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IV. É VFOLYAM III. S ZÁM

LEGYEN A TIETEK IS ÖKOISKOLA!

Több ökoiskola: élhetőbb bolygó. Közös felelősségünk, hogy a köznevelési
intézmények munkája révén mind több fiatal váljon a környezet és az egészség
megóvására érzékeny és a globális felelősségvállalásban is elkötelezett felnőtté.
Azok az iskolák vagy kollégiumok, amelyekben a fenntarthatóságra való nevelés átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi gyakorlatot, az ökoiskolai
hálózat részeként még eredményesebben működhetnek.
Tavaly 48 köznevelési intézmény először, 54 pedig másodszor vehette át az Ökoiskola
címet, 56 intézmény pedig Örökös Ökoiskola lett. Jelenleg hazánkban már közel 1000
intézmény viseli az Ökoiskola vagy az Örökös Ökoiskola címet, így a diákok mintegy
29%-a jár olyan intézménybe, ahol fokozottan figyelnek a környezettudatosságra.
Annak érdekében, hogy még több intézmény csatlakozzon a kezdeményezéshez, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi
Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím
elnyerésére.
A címekre olyan iskolák pályázhatnak, amelyek a fenntarthatóságra való nevelés érdekében elkötelezett és felelősségteljes pedagógiai munkát végeznek, illetve gondoskodnak
arról, hogy tanulóik a környezetünk megóvása iránt elkötelezett felnőttekké váljanak.
A pályázat célja azon intézmények elismerése Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címmel,
amelyek egészintézményes módon foglalkoznak a fenntarthatósággal, így járulva hozzá
ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei a jövő nemzedékek számára a mindennapok természetes részévé váljanak.
http://tantrend.hu/hir/legyen-tietek-okoiskola
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A KTUALITÁSOK O LDAL 2

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT
2019. március 18-22.

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei a közösségi közlekedés, a víz és
a Globális Célok közül a „3. Egészség és jóllét” a „11. Fenntartható városok és közösségek” és a
„13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen” témái köré szerveződnek.
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/

A TeSzedd! – Önkentesen a tiszta Magyarorszagert akcio ma hazank legnagyobb onkentes mozgalma.
Iden immar nyolcadik alkalommal valosul meg. A szemetgyujtesi akcio kereteben szerte az orszagban „nagytakarítanak” a TeSzedd! onkentesei. Azert szervezzuk meg ezt a mozgalmat minden evben,
hogy kozosen megtisztítsuk szukebb-tagabb kornyezetunket.
http://www.teszedd.hu
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D IGITÁLIS VILÁG

O LDAL 3

Az Internet Fiesta országos programsorozatra
KÖNYVTÁR - KOMMUNIKÁCIÓ - INTERNET címmel 2019. március 21-28. között kerül sor
az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

A programkínálatból:
Közösségi kommunikáció (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Skype, net-szleng bemutatása, stb.)
Eszköz-ember kommunikáció (Okoseszközök használata, applikációk bemutatása, könyvtár vs applikáció)
Dolgok Internete (Eszközök kommunikációja - hálózatba kötött „intelligens” eszközök - pld. okosotthon,
okosóra, stb.)
Tudásmegosztó kommunikáció (adatbázisok, tudástárak)
Könyvtárak felfedezése okoseszközökkel (vlog, QR-kódos játékok, könyvtári flashmob)
http://iksz.org.hu
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D IÁKJOG

Jogok és kötelességek 3.

