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NOVEMBERBEN ISMÉT MEGYEI DIÁKPARLAMENT
A 2017. évi Országos Diákparlament a diákok által elfogadott 50 ajánlási
pont elfogadásával zárult. Az 5. ajánlási pontban a diákok az alábbiakat
fogalmazták meg: „Javasoljuk, hogy a megyei diákparlament tanévente
legalább egyszer összehívásra kerüljön és tartsanak rendszeresen megyei
diákfórumot.”
A megyei diákparlamenteket az Oktatási Hivatal területileg illetékes
Pedagógiai Oktatási Központjai szervezik.
A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében
Dél-Pest megyében 2019. november 11-én Monoron,
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2019. november 13-án Szolnokon
kerül sor a regionális diákparlamentekre.
A további információkról részletes tájékoztatást küldünk.
***

Diákpolgármesterek és diákvezetők találkoztak Szolnokon
Hogy a diákévek is boldogan, ugyanakkor biztonságban és élményekkel
gazdagon teljenek Szolnokon, az önkormányzat számos programot dolgozott ki. Fontos azonban a kitekintés is, vajon más településeken milyen a
diákélet, milyen lehetőségeik vannak a fiataloknak a közéleti szerepvállalásra, milyen jó példákat tanulhatunk egymástól. Erre adott lehetőséget a
kétnapos Megyei Jogú Városok Diákpolgármestereinek és Diákvezetőinek
Országos Találkozója.
http://info.szolnok.hu/
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A KTUALITÁSOK O LDAL 2

SZOLNOKI POK
ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK
2019. OKTÓBER 14-22.
FÓKUSZBAN A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS, AZ ÖKOISKOLÁK ÉS
ZÖLD ÓVODÁK, VALAMINT A PEDAGÓGIAI MÓDSZERTÁR GAZDAGÍTÁSÁT
ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek
***

A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése
Általános iskolák
Október 31-éig tájékoztatják a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú felvételi eljárás
rendjéről.
Október 31-éig tájékoztatják a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük
iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról,
hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság
hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.
Középfokú iskolák
Október 20-áig rögzítik a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait a KIFIR rendszerben, vagy ugyanitt nyilatkoznak arról, hogy nem vesznek részt a középfokú felvételi eljárásban.

Október 20-áig a honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi tájékoztatójukat.
Október 20-áig a KIFIR rendszerben elhelyezik a felvételi tájékoztatójukat.
Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Felveteli_eljaras_idorend_20190903.pdf
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Folytatódik a Digitális Immunerősítő Program roadshow-ja
Felmérések bizonyítják, hogy a fiatalok 25%-a már legalább egyszer áldozatul esett adatlopásnak
vagy internetes bántalmazásnak. Felismerve a a fiatalokra váró kihívásokat, a Digitális Immunerősítő Program folytatja az év elején megkezdett, a fiatalok védekezőképességét erősítő országos
iskolai roadshow-ját.
Talán soha nem volt olyan időszerű a fiatalok digitális immunerősítése, mint napjainkban. Hetente
jelennek meg hírek arról, hogy a közösségi médiában milyen visszaéléseket követnek el az Y és
az Alfa-generáció tagjaival szemben. Egy nemzetközi kutatás szerint a fiatalok 16 százaléka már
jobban tart az online zaklatástól, mint a valós világ veszélyeitől. Egy e-mail-, egy felhő-, vagy egy
közösségi média jelszó ellopása önmagában még nem biztos, hogy tragédia, de ha a tolvajok
visszaélnek ezekkel az adatokkal, akkor komoly problémát is okozhatnak, nem beszélve a
bankkártya-adatok kicsalásában, vagy az internetes zaklatásban rejlő veszélyekről.

