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Kitüntették az Országos Diák Tanács Jász-Nagykun-Szolnok megyei delegáltját
Március tizenötödikén, nemzeti ünnepünk alkalmából a hagyományoknak megfelelően került sor Szolnok Város Ifjúsági Díjának átadására azoknak a fiataloknak, akik
a megyeszékhely ifjúságáért sokat tettek.
A díjazottak között volt Pap Csenge, a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulója, aki a
Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Jász-Nagykun-Szolnok megyei Diákközgyűlés delegáltjaként került az Országos Diák Tanács tagjainak sorába,
s aki a Szolnok Városi Diákközgyűlés Kommunikációs és Működési Bizottságának
elnöki tisztét is betölti. Díjat vehetett át továbbá Oláh Csenge Barbara, a Széchenyi
István Gimnázium tanulója, Szolnok város diákpolgármestere, valamint Földvári
Patrik Zoltán a Magiszter Fényes Adolf Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanulója. A díjakat Szalay Ferenc polgármester adta át.
A díjazottaknak gratulálunk, további eredményes munkát kívánunk!

***
Az ifjúságnak az ifjúságról szerveztek konferenciát Szolnokon
Jó gyakorlatok Szolnokon - Konferencia fiatalokról, fiataloknak, fiatalokkal.
A rendezvényt a városháza dísztermében tartották pénteken. A konferencián a
diákok átfogó képet kaphattak Szolnok ifjúság-politikájáról, a kormányzati
intézkedésekről és kérdéseiket is feltehették.
Köszöntőjében dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő elismerően szólt a városban
zajló ifjúsági életről, a város fiatalokat támogató intézkedéseiről, programjairól és
kiemelte, hogy régóta működik a diákközgyűlés, a diákparlament, a diáktanács és a
gyermektanács is, mindezek pedig jól működő rendszert alkotnak. Szólt a képviselő
asszony arról is, hogy Szolnok vezetése és a városban működő intézmények színes,
változatos programokat biztosítanak a fiataloknak az egész év során.
A konferencián Fiatalokkal a fiatalokért címmel Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért
és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár tartott előadást, majd a szolnoki
diákfórumok működéséről, az elmúlt években elért eredményekről, jó gyakorlatokról beszélt Oláh Csenge diákpolgármester. Szalay Ferenc polgármester a szolnoki
fejlesztésekről, beruházásokról tartott prezentációt.
A konferencia diák-közmeghallgatással zárult, a fiatalok tehették fel kérdéseiket és
kaphattak rájuk választ.
http://info.szolnok.hu/hirek-m21/az-ifjusagnak-az-ifjusagrol-szerveztek-konferenciat-szolnokon-n9697 tál
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2019. április 8 - 12.

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitáliskompetenciafejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is.
A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében
fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.

Az idei tanévben kiemelt szempontjaink:
- a multidiszciplináris megközelítés: a matematika, a természet- és mérnöki tudományok ,
valamint a művészet- és társadalomtudományok együttes megjelenítése;
- a digitális technológia alkotó használata és az algoritmikus gondolkodás fejlesztése;
- a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése és bevonása;
- a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítése;
- a határon túli magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonása;
- ebben a tanévben is a digitális gyermekvédelem, a médiatudatosság, a közgyűjtemények
digitális tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenése.

http://digitalistemahet.hu/
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Elindult a Digitális immunerősítő program

Elindult a Digitális immunerősítő program roadshowja Budapest egy XXI. kerületi középiskolájában
kedden, az Új Nemzedék Központ és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács közös rendezvényén a diákok
játékos formában tudhatnak meg többet az interneten rájuk leselkedő veszélyekről és a tudatos
internethasználatról.
Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára a program sajtótájékoztatón azt hangoztatta, a kormány elsődleges célja, hogy a magyar fiatalok biztonságban lehessenek az élet minden területén, így az online térben is. Ezt segíti a több
mint 100 szakértő bevonásával kialakított Digitális immunerősítő program is, amelynek a roadshowján
bemutatják, mekkora károkat okozhat az internetes zaklatás, milyen könnyű feltörni egy hackernek egy
Facebook profilt, de a diákok is kipróbálhatják magukat etikus hackerként, továbbá teszten mérhetik
meg, mennyire erős a digitális immunrendszerük, játékos formában tapasztalhatják meg, milyen félrevezető lehet a hangulatjelekkel történő kommunikáció, és többet tudhatnak meg a digitális védelmi lehetőségekről is - ismertette a helyettes államtitkár.
Illés Boglárka, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában elmondta, hogy a Digitális immunerősítő program mellett a köznevelési intézményekben szervezett Digitális témahét és a Digitális gyermekvédelmi stratégia is segíti a diákok felkészülését a veszélyekre, valamint elkészült a Digitális immunerősítő kézikönyv, amely pedagógusoknak
nyújt segítséget, hogy tanóra keretében is foglalkozni tudjanak a témával.
Hozzátette, világszerte több mint 3,5 milliárd ember használja az internetet, köztük 800 millió kiskorú.
A 15-29 év közötti magyar fiatalok 90 százaléka naponta használja az internetet, 20 százalékuk állandóan online közegben van, minden negyedik fiatalt pedig már ért adatlopás vagy annak kísérlete.