O LDAL 4

§

A koznevelesi intezmeny mukodese nehezen kepzelheto el a pedagogusok, szulok es diakok egyuttmukodese nelkul.
Az egyuttmukodeshez a jogalkoto tobbek kozott az alapveto jogok es kotelezettsegek rogzítesevel is igyekezett hozzajarulni. Fontos megjegyezni, hogy e fejezetben a jogok es kotelezettsegek nem kerulnek teljes koruen ismertetesre.
A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 1 (Szemelvenyek a nemzeti koznevelesrol szolo
2011. evi CXC. torvenybol.)
(6) A tanuló joga különösen, hogy
a) kollegiumi ellatasban reszesuljon,
b) valasszon a pedagogiai program keretei kozott a valaszthato tantargyak, foglalkozasok, tovabba pedagogusok
kozul,
c) igenybe vegye az iskolaban es kollegiumban rendelkezesre allo eszkozoket, az iskola es kollegium letesítmenyeit
es az iskolai, kollegiumi konyvtari szolgaltatast, lelki, testi es ertelmi fejlodeset elosegíto vedelemben reszesuljon
a koznevelesi intezmeny altal biztosított szamítogepeken valo internet-hozzaferes soran,
d) rendszeres egeszsegugyi felugyeletben es ellatasban reszesuljon,
e) hozzajusson a jogai gyakorlasahoz szukseges informaciokhoz, tajekoztassak a jogai gyakorlasahoz szukseges
eljarasokrol,
f) reszt vegyen a diakkorok munkajaban, es kezdemenyezze azok letrehozasat, tagja legyen iskolai, muvelodesi,
muveszeti, ismeretterjeszto, sport- es mas koroknek,
g) az emberi meltosag tiszteletben tartasaval szabadon velemenyt nyilvanítson minden kerdesrol, az ot nevelo es
oktato pedagogus munkajarol, az iskola, kollegium mukodeserol, tovabba tajekoztatast kapjon szemelyet es tanulmanyait erinto kerdesekrol, valamint e korben javaslatot tegyen, tovabba kerdest intezzen az iskola, a kollegium vezetoihez, pedagogusaihoz, az iskolaszekhez, a kollegiumi szekhez, a diakonkormanyzathoz, es arra legkesobb a megkeresestol szamított tizenot napon belul - az iskolaszektol, kollegiumi szektol a tizenotodik napot
koveto elso ulesen - erdemi valaszt kapjon,
h) vallasi, vilagnezeti vagy mas meggyozodeset, nemzetisegi onazonossagat tiszteletben tartsak, es azt kifejezesre
juttassa, felteve, hogy e joganak gyakorlasa nem utkozik jogszabalyba, nem serti masoknak ezt a jogat, es nem
korlatozza a tarsai tanulashoz valo joganak gyakorlasat,
i) jogszabalyban meghatarozottak szerint vendegtanuloi jogviszonyt letesítsen,
j) jogai megsertese eseten - jogszabalyban meghatarozottak szerint - eljarast indítson, tovabba igenybe vegye a
nyilvanossagot,
k) szemelyesen vagy kepviseloi utjan - jogszabalyban meghatarozottak szerint - reszt vegyen az erdekeit erinto
dontesek meghozatalaban,
l) kerje a foglalkozasokon valo reszvetel aloli felmenteset,
m) kerelmere - jogszabalyban meghatarozott eljaras szerint - fuggetlen vizsgabizottsag elott adjon szamot
tudasarol,
n) kerje az atvetelet masik nevelesi-oktatasi intezmenybe,
o) valaszto es valaszthato legyen a diakkepviseletbe,
p) a diakonkormanyzathoz fordulhasson erdekkepviseletert, tovabba e torvenyben meghatarozottak szerint kerje
az ot ert serelem orvoslasat,
q) kerelmere, indokolt esetben szocialis osztondíjban, szocialis tamogatasban reszesuljon, amennyiben ilyen jellegu tamogatasra a fedezet a koltsegvetesben rendelkezesre all.
(7) A tanulo jogainak gyakorlasa soran nem sertheti tarsai es a kozosseg jogait.
(8) Nagykoru es cselekvokepes tanulo eseten e torvenynek a szulo jogaira es kotelessegeire vonatkozo rendelkezeseit nem kell alkalmazni. Ha e torveny vagy a vegrehajtasara kiadott jogszabaly a szulo, a szuloi szervezet vagy a
szulok kepviseloje reszere kotelezettseget vagy jogot allapít meg, nagykoru tanulo eseten a kotelezettsegek teljesítese, a jogok gyakorlasa a tanulot - az iskolaszekbe torteno delegalas kivetelevel -, a diakonkormanyzatot, a
tanulok kepviselojet illeti meg vagy terheli. Ha a nagykoru tanulo onallo jovedelemmel nem rendelkezik es a
szulovel kozos haztartasban el, a tanuloi jogviszony, kollegiumi tagsagi viszony megszunesevel, a tanulo tanulmanyi kotelezettsegenek teljesítesevel es a fizetesi kotelezettseggel jaro iskolai, kollegiumi dontesekrol a szulot
is ertesíteni kell.
Forras: Diakonkormanyzati Kisokos 3.0

