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IV. ÉVFOLYAM III. SZÁM 

 

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 neve-

lés 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  neve-
lési-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 érdeké-
ben 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 termé-
szetes részévé váljanak. 
     
           http://tantrend.hu/hir/legyen-tietek-okoiskola 
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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! – Ö nke ntesen a tiszta Magyarorsza ge rt akcio  ma haza nk legnagyobb o nke ntes mozgalma. 

Ide n imma r nyolcadik alkalommal valo sul meg. A szeme tgyu jte si akcio  kerete ben szerte az orsza g-

ban „nagytakarí tanak” a TeSzedd! o nke ntesei. Aze rt szervezzu k meg ezt a mozgalmat minden e vben, 

hogy ko zo sen megtisztí tsuk szu kebb-ta gabb ko rnyezetu nket.   

                                                                                                                                       

                       http://www.teszedd.hu 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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                                 Jogok és kötelességek  3.   § 
 
A ko znevele si inte zme ny mu ko de se nehezen ke pzelheto  el a pedago gusok, szu lo k e s dia kok egyu ttmu ko de se ne lku l. 
Az egyu ttmu ko de shez a jogalkoto  to bbek ko zo tt az alapveto  jogok e s ko telezettse gek ro gzí te se vel is igyekezett hozza -
ja rulni. Fontos megjegyezni, hogy e fejezetben a jogok e s ko telezettse gek nem keru lnek teljes ko ru en ismertete sre.  
 
A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség1 (Szemelve nyek a nemzeti ko znevele sro l szo lo  
2011. e vi CXC. to rve nybo l.)  
 
 (6) A tanuló joga különösen, hogy  
 a) kolle giumi ella ta sban re szesu ljo n,  

 b) va lasszon a pedago giai program keretei ko zo tt a va laszthato  tanta rgyak, foglalkoza sok, tova bba  pedago gusok 

ko zu l,  

 c) ige nybe vegye az iskola ban e s kolle giumban rendelkeze sre a llo  eszko zo ket, az iskola e s kolle gium le tesí tme nyeit 
e s az iskolai, kolle giumi ko nyvta ri szolga ltata st, lelki, testi e s e rtelmi fejlo de se t elo segí to  ve delemben re szesu ljo n 
a ko znevele si inte zme ny a ltal biztosí tott sza mí to ge peken valo  internet-hozza fe re s sora n,  

 d) rendszeres ege szse gu gyi felu gyeletben e s ella ta sban re szesu ljo n,  
 e) hozza jusson a jogai gyakorla sa hoz szu kse ges informa cio khoz, ta je koztassa k a jogai gyakorla sa hoz szu kse ges 

elja ra sokro l,  
 f) re szt vegyen a dia kko ro k munka ja ban, e s kezdeme nyezze azok le trehoza sa t, tagja legyen iskolai, mu velo de si, 

mu ve szeti, ismeretterjeszto , sport- e s ma s ko ro knek,  
 g) az emberi me lto sa g tiszteletben tarta sa val szabadon ve leme nyt nyilva ní tson minden ke rde sro l, az o t nevelo  e s 

oktato  pedago gus munka ja ro l, az iskola, kolle gium mu ko de se ro l, tova bba  ta je koztata st kapjon szeme lye t e s ta-
nulma nyait e rinto  ke rde sekro l, valamint e ko rben javaslatot tegyen, tova bba  ke rde st inte zzen az iskola, a kolle gi-
um vezeto ihez, pedago gusaihoz, az iskolasze khez, a kolle giumi sze khez, a dia ko nkorma nyzathoz, e s arra legke -
so bb a megkerese sto l sza mí tott tizeno t napon belu l - az iskolasze kto l, kolle giumi sze kto l a tizeno to dik napot      
ko veto  elso  u le sen - e rdemi va laszt kapjon,  

 h) valla si, vila gne zeti vagy ma s meggyo zo de se t, nemzetise gi o nazonossa ga t tiszteletben tartsa k, e s azt kifejeze sre 
juttassa, felte ve, hogy e joga nak gyakorla sa nem u tko zik jogszaba lyba, nem se rti ma soknak ezt a joga t, e s nem 
korla tozza a ta rsai tanula shoz valo  joga nak gyakorla sa t,  

