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A középfokú felvételi eljá-
rás időrendi áttekintése 

(március) 
 

A jelentkezések módosításának 
lehetősége március 22–23-án, a 

módosító tanulói adatlap kitölté-
sével.  

 
A módosító időszakban az alábbi 

módosítások végezhetők el:  
 

- az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend mó-
dosítása, illetve 

- az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az 
érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alap-

ján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az 
intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell 

tüntetnie. 
 

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosí-
tó tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi te-

rületet nem lehet a módosító időszakban törölni!  
 

A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező mó-
don kell előállítani, azaz: 

 
- az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni 

jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,  
 

- azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az 
általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az álta-
lános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általá-

nos iskolák számára készített felületén.  
 

A módosító tanulói adatlapokat március 24-ig kell megküldenie a 
jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános isko-
lának (általános iskolás jelentkező esetén) a Hivatal címére. A mó-

dosító tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot 
nem kell csatolni. 

 
Forrás:  https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/

Felveteli_eljaras_idorend_20201210.pdf  

 

1. Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Felveteli_eljaras_idorend_20201210.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Felveteli_eljaras_idorend_20201210.pdf


 
 

Hogyan valósítható meg a közösségi szolgálat teljesítése? 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről 6. § (4) pontja kimondja, 
hogy a középiskola elvégzését közvetle-
nül követő érettségi vizsgaidőszakban 
az érettségi vizsgák megkezdésének 
feltétele ötven óra közösségi szolgálat 
elvégzésének igazolása. A COVID-19 
vírus által okozott jelenlegi rendkívüli 
helyzetben az érettségi előtt álló tanulók 
számára ennek a feltételnek a teljesítése 
önhibájukon kívül válhat nehézzé. A kö-
zösségi szolgálat teljesítését a tanulók 
jellemzően nem közvetlenül az érettségi 
vizsga előtt teljesítik, hanem a 9-11. év-
folyamok alatt. Amennyiben előfordul, 
hogy a 2020/2021-es tanév végén érett-
ségiző tanuló a még hátralévő időszak-
ban kívánja teljesíteni a közösségi szol-
gálatot, a jelen helyzetben azt javasol-
juk, hogy csakis olyan teljesítési módot 
válasszon, amely egyéni tevékenységre 
ad lehetőséget. Minden esetben be 
kell tartani a hatályos járványügyi előírá-
sokat. 

 
Az IKSZ teljesítésének jogikeretei a 
járvány miatt nem változnak, ezért az 
iskoláknak célszerű a felkészítéseket, 
reflexiókat online szervezni. 
 
Fontos, hogy a koordináló pedagógus 
minden esetben előre tudjon a kezdemé-
nyezésről, telefonon vagy emailben kap-
jon értesítést a szolgálat megkezdéséről, 
megvalósításáról. A jelenleg fennálló 
különleges helyzetben az iskolák a fenn-
maradt közösségi szolgálatos órák ere-
jéig a tanulókat a tantermen kívüli, digi-
tális oktatás iskolai folyamatába von-
hatják be (pl. online tananyaghoz se-
gédanyagok készítése), segíthetik, 
mentorálhatják diáktársaikat (pl. on-
line korrepetálás, online nyelvgyakor-
lat). Ebben a formában az iskolai közösség számára hasznosan, a személyes kontak-
tus elkerülésével is lehetséges teljesíteni az 50 óra közösségi szolgálathoz szükséges órá-
kat. A többcélú intézményekben az alsóbb évfolyamok tevékenységeit is segítheti tanítási 
időn kívül egy-egy diák. A teljesítést - belső iskolai teljesítésként - az intézményvezetők saját 
hatáskörükben ellenőrizhetik, igazolhatják. 
 
Az iskola felhívhatja tanulói figyelmét a helyi önkormányzat, segítő szervezetek által kínált 
lehetőségekre. A rendelet lehetővé teszi magánszemélynek nyújtott közvetlen segít-
ségnyújtást is, tehát egy rövid, írásba foglalt megállapodás alapján ilyen módon is tel-
jesíthető közösségi szolgálat. 
 