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

O LDAL 5

Dr. Bíró Endre: Bilincs vagy kilincs?!
Budapest: Jogismeret Alapítvány, 2018.
Az új jogi kézikönyv az iskolai, óvodai és kollégiumi joghasználók számára készült a hatályos
köznevelési jogszabályok alapján.
A kötet első ízben tartalmazza részletesen a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek, tanulók külön jogainak elemzését; valamint az óvodai- és kollégiumi
köznevelési külön jogok áttekintését.
Fejezetcímek és izgalmas tárgykörök:
1.JOGHASZNÁLAT AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN, KOLLÉGIUMBAN (Jog és nem jog megkülönböztetése, a jogi szabályozás szerkezete a nevelési-oktatási intézményben, jogi elemek a pedagógus
munkájában, diákjogok, diákönkormányzat, szülői jogok, szülői szervezet, pedagógusok jogai, nevelőtestület, szakmai munkaközösségek, belső jogi normák: pedagógiai program, szmsz, házirend; hatásköri
tábla.)
2.TIPIKUS JOGI PROBLÉMÁK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN
Joghasználati kérdőjelek, jogalkalmazási hibák és jogpedagógiai felkiáltójelek az óvodai, iskolai, kollégiumi joggyakorlatban (Például: osztályozás, vizsgaszabályok, bántalmazás, „eltanácsolás”, magántanulóság, felmentés, személyiségi jogok, fegyelmi felelősség, fegyelmezés, tanulói magatartást befolyásoló
köznevelési jogi eszközök, konfliktuskezelés, kártérítés, mit tegyen a tanár, ha drogfogyasztást észlel?,
integrált oktatás, óvodai és kollégiumi külön jogi szabályok.)
3. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SaNyI) GYEREKEK, TANULÓK KÜLÖN JOGAIRÓL
4. A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ (BaTMaN) TANULÓK
KÜLÖN JOGAIRÓL
5. JOGPEDAGÓGIA
6. A JOGI NEVELÉSRŐL, A JOGHASZNÁLÓI OKTATÁSRÓL, KÉPZÉSRŐL
7. ÜZENET A PALACKBAN… AZ ÖRÖMISKOLA

O LDAL 6
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É LETMÓD

Hogyan osszam be az időmet?
Az iskola, a különórák és az egyéb találkozók torlódása nyomasztó lehet. Ám ha okosan osztod be
az idődet, akkor sokkal rendszerezettebbek lehetnek a hétköznapjaid. Ígérjük, hogy pár tippünk
követésével sokkal több szabadidődre tehetsz szert!
Tűzz ki célokat
Jó ötlet lehet elgondolkodni azon, hogy mire szeretnéd és mire kell fordítanod az idődet. Ha ezeket a célokat
kitűzöd, akkor sokkal hatékonyabban használhatod fel a szabadidődet.
Tervezd meg az iskolai teendőket
Van valamilyen feladatod az iskolában, de nem tudod, hogy mikor kezdj hozzá? Segíthet, ha leírsz mindent, amire szükséged van, majd a lista elemeit fontossági sorrendbe rendezed, és ezek alapján valósítod meg őket. Így ez
egy kis segítséget nyújthat neked ahhoz, hogy hogyan is haladj. Ezzel a trükkel sokkal átláthatóbbá válnak
a teendőit, így pontosan tudni fogod, hogy mennyi munka szükséges a cél eléréséig - és nem a sötétben tapogatózol majd, mint eddig.
Vezess naplót
Mindig legyen nálad egy notesz, amelybe feljegyezheted a találkozókat, a határidőket és a házi feladatokat. Így
sokkal egyszerűbben fejben tarthatod, hogy mikor mit is kell csinálnod, és nem érhet majd meglepetésként valamely teendőd. Ha falinaptárt használsz, akkor még jobb a módszered, ugyanis ha minden hónapban bejelölöd az
aktuális, elvégzendő feladatokat, akkor előre láthatod, hogy mire számíthatsz.
Kapcsold ki a telefonod és a számítógéped
Ha úgy érzed, hogy telefonon vagy e-maileken keresztül háborgatnak, akkor sokat segíthet, ha kikapcsolod a
telefonodat és nem nézegeted az e-maileidet. Hiszen később is visszahívhatod azokat, akik kerestek.
Légy rugalmas
Váratlan helyzetek bármikor adódhatnak, és akár újratervezésre is szükséged lehet, hogy megvalósíthasd a már
kitűzött céljaidat.
Egyensúlyozz az időddel
Ha a cselekedeteid is kiegyensúlyozottak, akkor a mindennapok is egyszerűbbek lesznek. Jó ötlet időt és sort
keríteni mind relaxálásra, az aktív kikapcsolódásra, valamint barátokkal való lógásra is. A relaxáció során ráadásul feltöltődhetsz energiával, amely segíthet a tanulás során is.
Beszélj valakivel
Nem ritka, hogy rengeteg dolog van, amit meg kellene tenned, ám nem tudsz rá időt szakítani. Ha viszont ügyesen osztod be az idődet, akkor ezek a problémák is elkerülhetőek. Ha nehezedre esik az időbeosztás átgondolása, akkor sokat segíthet, ha beszélsz a szüleiddel, tanároddal vagy az osztályfőnököddel.
(KamaszPanasz - Gy. A., ie.reachout.com)