További részletek:
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/
elindult-a-digitalis-immunerosito-program
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24. Gyakori diákjogi kérdések
A Diákközéletért Alapítványhoz nagyon sok kérdés érkezik a diákjogokkal kapcsolatban. A kérdések rendszerezése és megválaszolása érdekében működik a Diákjogi Forródrót nevű szolgáltatás.
A kérdező személyre szabott választ kap a problémájára. A tipikus kérdések és a rá adott válaszok pedig
anonimizált formában felkerülnek a www.diakjog.hu honlapra is. E fejezetben a leggyakoribb kérdések és a
rájuk adott válasz olvasható.
További kérdéseket az info@diakjog.hu címen lehet feltenni.
Hol tudom megnézni a jogszabályokat?
Az állami jogszabályok hivatalos lelőhelye a Magyar Közlöny. Az önkormányzati rendeleteket az önkormányzat hivatalos lapjában illetve a helyben szokásos módon kell nyilvánosságra hozni (Önkormányzati közlöny,
hirdető tábla stb.). A magyar közlönyök a kiadó honlapján (www.mkk.hu ) elektronikus formában is elérhetőek, letölthetőek.
A Nemzeti Jogszabálytár a megnyitás napján hatályos állapotukban tartalmazza - az önkormányzati rendeletek
kivételével – az összes jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközének szövegét, az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben. A Nemzeti Jogszabálytár a következő címen érhető el: www.njt.hu
A hivatalos jogszabály gyűjtemények mellett léteznek nem hivatalos jogi adatbázisok is. A „hivatalosság”
jelentőségét az adja, hogy ha a „hivatalos” és a nem hivatalos szövege eltér egymástól, akkor a „hivatalos”
változat a hiteles.
A jogszabályokat állandóan módosítják, honnan tudom, melyik a legfrissebb?
A CD/DVD alapú adatbázisok (pl. a Complex Jogtár) a lemez lezárásukkor hatályos, az internetes jogszabály
gyűjtemények pedig az éppen aktuális jogszabályokat tartalmazzák egységes szerkezetben.
Mindez a gyakorlatban a következőképpen jelentkezik.
Kiindulópont:
Tudom, hogy van egy törvény az oktatásról, amit 2011-ban fogadtak el.
Úgy hallottam, 2018. januárban volt valami módosítás, ami engem érint.
Megoldás:
Megnyitom az engem érdeklő alap jogszabályt (a példa kedvéért köznevelésről szóló 2011. évi CXC.).
Megnézem a joganyag hatályosságát (lemez alapú joganyagnál a lemezen is rajta van) ez általában a címnél
lábjegyzetben vagy az oldal tetején található.
Ha a dátum későbbi, mint 2018. január, akkor a módosítások már beépültek az alap jogszabályba, azaz a köznevelési törvény általam nézett változata már a módosításokat is tartalmazza. Ez alól kivétel, ha a módosítás
ugyan januárban jelent meg, de még nem kell alkalmazni, azaz még nem hatályos.
Forrás: Diákönkormányzati kisokos 3.0
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos
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Betűk és generációk
Olyan gyakran hallunk az X, Y, Z generációkról, hogy már valószínűleg mindenki kapizsgálja: a
különböző betűk a társadalom egy-egy csoportját jelölik. Azt már kevesebben tudják, pontosan
melyiket, illetve azt, hogy ezek a nemzedékek pontosan miben különböznek egymástól, vagy az
idősebb korosztályoktól.
A William Strauss és Neil Howe nevéhez köthető elmélet alapján a nyugati világ társadalmait hat elkülönülő generáció alkotja. Bár országonként egészen eltérő mintákat és arányokat figyelhetünk meg, ez a
hat korosztály általánosnak mondható, többek között Magyarországon is.
A legidősebb egybefüggő korcsoport a „veterán generáció”, tagjaik a második világégés előtt születtek.
A csendes, vagy építő generációnak is szokták hívni őket. Jelenleg körülbelül 1,1 millió főt tesznek ki