Forrás: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/hogyan-valosithato-meg-a-kozossegi-szolgalat-teljesitese  
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2. Forrás: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/hogyan-valosithato-meg-
a-kozossegi-szolgalat-teljesitese   

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/hogyan-valosithato-meg-a-kozossegi-szolgalat-teljesitese
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/hogyan-valosithato-meg-a-kozossegi-szolgalat-teljesitese
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/hogyan-valosithato-meg-a-kozossegi-szolgalat-teljesitese


 

 

Online tartalmak felsőoktatási tanulmányok finanszírozása 
 
A vírushelyzet 2021-ben a Diákhitel Központ számára is kihívást jelent a kapcsolattar-
tásban, de cél, hogy ebben az évben is eljussanak a továbbtanulással kapcsolatos 
döntéshez szükséges és hasznos pénzügyi jellegű információk a fiatalokhoz. 

 
 
A kifejezetten a továbbtanulást tervező diákok részére készített aloldalon olyan kérdésekkel 
találkozol, melyek felhívják a figyelmet arra, hogy a tanulmányokkal kapcsolatos pénzügyi 
kérdéseket is szükséges megtervezni. 
 
A témában további információkat találsz az alábbi linkre kattintva:  
 
https://diakhitel.hu/tanuljtovabb  
 
 
 
Tovább: https://diakhitel.hu/tanuljtovabb  
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3. Forrás: pixabay 

https://diakhitel.hu/tanuljtovabb
https://diakhitel.hu/tanuljtovabb


 
Gyermekjogok 6. rész 

 
Folytatjuk az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéről szóló cikksorozatunkat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. cikk – A fegyveres konfliktusban érintett gyermekek védelme: Jogod van a védelem-
hez és ahhoz, hogy háború idején megvédjenek. 15 éves korod alatt nem vehetsz részt a há-
borúban, nem sorozhatnak be katonának vagy küldhetnek harcolni. 

39. cikk – A gyermekkorú áldozatok rehabilitációja: Ha bántalmaztak, elhanyagoltak vagy 
rosszul bántak veled, jogod van a különleges gondoskodáshoz és védelemhez és ahhoz, 
hogy visszakapd az egészséged. 

40. cikk – A fiatalkorúakat megillető igazságszolgáltatás alkalmazása: Jogod van a vé-
delemhez és az igazságos bánásmódhoz, ha bűncselekmény elkövetésével vádolnak. A 
rendőröknek, jogászoknak, bíróknak tisztelettel kell bánniuk veled, és meg kell arról győződ-
niük, hogy mindent értesz, ami veled történik. Ha törvényt szegtél, akkor is számos megol-
dásnak kell lennie arra, hogy a társadalom jó tagjává válj. 

41. cikk – A hatályos emberi jogi rendelkezések tiszteletben tartása: Ha egy országban a 
szabályok még jobban védenek téged, mint ez az Egyezmény, akkor azokat kell figyelembe 
venni. 

42. cikk – Az Egyezmény széles körű megismertetése: Minden felnőttnek és gyereknek 
tudomást kell szereznie erről az Egyezményről. Neked és a felnőtteknek is joguk van ahhoz, 
hogy a gyermekjogokról a lehető legtöbb ismeretet szerezzenek. 

43 – 54. cikk – Az Egyezmény működése: Ezek a cikkek írják le, hogy mit kell tennie az ál-
lamnak, az ENSZ-nek (beleértve az UNICEF-et) és más szervezeteknek, hogy a gyerekek 
minden joga érvényesüljön. 

 

Forrás: https://unicef.hu/gyermekjogok  
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4. Forrás: freepik 

https://unicef.hu/gyermekjogok


 

 

Az elképesztő D-vitamin 
 
A legtöbben tisztában vagyunk azzal, hogy szervezetünknek szüksége van vitaminokra 
és ásványi anyagokra. Ezek közül is kiemelkedő a D-vitamin, amely leginkább a cson-
tok erősségéhez járul hozzá. Mire jó még? 
 
Más, fontos szerepe is van ennek a tápanyagnak: leginkább a hiányában kialakuló rendelle-
nességek miatt fontos. Asztma, rák, depresszió, szívbetegségek, diabétesz, elhízás - ezek 
mind kapcsolatba hozhatóak a D-vitamin hiányával. Látható, hogy miért is fontos kiegészítője 
az étrendünknek ez a vitamin. Ismerkedjünk meg vele jobban! 
 
