyi_versenyek/

Az Oktatási Hivatal EFOP 3.10.1-17
projektje hagyományteremtő szándékkal ReDesign címmel népművészeti hagyományokon alapuló
tárgyalkotó- és díszítőpályázatot
hirdet a Kárpát-medencei magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai számára. Pályázhatnak az általános iskolák felső tagozatára és középiskolába járó, népművészet iránt érdeklődő tanulók: egyének
és legfeljebb 3 fős alkotócsoportok. Egy alkotó (vagy csoport) több pályaművel, tárgyegyüttessel is
nevezhet.
Jelentkezési határidő: 2018. november 23.
További részletek az alábbi weboldalon találhatóak: https://karpatmedence.oktatas.hu/redesign/
Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/hatarokon_ativelo_tanulmanyi_versenyek/

Az Oktatási Hivatal EFOP 3.10.1-17
projektje hagyományteremtő szándékkal Évszázadok öröksége címmel
művelődéstörténeti vetélkedősorozatot hirdet a Kárpát-medencei magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai
számára. A szervezők célja az általános és középiskolai tanulók érdeklődésének felkeltése a magyar
nemzeti kultúra kincsei: tárgyi és szellemi öröksége iránt. A verseny a korszak komplex megközelítésére, a humán műveltségterületek (történelem, irodalom, zene, képző- és iparművészet) összehangolására, az ismeretek elmélyítésén túl a megszerzett tudás alkalmazására törekszik, teret engedve
a tanulók kreativitásának is. A verseny szervezői kiemelt célnak tekintik a határokon átívelő nemzeti identitástudat elmélyítését, valamint a közös múltból, kultúrából, hagyományokból táplálkozó
összetartozás érzésének erősítését.
Jelentkezési határidő: 2018. október 14.
További részletek az alábbi weboldalon találhatóak: https://karpatmedence.oktatas.hu/
evszazadokoroksege/
Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/hatarokon_ativelo_tanulmanyi_versenyek/
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Forrás: https://www.korosikultura.hu/rendezveny/fazekas-mihaly-ludas-matyi.html
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Forrás: http://abony.hu/news.php?extend.5216
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Forrás: http://szolsport.hu/website/szervezes_rendezvenyek/rendezvenyek/2018_beactive/
beactive_2018.jpg
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Részletes leírás: http://festival.tiszamozi.hu/000_Fesztivalok/2018/

P ROGRAMOK

O LDAL 14

III. É VFOLYAM VI. S ZÁM

K ÖNYVAJÁNLÓ

O LDAL 15

Dr. Gyarmati Zsuzsanna
Rejtélyek? Talányok? Tudomány!
LaBeGer Hungary Kft., 2018.
A Rejtélyek? Talányok? Tudomány! két könyv egyben. A mindennapokban előforduló
rejtélyek, feladványok megoldása sokszor nem tűnik kézenfekvőnek, de mindegyiknek van egyszerű, tudományos megfejtése, csak rá kell jönnöd! A könyv második részében (fejjel lefelé) az első rész feladványait olvashatod kissé furcsa köntösben. A
betűk összekeveredtek benne, mely kihívást jelent az olvasó számára. Sok vicces percet szerezhetsz vele magadnak és családodnak is, ha belevágtok. Érdemes! Érdekes,
kihívásokkal teli feladatok 13 éves kortól szinte mindenkinek.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/rejtelyek-talanyok-tudomany.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