A tervek szerint szeptember közepétől 12 iskolába látogat el a DIP roadshow-ja, ahol egész napos programokkal várják a diákokat, a tanárokat és a szülőket. Első körben Székesfehérvár,
Győr, Zalaegerszeg, Kaposvár és Szolnok egy-egy középiskolája kap digitális immunerősítő injekciót. A roadshow interaktív módon világít rá a fiatalok előtt álló digitális kihívásokra, valamint a
közösségi média veszélyeire. A rendezvényen - Magyarországon egyedülálló módon - egy valódi
etikus hekker a diákok előtt mutatja be, hogyan zajlik, amikor ellopják valakinek a jelszavát.
A hekker az adatlopások lehetséges következményeit is bemutatja, így a résztvevők a saját szemükkel kísérhetik végig, miként csalhatnak csapdába az adatvadászok és lophatják el a teljes
digitális életünket, akár néhány perc alatt.
A diákok mellett a pedagógusokra is gondoltak a szervezők, akik a „tanármegőrző programon”
megismerkedhetnek többek között a cyberbullying megelőzésének módjaival, az adathalászat és
a közösségi média veszélyeivel, illetve az online bűnözés elleni hatékony védekezéssel.
Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/hasznos/folytatodik-a-digitalis-immunerosito-program-roadshow-ja
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Tippek hatékony tanuláshoz
Tanulási tippekből sosem elég! Nem mindegy ugyanis, hogy miként látsz hozzá a felkészülésnek.
Fokozd a tanulás hatékonyságát ötleteink segítségével!
Sokszor nem elég, ha leülünk a könyvek és a füzetek mellé, hogy átolvassuk a leckét. Néha annyi féle témát
kellene magunkévá tenni, hogy úgy érezzük, elvesztünk a sok információ között, és azt sem tudjuk, hogyan
lássunk hozzá. Az igazság az, hogy mindenekelőtt meg kell tanulnunk hatékonyan tanulni. A tudatosság nagyon fontos tényező a tanulás esetén is, hiszen egy jó tanulási terv már fél sikert jelent. Ha pedig a tanulási
technikád gyümölcsözővé teszi iskolai teljesítményed, akkor máris sokkal motiváltabb leszel te is a következő házi feladat megírásánál.
1. Szerezz gyakorlati tapasztalatot
Sokunk számára a tanulás tipikusan azt jelenti, hogy tankönyveket olvas, előadásokra jár, vagy kutatást végez a könyvtárban vagy az interneten. Míg az információ olvasása és leírása is fontos, tulajdonképpen a legjobb módja a tanulási hatékonyság növelésére, ha az új tudást, képességet vagy készséget a gyakorlatba
ültetjük. Ha az egy sport vagy atlétikai készség, akkor gyakorold ezt a tevékenységet rendszeresen. Ha egy új
nyelvet tanulsz, használd más emberekkel való beszélgetésre, és szerezz olyan tapasztalatokat, amelyekből
meríthetsz.
2. Nézd meg a megoldásokat, ha nem jutnak eszedbe
Természetesen a tanulás nem egy tökéletes folyamat. Néha a már megtanult dolgok egyes részleteit elfelejtjük. Ha észreveszed, hogy egy aprócska részletet nehezedre esik visszaidézni, a kutatók azt javasolják, hogy a legjobb, ha egyszerűen
megnézed a helyes választ. Egy kutatásban megállapították, hogy minél több időt
töltesz azzal, hogy megpróbálod felidézni a választ, annál nagyobb eséllyel felejted
el a választ legközelebb is. Miért? Mert ezek a kísérletek, hogy visszaidézd a korábban megtanult információt, tulajdonképpen azt eredményezik, hogy ezt a „hibajelzést” tanulod meg a helyes válasz helyett.
3. Találd meg a módját, hogyan tudsz a legjobban tanulni
Egy másik nagyszerű stratégia a tanulásod hatékonyságának javítására, ha megismered a saját tanulási szokásaidat, stílusodat. Számtalan különböző elképzelés van a tanulási stílusokról, amelyek mind segíthetnek
abban, hogy megismerd, te hogyan tudsz a legjobban tanulni. Howard Gardner többszörös intelligencia elmélete nyolc különböző intelligencia fajtát ír le, amik segíthetnek felfedezni a te egyéni erősségeidet. Ha megismered Carl Jung tanulási stílustipológiáit, az is segíthet abban, hogy jobban meglásd, melyek a számodra
legjobban működő tanulási stratégiák.
4. Használj teszteket, hogy felturbózd az eszedet
A teszt sokkal előnyösebb lehet, mint a tanulás önmagában.
Úgy tűnhet, minél többet tanulsz, annál többet tudsz, ám kutatások bizonyították, hogy amennyiben teszteket
csinálsz, azok valójában segítenek abban, hogy jobban emlékezz arra, amit megtanultál. A kutatás rámutatott, hogy azok a tanulók, akikkel a felkészülésüket követően teszteket töltettek ki, hosszú távon jobban fel
tudták idézni az anyagokat, még az olyan információkról is, amik nem voltak benne a tesztben. Azok a tanulók, akik plusz időt fordítottak a tanulásra, de nem tesztelték őket, jelentősen kevesebbre emlékeztek a tananyagból.
5. Ne csinálj több dolgot egyszerre
Ha sok dolgot csinálsz egyszerre, az ront a tanulás hatékonyságán.
Ha egyszerre több feladatot végzel, az valójában ronthat a tanulás hatékonyságán. Ilyenkor ugyanis értékes
időt vesztegethetsz el azzal, hogy például többféle feladat között váltogatsz, ahelyett, hogy szisztematikusan
haladnál. Ha egyik tevékenységről a másikra váltasz, sokkal lassabban tanulsz, kevésbé leszel hatékony, és
nagyobb a hibázási lehetőség is. Hogyan kerülheted el annak a veszélyét, hogy egyszerre több dolgot
csinálj? Kezdj azzal, hogy a figyelmedet a feladatra összpontosítod és a munkát előre meghatározott ideig
folytatod.
Sok sikert! :)
(KamaszPanasz S z. D. L.)