D-vitamin és a csontok 
Ez a vitamin segíti a kalcium csontokba való beépülését, hiányában a csontok gyengék és 
törékenyek lesznek. Felnőttekben a D-vitamin hiánya csontritkuláshoz vezethet. Gyerekek 
esetében csontrepedéseket és más, csontokat érintő elváltozásokat eredményezhet.  
 
Az ép szívért és elméért 
A vérben fellépő D-vitamin-hiány nem csak a csontokra nézve káros, 
hanem a szívre is negatív hatással van. Egyes tanulmányok szerint 
az idősek esetében depresszióhoz vezethet. A vitamint rendszeresen 
szedők között 7%-kal kisebb volt a halálozási arány a vitaminhiányban 
szenvedőkhöz képest. Gyerekeknél a vitaminhiány súlyos asztmát 
eredményezhet. 
 
A D-vitamin forrása: a bőrünk  
A szervezet képes önmaga előállítani ezt a vitamint. A folyamat lényege, hogy a bőrt megfe-
lelő mennyiségű napfény érje (15-30 perc, heti néhány alkalommal legalább). Az UV sugarak, 
amelyek a vitamin képződéséért felelősek, egyben rákkeltő hatásúak is, tehát csak módjával 
a napozással (lehetőleg kora délelőtt és késő délután menj napra, főleg nyáron, de légy elővi-
gyázatos az őszi időszakban is). 
 

 
 
(KamaszPanasz - N. L.) 
 
Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/3336/d-vitamin-es-a-hianya  
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6. Forrás: pixabay 

5. Forrás: freepik 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/elhizas/20031/d-vitamin-es-tulsuly
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/vitamin-szotar/5524/dvitamin
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/3336/d-vitamin-es-a-hianya
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Turistaút kedvenc égitestedre 

 
 

Beadási határidő: február 15. 
 
 

Űrkutatási pályázat általános 
és középiskolás diákok  

számára 
 

 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) a Galaktika magazin és az Űrvilág hírpor-
tál partnerségével meghirdetett pályázatával a diákok körében is népszerűsíteni kívánja az 
űrkutatás témakörét.  

 

Kik pályázhatnak? 

 
Pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, 
magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázaton 
egyénileg, illetve csapatban is lehet nevezni. Pályamunkát határon túli diákok is benyújthat-
nak. 

 

A pályázat témaköre: Turistaút a kedvenc égitestedre 

 
Mindenkinek másmilyen az ideális nyaralás. Van, aki heverészni szeret a forró homokban, 
van, aki hegyet mászna, vagy éppen múzeumokat járna. Ugyanígy mindenkinek más a ked-
venc égitestje, amit szívesen meglátogatna. A tiéd melyik? És miért? 

 

A pályázó feladata 

 
A pályázónak (akár egyénről, akár csapatról van szó) választani kell egyet az alábbi felada-
tok közül: 

 

"A" Rajzolj ! (Rajz, számítógépes grafika készítése) 

"B" Írj! (Dolgozat készítése) 

"C" Készíts! (Facebook-oldal, weboldal vagy blog készítése) 

"D" Vágj! (Videó) 

"E" Kísérletezz! (Videó és/vagy dolgozat készítése a kísérlet bemutatásáról) 

"F" Programozz! (Videó és/vagy dolgozat készítése a program működésének bemuta-
tásáról) 

"G" Alkoss! (ismeretterjesztő poszter vagy ismeretterjesztő prezentáció készítése) 

 
Tovább: https://tehetseg.hu/palyazat/turistaut-kedvenc-egitestedre  
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7. Forrás: unsplash 

https://www.mant.hu/rolunk
https://galaktika.hu/
http://www.urvilag.hu/
http://www.urvilag.hu/
https://tehetseg.hu/palyazat/turistaut-kedvenc-egitestedre


 
 

 

Lidicei Nemzetközi Gyermekrajz-kiállítás 2021 

Az 1967-ben alapított és évente megrendezett Lidicei Nemzetközi Gyermekrajz-kiállítás a vi-
lág egyik legnagyobb gyermekrajz-kiállítása, amelyet a háborús konfliktusokban elhunyt gyer-
mek előtt tisztelegve rendeznek meg. A korábbi években a Magyarországról beérkezett gyer-

mekrajz-pályázatok is elismerést kaptak a kiállításon. 
 