hazánkban, de legidősebbként, őket érinti leginkább a természetes fogyás.
A veteránokat követi a ma 50–70 év közöttiek generációja, amelyet baby boomer korosztálynak is nevezünk. A háború utáni demográfiai robbanás és népesedési intézkedések következtében ez a csoport
kiemelkedően népesre nőtt. Magyarországon az akkori nép jóléti – majd egészségügyi miniszterről kapták a ratkó-gyerekek becenevet.
X generáció
Következő a „már betűvel ellátott” X generáció, akik életében már jelen van a technológia száguldó fejlődése és a körülöttük zajló világ változása. Jellemzően a mai 50-40 évesek, körülbelül 2,2 millió emberről beszélhetünk. Fiatalkorukban már valós jelenség volt a pályakezdés nehézsége, vagy a korábban
bevett életkezdési modellek elhalványodása. Általánosságban elmondható, hogy nagyfokú teherbírásról
tesznek tanúságot, hiszen a napi munkavégzés mellett egyszerre látják el az idősebb korosztályokat, és
gondoskodnak gyermekeikről is.
Y generáció
Az 1980–1995 között született Y generáció tagjai már a digitális világ, a fogyasztói társadalom szülöttei,
számuk körülbelül 1,9 millió fő. Ők már a számítógéppel együtt nőttek fel, otthonosak a technológia világában. Nagyfokú szabadság és nyitottság jellemzi őket. Míg a korábbi generációkban a tudás, „apáról
fiúra” szállt, addig ezek a fiatalok a legfontosabb ismereteket saját maguk által és a kortársaiktól szerzik
meg. Az előző nemzedékekhez képest jóval később, és nagyobb szünetekkel haladnak előre a felnőtté
válás és önálló egzisztencia kialakításának útján, annak ellenére, hogy kulturális szempontból önállóbbak.
Z generáció
A Z generáció az első igazán globális nemzedék a világon. Létszámuk kicsi, körülbelül 1,5 millió fiatalról
van szó. Függetlenül attól, hogy hol élnek a világban, szinte ugyanazokon a popkulturális termékeken
nőnek fel, a főbb divatirányzatok egyaránt érintik őket. A legfiatalabb teljes generációra elmondható,
hogy jelentős hatással bírnak majd a globális térben zajló társadalmi és gazdasági változásokra.
Az élet folyásának rendje szerint eltűnőben vannak a legöregebbek, és - bár általánosan elfogadott nevük még nincs - felnövekvőben van egy újabb nemzedék. Ők már egészen más körülmények között,
saját jellemzőkkel és közös alapélményekkel vágnak majd neki a világnak, hogy kialakítsák a sajátjukat.
http://www.ujnemzedek.hu/eletmod/betuk-es-generaciok
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Játékos magyar zenetörténeti vetélkedő
Az MTA BTK Zenetudományi Intézet a Hymnus megzenésítésének 175. évfordulóját egész napos
rendezvénnyel, kiállítással és kétfordulós országos zenetörténeti diákvetélkedővel ünnepli, a
Magyar Zenetörténeti Osztály szervezésében.
A Hymnus Erkel Ferenc általi megzenésítésére emlékezve Játékos Magyar Zenetörténet címmel szervezett kétfordulós vetélkedőn általános és középiskolák, valamint zeneiskolák 13–16 éves diákjai vehetnek
részt. A vetélkedő célja minél szélesebb, a legújabb kutatásokat is felölelő ismeretanyag közvetítése a magyar zenetörténetről, másfelől hogy a diákok kreatív gyakorlatokon keresztül megtapasztalhassák, hogyan
dolgozik egy (zene)történész – például hogyan kutatja fel és értelmezi a forrásokat.
A vetélkedőre a Magyar Zenetörténeti Osztály honlapjára 2019. április 12-én felkerülő segédanyag alapján
lehet felkészülni; a versenyfelhívás további részletei is ott lesznek olvashatók. A vetélkedő első (online)
fordulója után a döntőre és díjátadóra az emléknapon, 2019. június 12-én kerül sor
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/MTA_zenetorteneti_vetelkedo

***

„Joy of Europe” nemzetközi ifjúsági festészeti és rajzverseny
A Gyermekek Kulturális Központjának Belgrádi Titkársága 2019. július 1-jéig öt korcsoportban
várja 4 és 18 év közötti tehetséges fiatalok jelentkezését.
Idén 21. alkalommal rendezik meg a „Joy of Europe" elnevezésű nemzetközi ifjúsági festészeti és rajzversenyt. Témabeli megkötés nélkül a világ bármely részéről jelentkezhetnek egyének, iskolák, gyermekintézmények, alapfokú művészetoktatási intézmények és társulatok is. Egyének akár három különböző technikával készített művet is benyújthatnak, társulatok, intézmények pedig akár 20 különböző alkotó munkáját
is. A kategóriák győzteseit a 2019. október 2–5. közötti időszakra meghívják Belgrádba, ahol a Gyermekek
Kulturális Központjának Galériájában a pályamunkákból október 2-án kiállítás nyílik, amelynek ünnepélyes
megnyitóján sor kerül a díjátadóra is.
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/joy_of_europe
***

RÍMES NYELVI JÁTÉK – ANYANYELVI PÁLYÁZAT
Az Anyanyelvápolók Szövetsége a kulturális kormányzattal közösen 2019-ben meghirdeti a 19.
anyanyelvi pályázatot, melynek témája: rímes nyelvi játék.
A pályázat célja: a nyelvi öröm éltető forrását jelentő rím szerepének visszaállítása. Napjaink költészetében visszaszorult a rím. Az alkalmazott költészetben, folklórban, népnyelvi szövegekben, nyelvi játékokban
szerencsére még előfordul. A pályázóktól olyan nyelvi játékokat, szójátékokat várunk, amelyekben a rímnek döntő szerepe van. Csak eredeti, saját alkotás vagy gyűjtés fogadható el, újságban, kötetben vagy
interneten közreadott anyag nem. A pályamunkából ki kell derülnie a szöveg eredetiségének (vagy saját
alkotás, vagy szóbeliségből való gyűjtés). Terjedelem: minimum 3500 leütés, maximum 25 ezer leütés.
A pályázaton egyének és közösségek egyaránt indulhatnak.
A 25 éven aluliak ifjúsági kategóriában szerepelnek.
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. augusztus 20.
A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában (e-mailben, csatolt fájlban) lehet beküldeni.
Az eredményhirdetés és a pályázati anyagból szerkesztett kötet bemutatása 2019. november 13-án a
magyar nyelv napján lesz a Pesti Vigadóban.
További információ: http://anyanyelvapolo.hu/rimes-nyelvi-jatek-anyanyelvi-palyazat/
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Forrás: http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/Milyen-kerdest-inteznek-a-miniszterekhez-ha-kepviselo-lennek
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Forrás: https://www.korosikultura.hu/rendezveny/xvi-geo-junior.html
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Forrás: http://www.vfmk.hu

***

Megavers11
Országos televíziós tehetségkutató verseny

Döntő: 2019. április 17. 14,00
Szolnok, Aba-Novák Agóra Kulturális Központ

Forrás: http://agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/
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Forrás: http://www.napsugargyermekhaz.hu
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Amotáné Benkő Noémi: A bölcsesség üzenete - Mindennapi útmutató fiataloknak
Katica Könyvműhely, 2018.

A Példabeszédek könyve - a Biblia egyik legérdekesebb, kevésbé ismert könyve, melyben a
történelem legbölcsebb királyának, Salamonnak az örök érvényű tanácsait jegyezték fel.
A magyar értelmező szótár szerint a bölcsesség egy hosszú távú józanságot jelent.
Az alapos megfigyelés, megítélés, szólás, célszerű és gyakorlatias cselekvés tulajdonsága.
Aki a bölcsesség birtokában van, az képes hosszú távon józan, igaznak bizonyuló döntéseket hozni. A bölcsesség nem feltétlenül korhoz kötött. Ezért is szeretnénk, hogy már fiatalkorban, amikor már önálló és felelősségtudatos döntéseket tud hozni az ember - megismerjék a bölcsesség forrását és hasznosítani tudják életükben.

https://libri.hu/konyv/amotane_benko_noemi.a-bolcsesseg-uzenete.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

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