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/3197/jobb-idobeosztas
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Rajzpályázat „Biztonságos gyermekkor” címmel
Az Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány a 2018/2019-es tanév tavaszi félévéhez kapcsolódóan országos
rajzpályázatot hirdet általános iskolás gyermekeknek „Biztonságos gyermekkor" címmel.
Az Ezer Lámpás Éjszakája civil kezdeményezés 2011-ben indult el azzal a céllal, hogy felhívja a társadalom
figyelmét a gyermekeltűnések aggasztó statisztikájára, a jelenség okaira és a megelőzés lehetőségeire.
A pályázaton két témakörben várják az alkotásokat:
 Szerető család (Ebben a kategóriában például olyan pályaműveket várnak, hogy mi a legszebb/
legkedvesebb családi pillanat, vagy milyen egy tökéletes nap a családdal.)
 Biztonságban élni (Ebben a kategóriában arról lehet például rajzolni, milyen veszélyekkel kell szembenézni, kivel lehet a rossz gondolatokat megbeszélni, mivel jár a csellengés.)
Korosztályonként 3 helyezettet és egy közönségszavazásos győztest hirdetnek.
Beküldési határidő: 2019. március 31.
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ezer_lampas_ejszakaja_rajzpalyazat

Pályázati felhívás nyelvtanulók részére

***

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete kezelésében ismét kiírásra került a Matheidesz Mária Minőségi Díj pályázati felhívása nyelvtanuló középiskolai diákok számára.
A pályázat témája: A pályázó mutassa be hogyan fejleszti nyelvtudását az iskolai tanórákon kívül. Ismertessen bármilyen, az idegennyelv-tanulásához kapcsolódó sikeresen megvalósított projektet, feladatot vagy ötletet, mely követendő példaként szolgálhat mások számára is.
A pályázatok beküldésének határideje 2019. március 19.
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/palyazatok/2019/MMM_Dij_2019._Felhivas_diakok_reszere.pdf

***
TEMATIKUS DIÁKPÁLYÁZATOK

FOGADJ ÖRÖKBE EGY VIZES ÉLŐHELYET!
A pályázat célja egy vizes élőhely (forrás, patak, kisebb tó) terepi felmérése
és az élőhely természetközeli állapotának visszaállítását célzó cselekvési
terv készítése.
A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehet benyújtani.
A pályázat beadási határideje: 2019. május 15.

UTAZZ VELÜNK!
A pályázat célja a közösségi közlekedés népszerűsítése. A diákoknak az
általuk választott tömegközlekedési eszközzel (vonat, busz, villamos…)
történő utazásukat kell megjeleníteni rajz, fotó vagy videó film formájában.
A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehet benyújtani.
A pályázat leadási határideje: 2019. március 31.
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok
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KIUGRÓ 2019
SZOLNOKI ÉS SZOLNOK KÖRNYÉKI FIATAL TEHETSÉGEK GÁLÁJA
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Tehetségsegítő Tanács hagyományteremtő céllal indította útjára 2012-ben
„Kiugró” címmel a Szolnoki Fiatal Tehetségek Gáláját, amely a kiemelkedő képességű, tehetséges diákoknak ad bemutatkozási lehetőséget városunk népes
publikuma előtt.
Míg páros évek tavaszán a középiskolások, páratlan években az általános iskolások kapnak lehetőséget arra, hogy
feltárják a különböző művészeti ágakban, s egyéb területeken elsajátított tudásukat, tehetségüket.
Jelentkezési határidő: 2019. március 18.
http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/kiugro_582

***

ÉLMÉNY ÉS TUDOMÁNY
Programsorozat a tudományok területén
- Lézer-varázs
- Robotika
- Interaktív tudományos programok a Debreceni
Agóra Tudományos Élményközponttal
(látványos kísérleti bemutató, robotika, logikai játékok,
interaktív játszótér)

http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/elmeny_es_tudomany_589
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ÖRDÖGH OTTÓ: SORTALANSÁG
MAGYAR IRODALMI PARÓDIÁK
Budapest: Móra Könyvkiadó, 2018.
Ördögh Ottó a VIP – Világirodalmi paródiák című kötete után ezúttal a magyar
irodalom gyöngyszemeit parodizálja a tőle megszokott finom humorral és komolysággal. Janus Pannoniustól Pilinszky Jánosig, Zrínyi Miklóstól Radnóti Miklósig,
Mikszáth Kálmántól Hamvas Béláig több mint huszonöt kanonizált szerző kapja
meg a magáét, és a kötelezők váratlanul teljesen új megvilágításba kerülnek.

https://mora.hu/konyv/sortalansag-magyar-irodalmi-parodiak/

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

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

Örömmel osztjuk meg egy-egy diákközösség beszámolóit,
tapasztalatait az iskolai élettel, ifjúsági rendezvényekkel
kapcsolatban.

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