 

Az idei pályázat témája: Robotok és mesterséges intelligencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A résztvevő korosztály: 4–16 év 

 
A művek beküldésének határideje: 2021. február 19. 

 
A jelentkezéssel kapcsolatos további információk a kiállítás honlapján érhetőek el. 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/lidice_nemzetkozi_gyermekrajz_kiallitas  
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8. Forrás: pixabay 

https://www.mdvv-lidice.cz/en/current/invitation/
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/lidice_nemzetkozi_gyermekrajz_kiallitas


 

 

Tehetségkutató Diákmédia Pályázat 

Beadási határidő: március 15. 

Idén hét kategóriában mutathatják meg tehetségüket a diákmédiások 

A DUE Médiahálózat 2021-ben is meghirdeti a Tehetségkutató Diákmédia Pályáza-
tot. A 2 millió forint összdíjazású országos pályázaton 7 kategóriában indulhatnak 

egyéni diákmédiások vagy szerkesztőségek. Külön értékelik az általános, a középis-
kolából és felsőoktatási intézményektől érkező pályázatokat. 

Pályázható kategóriák: 
 

1. AZ ÉV DIÁKÚJSÁGÍRÓJA 

2. AZ ÉV DIÁKRÁDIÓSA, DIÁKRÁDIÓJA 

3. AZ ÉV DIÁK-VIDEOÚJSÁGÍRÓJA 

4. AZ ÉV DIÁKLAPJA 

5. AZ ÉV DIÁKFOTÓSA 

6. AZ ÉV ONLINE DIÁKMÉDIUMA 

7. AZ ÉV MENTORA 
 

EREDMÉNYHIRDETÉS: a 28. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon. 

 

A nyertes munkák a DUE Tallózó folyóiratban, valamint a DUE honlapján jelennek 
meg.  

 

Tovább: https://tehetseg.hu/palyazat/tehetsegkutato-diakmedia-palyazat 
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9. Forrás: pixabay 

https://www.duetallozo.hu/lapszamok/202012/due_tallozo_interaktiv_2020_december_2021_januar/mobile/index.html
https://due.hu/category/aktual/


 

Pénz7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét  
Kísérőesemények 

A PÉNZ7 tanórái mind pénzügyi, mind vállalkozási témában 
gyakorlati tartalommal segítik a PÉNZ7 programsorozat sike-
res megvalósulását. A témahetet minden évben tartalmas kí-
sérőprogramok gazdagítják. A tanórákon kívül megvalósítha-
tó izgalmas, játékos programokat az alábbiakban mutatjuk be. 

A BankVelem PénzOkos Kupa a PÉNZ7 keretében évente meg-
hirdetett országos pénzügyi tudásverseny felső tagozatos diákok számára. A versenyen 3 fős csa-
patok indulhatnak - felkészítő tanár támogatásával. A március 1-jén induló verseny 3 online forduló-
ból, egy online megyei elődöntőből és egy regionális középdöntőből, valamint egy országos döntő-
ből áll és idén 5-6. osztályosok számára is kínál (külön) versenyzési lehetőséget. A verseny-
re folyamatosan lehet jelentkezni az online fordulók végéig, azaz 2021. március 31-ig. A jelent-
kezésről és a játék menetéről bővebb információkat talál a www.penzokoskupa.hu oldalon. 

A BankCode versenyt a Magyar Nemzeti Bank Pénzmúzeuma és a Pénziránytű Alapítvány harma-
dik alkalommal hirdeti meg. A négyfordulós, középiskolásoknak szóló, országos pénzügyi csapat-
versenyre az első forduló végéig, 2021. február 19-ig regisztrálhatnak 3 fős diákcsapatok, 1 fő fel-
készítővel kiegészülve. A csapatok felkészülését a Pénziránytű Alapítvány tankönyvei, Zöldiránytű 
applikációja és e-learning anyagai segítik. A második fordulót követően a verseny két ágon 
(„Főágon” és Pénziránytű iskolahálózati ágon) folytatódik.  Minden, a versennyel kapcsolatos infor-
mációt megtalál a http://bankcode.hu honlapon.   

Az online térben, napi szintű hacker támadások zajlanak. A Magyar Bankszövetség online kvízjáté-
ka, a Digitális Szimat Kvíz életkortól függetlenül lehetőséget ad mindannyiunk számára, hogy pró-
bára tegyük a digitális biztonsággal kapcsolatos felkészültségünket. A kvízhez diákvetélkedő is 
kapcsolódik, két korcsoportban, az általános iskola felső tagozatos és a középiskolás diá-
kok mérhetik össze tudásukat. Korosztályonként a 10 legjobb játékos valós időben, online ver-
seny keretében méri össze ismereteit, értékes nyereményekért. A kvízjátékok 2021. március 1-
től érhetők el a PÉNZ7 honlapján a PÉNZ7 KVÍZEK menüpont alatt. (A kvízek a vetélkedőre való 
jelentkezés nélkül is elérhetők és végigjátszhatók bárki részéről.) A diákvetélkedőre 2021. március 
1-14. között lehet jelentkezni a honlapon megjelenő játékszabály szerint. 

A középiskolások és tanáraik számára 2021-ben már ötödik alkalommal nyílik lehetőség kipróbálni 
a tőzsde izgalmas világát a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Pénziránytű Alapítvány közös online 
tőzsdejátékán, a Részvényfutamon. A 9-14. évfolyamos versenyzők 2021. március 1-26. között 
tehetik próbára befektetési érzéküket virtuális tőkével és valódi részvényekkel a BÉT honlapjáról 
elérhető játékban. A játékban való részvétel ingyenes és önkéntes, jelentkezni márciusban tudnak 
a https://bet.hu/reszvenyfutam regisztrációs linken. 

A Pénzügyminisztérium Okosan a pénzzel! programjának keretében fiataloknak szóló versenyt hir-
detett ZsetON – Hangolódj a pénzügyekre! címmel 14–19 éves középiskolások számára. Az 
online teszt keretében 16 pénzügyi kérdést kell megválaszolni. A teszt többször is kitölthető, így 
könnyen rutinra tehetnek szert a fiatalok a pénzügyek területén. Az első 150 legjobb eredményt el-
érő diák jut tovább a középdöntőbe, amely a tervek szerint – amennyiben a járványhelyzet ezt meg-
engedi – már személyes részvétellel zajlik 2021. március 26-án a Pénzügyminisztériumban. A 
döntőbe a tíz legjobb versenyző kerülhet, ahol izgalmas vetélkedő során dől el, ki a legrátermettebb 
a versenyben. A verseny további részletei a www.zset-on.hu oldalon olvashatók. 

A Junior Achievement Magyarország Innovációs napja során a vállalkozó kedvű középiskolás 
csapatok (4-6 fő) lehetőséget kapnak arra, hogy egy valós társadalmi vagy üzleti problémára, kihí-
vásra saját megoldást találjanak ki. A csapatmunka során a kreatív gondolkodás és a probléma-
megoldó képesség fejlesztésén túl gyakorlati tapasztalatot, hiteles információkat szereznek, a mun-
kájukat támogató – az üzleti életből érkező, saját területükön elismert szakemberekből álló – ön-
kéntesek által is. Az egész napos munka során a vállalati szakemberek tanácsokkal, információkkal 
alakítják a vállalkozói személetet, támogatják a diákokat ötleteik fejlesztésében. 
Innovációs napok időpontjai: 2021. március 11., 2021. március 25. és 2021. április 15. 
Regisztrálni a http://bit.ly/jamidreg linken lehetséges. 