 i) jogszaba lyban meghata rozottak szerint vende gtanulo i jogviszonyt le tesí tsen,  
 j) jogai megse rte se esete n - jogszaba lyban meghata rozottak szerint - elja ra st indí tson, tova bba  ige nybe vegye a    

nyilva nossa got,  
  k) szeme lyesen vagy ke pviselo i u tja n - jogszaba lyban meghata rozottak szerint - re szt vegyen az e rdekeit e rinto        

do nte sek meghozatala ban,  
 l) ke rje a foglalkoza sokon valo  re szve tel alo li felmente se t,  
 m) ke relme re - jogszaba lyban meghata rozott elja ra s szerint - fu ggetlen vizsgabizottsa g elo tt adjon sza mot            

tuda sa ro l,  
 n) ke rje az a tve tele t ma sik nevele si-oktata si inte zme nybe,  
 o)  va laszto  e s va laszthato  legyen a dia kke pviseletbe,  
 p) a dia ko nkorma nyzathoz fordulhasson e rdekke pviselete rt, tova bba  e to rve nyben meghata rozottak szerint ke rje 

az o t e rt se relem orvosla sa t,  
 q) ke relme re, indokolt esetben szocia lis o szto ndí jban, szocia lis ta mogata sban re szesu ljo n, amennyiben ilyen jelle-

gu  ta mogata sra a fedezet a ko ltse gvete sben rendelkeze sre a ll.  
(7) A tanulo  jogainak gyakorla sa sora n nem se rtheti ta rsai e s a ko zo sse g jogait.  
(8) Nagykoru  e s cselekvo ke pes tanulo  esete n e to rve nynek a szu lo  jogaira e s ko telesse geire vonatkozo  rendelkeze -

seit nem kell alkalmazni. Ha e to rve ny vagy a ve grehajta sa ra kiadott jogszaba ly a szu lo , a szu lo i szervezet vagy a 
szu lo k ke pviselo je re sze re ko telezettse get vagy jogot a llapí t meg, nagykoru  tanulo  esete n a ko telezettse gek tel-
jesí te se, a jogok gyakorla sa a tanulo t - az iskolasze kbe to rte no  delega la s kive tele vel -, a dia ko nkorma nyzatot, a 
tanulo k ke pviselo je t illeti meg vagy terheli. Ha a nagykoru  tanulo  o na llo  jo vedelemmel nem rendelkezik e s a 
szu lo vel ko zo s ha ztarta sban e l, a tanulo i jogviszony, kolle giumi tagsa gi viszony megszu ne se vel, a tanulo  tanul-
ma nyi ko telezettse ge nek teljesí te se vel e s a fizete si ko telezettse ggel ja ro  iskolai, kolle giumi do nte sekro l a szu lo t 
is e rtesí teni kell.  

 
Forra s: Dia ko nkorma nyzati Kisokos 3.0                

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



 
 
 
 
 

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, maga-
tartási 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 megkülön-
böztetése, a jogi szabályozás szerkezete a nevelési-oktatási intézményben, jogi elemek a pedagógus 
munkájában, diákjogok, diákönkormányzat, szülői jogok, szülői szervezet, pedagógusok jogai, nevelőtes-
tület, 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, kollégi-
umi joggyakorlatban (Például: osztályozás, vizsgaszabályok, bántalmazás, „eltanácsolás”, magántanuló-
ság, 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 
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OLDAL  6  ÉLETMÓD DIÁKHÍRLEVÉL 

 

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, ami-
re 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 tapoga-
tózol 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 vala-
mely 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 ráadá-
sul 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 ügye-
sen osztod be az idődet, akkor ezek a problémák is elkerülhetőek. Ha nehezedre esik az időbeosztás átgondolá-
sa, 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 
 

 

 

 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/3197/jobb-idobeosztas


 
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 szembe-

nézni, 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 pályá-
zati felhívása nyelvtanuló középiskolai diákok számára.  
A pályázat témája: A pályázó mutassa be hogyan fejleszti nyelvtudását az iskolai tanórákon kívül. Ismertes-
sen bármilyen, az idegennyelv-tanulásához kapcsolódó sikeresen megvalósított projektet, feladatot vagy ötle-
tet, 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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https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/mmm_palyazat_diakoknak
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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 képes-
ségű, 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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http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/kiugro_582


 

 
       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 komoly-
sággal. 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! 
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Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfo-
galmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az 
alábbi elérhetőségeken.  

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 

 

 

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 
 

http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktatas.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos

