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Hogyan jelentkezz az E-felvételin?
Ha egyetemre készülsz, a következő
hónapok számodra is leginkább a felvételi eljárásról fognak szólni. Mi az az efelvételi rendszer és hogyan tudsz regisztrálni? Mik a jelentkezési helyek?
Mi a jelentősége a jelentkezési sorrendnek? Kell-e eljárási díjat fizetned?
A fenti és minden, az e-felvételihez kapcsolódó kérdésedre igyekszik választ
adni a felvi.hu ezen a felületen. Mielőtt
bármihez nekikezdesz, érdemes végigfutnod az egyes pontokon, hogy biztosan ne maradjon ki semmi az alábbi
pontok közül. Hidd el, megéri rászánnod az időd!

Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/suli/hogyan-jelentkezz-az-e-felvetelin
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A KTUALITÁSOK O LDAL 2

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diákparlamenti ülés
Az Országos Diákparlament (ODP) 3 éves összehívása között az Országos Diák Tanács (ODT)
működik együtt az oktatásért felelős és azt segítő szervezetekkel; minden megyei szintre kerülő kérdést
meghallgat és a problémákat orvosolni próbálja. Továbbiakban is dolgozik az ODP-en kidolgozott 50
ajánlás megvalósításán.
Az új tanév első ülését 2018. szeptember 28-án tartotta. Az előző évben megkezdett munkát folytatta. A
Nemzeti Alaptantervről (NAT) kaphattunk mélyebb betekintést, majd véleményeinket és észrevételeinket megosztottuk. A NAT https://www.oktatas2030.hu/ megtalálható.
Majd a Megyei Diákparlamentek előkészületeiről kaptunk tájékoztatást. Végül Kovács Domokos
prezentálta az ODP települési diákönkormányzatokról szóló kérdőív eredményeit. Örömmel tudatom,
hogy Szolnok városában voltak a legaktívabbak a diákok, azonban további fejlődésre van szükség.
Az új tanév második ülését november elején tartottuk. Ami a Megyei Diákparlamentekre készítetett fel minket és megbeszéltük aktuális ügyeinket.
Az Országos Diákparlament kérésének eleget téve minden tanévben összehívásra kerül. A diákok JászNagykun- Szolnok megyében november 30-án értesülhettek az 50 pontos ajánlás jelenlegi állásról. Betekintést nyerhettek a Diák Tanács munkájába, majd interaktív kérdés- válasz formájában mélyíthették el a
tudást. Mindenki számára elérhető a Diákönkormányzati
Kisokos 3.0: (https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/orszagos_diak_tanacs/
Kisokos_3.0.pdf) .
A tavaly megválasztott póttag, (jómagam) taggá lépett elő. Póttagnak Bagi Zsombort választotta a
Megyei Diák Parlament. Következő ülésünk január 18-9-én lesz, Székesfehérvárott. Képzésben veszünk
részt és folytatjuk a feladatainkat.
Eredményes munkát kívánok mindenkinek!
Pap Csenge
Jász-Nagykun-Szolnok megyei ODT tag
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"Ma már eleget Facebookoztál!" - új funkciók az Instán és a Facebookon

Beállíthatod, hogy figyelmeztessenek: mára elég lesz a görgetésből.
A közösségi oldalak, főleg az Instagram és a Facebook nagyon be tudják szippantani az embereket, konkrétan függőséget okoz(hat)nak. Úgy látszik, ez az infó végre a Facebook vezetőihez és
fejlesztőihez is eljutott, ugyanis azt találták ki, hogy új funkciókat hoznak létre. Méghozzá olyanokat, amelyek segítségével "a felhasználók még tudatosabban rendelkeznek majd az Instagramon
és Facebookon töltött idejük felett, illetve hogy az eszközök elősegítik a szülők és a tinédzserek
közötti kommunikációt is a helyes online szokások kialakításáról" - írták a közleményükben.
De miről is van szó konkrétan?
Az új lehetőségek az appok
"Beállítások” menüpontjából
indhíthatóak el. Az Instán a
"Tevékenységed" (Your Activity), míg a Facebookon a
"Your Time on Facebook” (Facebookon töltött idő)
menüpontra kell klikkelni. Az
oldal felső részén ekkor előbukkan egy felület, amiből kiderül, hogy a felhasználó átlagban mennyi időt tölt a
Facebookon/Instán.
Sőt, egy időkeretet is beállíthatsz, és ha ezt elérted, figyelmeztetést kérhetsz a rendszertől. És végül: az "Értesítési beállítások" alatt helyet kapott az
"Értesítések némítása" menüpont is. Itt beállíthatsz egy tetszőleges időszakot, amikor a
Face és az Insta értesítései teljesen leállnak, így nem pitytyeg, világít, rezeg a telód.

Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/hasznos/ma-mar-eleget-facebookoztal-uj-funkciok-az-instan-es-afacebookon
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Jogok és kötelességek 1.

O LDAL 4

§

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.)
46. § (1) A TANULÓ KÖTELESSÉGE , HOGY

a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb
foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon,
b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően
- tanulmányi kötelezettségének,
c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában,
a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában,
d) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az iskola és a
kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait,
e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket,
továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak,
ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit,
g) az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,
h) megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
(2)

A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és
védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló
nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

Forrás: Diákönkormányzati Kisokos 3.0
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos
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Tanuld meg a sporttól az élet leckéjét!
Mindennap iskola után elterülsz a TV előtt, mint egy zsák krumpli? Kelj fel, és fedezd fel a sport
szépségeit!

A sport segít elfogadni másokat
Sohasem értettem a bátyámat, aki minden nap együtt kosarazott egy olyan sráccal a csapatban, akit
nem is szeretnek a társai. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy miért játszanak együtt ezzel a fiúval, ha
közben mindig csak panaszkodnak miatta. Azt válaszolta, hogy azért mert „szükségünk van rá”.
Megfigyelt tény, hogy a diákok a sport révén szocializálódnak csak igazán. A csapat győzelme érdekében a személyes különbségeket is félreteszik, ha valaki jó játékos. A sportban megtanulják azt, hogy mi
is az az egészséges verseny, mi a stratégia, mi a csapatmunka és melyek azok a dolgok, amelyek segítségükre lehetnek a csapatban, az iskolában, a karrierben, a kapcsolatokban.

Légy része egy csapatnak!
Ne félj csatlakozni, mondjuk egy focicsapathoz! Vagy attól félsz, hogy az edzések túlságosan sok idődet
fogják elvenni? A sport nemcsak a társasági életednek, de az egészségednek is jót tesz! Gazdagabb
lesz tőle az életed és megtanít pár fontos feladatra, amely egész életed során a hasznodra fog válni. Az
időbeosztásodat pedig át lehet úgy szervezni, hogy mindenre maradjon elég időd. Ha ez az, amit igazán
szeretnél, hát rajta, vágj bele!
Fejleszti a képességeidet az életben
A nyugati társadalom mindig is versengett. Vannak nyertesek, vesztesek, szerencsés dobások, rossz
rúgások. A lényeg, hogy a sport megtaníthat arra, hogy hogyan fogadj el helyzeteket, hogyan ünnepeld
meg a megérdemelt győzelmet, és hogyan fogadd el, hogyan tűrd méltósággal a vereséget. Másodsorban a sportolással akár 300-500 kalóriát is elégethetsz egy edzés során. Erősíti a szív- és érrendszert,
és javítja az izomtónust.
Ha csapatban sportolsz, azzal nemcsak a te, hanem a sporttársaid személyisége is fejlődik, ami végül
mély kötődésekhez és barátságos, egymást támogató légkörhöz vezethet a sportpályán. Szóval, gyerünk, próbáld ki, mindent bele, a sport értékes leckéket adhat neked az életről!
(KamaszPanasz - M. T., beinggirl.com)
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/3951/sport-elet-lecke
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Feladatlap megoldásával lehet jelentkezni a Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedőre

Egy 50 kérdésből álló feladatlap megoldásával jelentkezhetnek az általános iskolás csapatok a
Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedőre - közölte Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke az
MTI-vel.
Lezsák Sándor elmondta: a vetélkedőt a hungarikum mozgalom további népszerűsítése, valamint
nemzeti értékeink megismertetése érdekében szervezi meg a Lakitelek Népfőiskola az Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával.
A játékos megmérettetésre ezúttal a Kárpát-medencei általános iskolák 7. és 8. osztályában tanuló,
három diákból és egy felkészítő tanárból álló csapatok jelentkezését várják.
A feladatlapot határidőig, 2019. január 22-éig visszaküldők 2019. február 15-ig újabb feladatot
kapnak. Ennek megoldásával pedig március 15-ig lehet pályázni az áprilisi és májusi elődöntőbe
jutásra.
A vetélkedőben a feladatok a Kárpát-medencei hungarikummozgalom során az egyes települési,
megyei és külhoni értéktárakba választott értékek ismeretére irányulnak.
Minden elődöntőbe és döntőbe jutott csapat tagjai hungarikumokat, nemzeti értékeket nyernek. A
döntő első három helyezett csapata pedig hungarikumkörúton vesz részt a nyári vakáció első
napjaiban.
A vetélkedő felhívása a http://www.nepfolakitelek.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=3247:2018-12-05-09-33-01&catid=69:2017-11-29-10-4055&Itemid=133 honlapon érhető el.

Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/hirek/feladatlap-megoldasaval-lehet-jelentkezni-a-karpat-medenceihungarikum-vetelkedore
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„Hozz rá víg esztendőt...” – középiskolai vetélkedő
Az Oktatási Hivatal meghirdette a „Hozz rá víg esztendőt..." A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények című országos és határon túli magyar nyelvű középiskolai vetélkedőt, a magyarországi továbbá a Kárpát-medence államaiban működő, magyar nyelven oktató,
érettségi vizsgára felkészítő középiskolák 9–11. évfolyamos tanulói részére.
A vetélkedő célja: A Szent Korona, mint a Magyar Állam folytonosságát és függetlenségét
megtestesítő ereklye és a hozzá tartozó magyar királyi koronázási jelvények szélesebb körű
megismertetése, a nemzettudatnak és közjogi hagyományoknak az erősítése.
A vetélkedőn a magyarországi és a Kárpát-medence államaiban (Ukrajna, Románia, Szerbia,
Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) működő szakközépiskolák 9-11. évfolyamos tanulói egyénileg vehetnek részt.
A tanulók nevezését, a vetélkedőn való részvétel lehetőségét és a tanulók szakmai felkészülésének támogatását az érintett középiskola intézményvezetője biztosítja. A vetélkedőre történő
jelentkezés és a részvétel ingyenes.
Jelentkezni 2019. január 14. – 2019. január 28. között lehet.
További részletek a versenykiírásban olvashatók.
Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/
hozz_ra_vig_esztendot_kozepiskolai_vetelkedo/
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Safer Internet Day
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciumvezetője a 2019-es Biztonságosabb Internet Nap alkalmából videópályázatot ír ki hazai általános iskolások
és középiskolások számára.
A verseny célja az, hogy a fiatalokat, a "digitális bennszülötteket" motiválja médiatartalmak előállítására
a biztonságos internet témájában, felhívja a figyelmet az internetben rejlő számtalan lehetőségre, különösen a kortárssegítésre.
Videópályázatukkal a fiatal felhasználókat szeretnék aktív fellépésre buzdítani, hogy a közösségi tér lehetőségeit és előnyeit kihasználva valós problémákra bátran merjenek reagálni. Világszerte egyre ismertebbek a fiatalok körében a véleményformálók, az influencerek. Ők olyan emberek, akik véleményükkel,
viselkedésükkel hatással vannak embertársaikra, így saját látásmódjukkal, egyedi hangjukkal tömegek
véleményét, gondolkodásmódját tudják alakítani.
A világháló helyet és teret is biztosít arra, hogy hasznos információkat osszunk meg másokkal, segítsünk
egymásnak, de veszélyeket is rejt. Az általunk megosztott pozitív tartalmakkal tehetjük jobbá az internetet.
Verseny leírása
Készíts egy legfeljebb 3 perces rövidfilmet, amelyben influencerként meséled el rajongóidnak egy barátod történetét, akinek személyes adataival nemrég visszaéltek a világhálón. Mit tanácsolsz neki és rajongóidnak, mit lehetne tenni ilyen esetben? Mit tehetnének annak érdekében, hogy ez többet ne fordulhasson elő, és mi a te véleményed erről a történetről.
A teljes történetet neked magadnak kell kitalálnod. Figyelj arra, hogy a 3 perces kisfilm a barátoddal
megtörtént esetről szóljon, és te úgy szólja követőidhez, mint Magyarország egyik legnépszerűbb influencere.
Kik jelentkezhetnek?
1. Általános iskola alsó-tagozatos tanulói (1-4. évfolyam)
2. Általános iskolafelső tagozatos tanulói (5-8. évfolyam)
3. Középiskolai tanulók (9-12. évfolyam)
Határidők
Beküldési határidő: 2019. január 25., éjfél
A pályamunkák elkészítésekor tudomásul kell venni, hogy az alkotásokat később felvilágosító, figyelemfelkeltő céllal szeretnék terjeszteni!
Lebonyolítás
A verseny eseményeit a Saferinternet Magyarország FB-oldalon követhetitek nyomon.
A videópályázatra érkező kisfilmeket a sip@gyermekmento.hu központi címre várják!
Eredményhirdetés: 2019. február 5. (A nyerteseket külön értesíteni fogják!)
Díjátadás: Budapest, 2019. február 5.

Forrás: és további információk: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/
ccb61fd1fb215e82c12583790053327b?OpenDocument
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Forrás: http://www.djm.hu/rendezveny/munkacsy-szolnokon-8212-175-eve-szuletett-munkacsy-mihaly.html
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Forrás: http://vfmk.hu/hu/2019/01/03/szolnocon-2019
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MICHAEL MORPURGO: Flamingó fiú
Maxim Könyvkiadó, 2018.
A történet a dél-franciaországi Camargue egyedülálló, különleges vidékén játszódik
a második világháború idején. A sós síkságok és flamingók között, a szülei farmján
él egy autista kisfiú. Sok mindent nem ért, azt viszont tudja, hogy kell meggyógyítani az állatokat. Szereti a rendszerességet és a zenét: minden egyes héten kimennek a
piacra az édesanyjával, hogy a város körhintáján felülhessen a kedvenc lovára. Ám
egy nap bevonulnak a felfegyverzett németek, és elfoglalják a várost. A féltett körhinta megrongálódik, a lovak és díszek széttörnek, és már semmi sem lesz ugyanolyan. Aztán, az egyre inkább széthulló világ jelképeként, egy kivételesen kedves német tizedes beállít a farmra, kezében egy sérült flamingófiókával – egy ágyú sebesítette meg, és a fiú az egyetlen esélye a gyógyulásra. De a katona segítségével talán
újra meg tudják javítani mindazt, ami tönkrement – és együtt talán az egész várost
rendbe tudják hozni…
Forrás: https://ujkonyvek.hu/Michael-Morpurgo.Flamingo-fiu--5789632619781

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
https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos

A képek forrása: www.pixabay.com