Forrás:  https://www.penz7.hu/kiseroesemenyek.cshtml  
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10. Forrás: https://www.penz7.hu/ 

https://www.penzokoskupa.hu/
http://bankcode.hu/
https://bet.hu/reszvenyfutam
https://www.zset-on.hu/
http://bit.ly/jamidreg
https://www.penz7.hu/kiseroesemenyek.cshtml


    

Tudásunkkal kézenfogva - elindult A SZAKKÖR 

A SZAKKÖR a Nemzeti Művelődési Intézet tudásmegosztó 
online felülete. Célja, hogy a hagyományos szakköri tevé-
kenységek egyes fázisaiba az internet segítségével avassa 
be a látogatókat, ezáltal összegyűjtse, rendszerezze és nép-
szerűsítse a különböző közösségi tevékenységi formákat…  

A felület bemutató videókon keresztül díjmentesen biztosít lehe-
tőséget a szakköri tevékenységek kipróbálására, megismerteti a 
látogatókkal a közreműködő mestereket és oktatókat, akik ma-
gas szinten, több évtizedes tapasztalattal rendelkezve vállalkoz-
nak tudásuk megosztására. 
 
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége segítségével a 
portál indulásakor a gyöngyfűzés, a hímzés, a csipkeve-
rés és a mézeskalács-készítés fortélyaival ismerkedhetnek meg a felület látogatói, de hamarosan, 
a partneri kör bővítésével, a közművelődési intézmények szerteágazó szakköri világa válhat elér-
hetővé a felületen. Képzőművész, kerámia, repülőmodellező szakkör is indul. Az Aba-Novák Agó-
ra 2021. januártól csillagászati ismeretterjesztő filmekkel és a Helyi Termékek Vásáráról is 
jól ismert Szolnok környéki kézművesek bemutatásával bővíti a honlap tartalmát. 

 
Tovább: http://www.agoraszolnok.hu/rolunk/hirek/tudasunkkal_kezenfogva_elindult_a_szakkor  

 
*** 

 

Államilag támogatott vándortáborok és kalandtúrák 

 

Valódi élmények a valódi világban földön, vízen, két keréken 

2021-ban még több útvonalon 

 

A vándortáborok lehetőséget kínálnak a gyermekeknek, hogy tartalmasan töltsék el a nyári szüni-
dejüket, élményeket szerezzenek, illetve megismerjék hazánk élővilágát. A részletes információ-

kért kérjük látogasson el a táborok weboldalaira. 

Sikeresen megvalósultak a 2020-as vándortáborok, több mint 450 turnusban táboroztak a gyer-
mekek. 

2021-ben is lesznek vándortáborok, 30 útvonalon, jelentkezés 2021. január 25-től (amíg van-
nak szabad turnusok). 

A Vándortábor Program célja a természetjárás és a sport, valamint az azon keresztül megvalósuló 
egészség- és környezettudatos életmód támogatása a felső tagozatos és középiskolás fiatalok 
körében. Kiemelt cél továbbá a vándortáborokat szervező pedagógusok ösztönzése, segítése, 
továbbképzés szervezése számukra, a nyári táboroztatási időszakban végzett nevelő munka 

anyagi elismerése. A Vándortábor Program gyalogosan, vízen vagy kerékpáron bejárható útvona-
lakat kínál, amelyek teljesítése során a diákok megismerkednek az adott térség természeti és kul-

turális értékeivel, és életre szóló közösségi élményben lehet részük.  

 

 

 

 

Forrás: https://vandortabor.hu/#  
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12. Forrás: https://vandortabor.hu/#   

11. Forrás: http://www.agoraszolnok.hu/rolunk/hirek/
tudasunkkal_kezenfogva_elindult_a_szakkor  

http://www.agoraszolnok.hu/rolunk/hirek/tudasunkkal_kezenfogva_elindult_a_szakkor
https://vandortabor.hu/
https://vandortabor.hu/
http://www.agoraszolnok.hu/rolunk/hirek/tudasunkkal_kezenfogva_elindult_a_szakkor
http://www.agoraszolnok.hu/rolunk/hirek/tudasunkkal_kezenfogva_elindult_a_szakkor


 

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:   
Orbázi Melinda 

 
 

13. Forrás: freepik 

 

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfogal-
mazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az aláb-
bi elérhetőségeken.  

 

 

 

 

Orbazi.Melinda@oh.gov.hu 

 

 

 

 

Hasznos linkek: 

 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

http://www.oktbiztos.hu 

https://www.oktatas.hu/ 

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

 

http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktatas.hu