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/3275/tippek-hatekony-tanulashoz
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12 tipp, hogy fitt legyél!
Kamaszéveinkben testünk ereje teljében van, és fitté válni nem megvalósíthatatlan feladat! A testedzés és az egészséges táplálkozás alapja a szép alaknak és a jó közérzetnek. Ahogy ma élsz, az a
jövődre is kihat: később sem lesz szükséged szépészeti beavatkozásokra, ha fiatalon elkezded formában tartani magad.
Íme, 12 tanács, hogy fitt maradj
1. Egyetlen tested van, ezzel kell beérned, ezzel kell dolgoznod, élned egy életen keresztül. Legyőzhetetlennek
tűnhet, de korántsem az. Foglalkozz vele úgy, mintha az életed múlna rajta – hiszen ez nincs is másképp.
2. Az egészséghez elengedhetetlenül szükséges két dolog: a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás. A kettő nem megy egymás nélkül, egyik a másikat támogatja. Talán rövid ideig becsaphatod
magad azzal, hogy a kettő közül önkényesen választasz, de hosszú távon ez nem lesz kifizetődő.
3. A testnek ugyanúgy szüksége van erőnléti-, mint kardio edzésre. A három itt is bűvös szám: erőnléti edzésnél az első dolgod legyen mindig a bemelegítés, a második részben végezd hatékonyan a kitűzött feladatokat,
majd a harmadik körben add bele minden energiád, végül vezesd le a gyakorlatokat. E három elvégzésével
garantáltan fitt maradsz!
4. Az egészséges táplálkozás négy alappillére:
 sovány fehérjék húsból és tejtermékekből
 összetett szénhidrátok gabonafélékből és zöldségekből
 egészséges zsírok olívaolajból, halból és olajos magvakból
 természetes rostok friss zöldségekből és gyümölcsökből.
Próbáld meg ezt a négy elvet minden nap, minden étkezésnél előnyben részesíteni!
5. A hét öt napján végezz valamilyen testmozgást és egyél egészségesen! A hétköznapokat úgyis valamennyire rutinosan éljük, ebbe pedig könnyen bevezethető a rendszeres sport és a tudatos étkezés.
6. Napi hat étkezést ajánlanak a szakértők – ide tartozik a reggeli, az ebéd, a vacsora és három beiktatott
’tízórai’ és ’uzsonna’. Az adagok ne legyenek nagyok, a szervezetet nem kell túlterhelni. A testnek nem jó az
sem, ha hosszabb ideig éhezik, de az sem, ha hirtelen sok táplálékot veszünk magunkhoz. Vigyél magaddal
egészséges nassolnivalót a suliba és edzésre, így könnyen legyőzheted a gyorskaja iránti hirtelen fellángolást.
7. A nyújtásokat hét másodpercig érdemes kitartani. Nyújtani a hét minden napján, bármelyik napszakban lehet
– tedd ezt a rutinod részévé. A test átnyújtásához nincs szükség edzői irányításra, de arra mindig ügyelj, hogy
ne feszítsd túl az ízületeid, izmaid!
8. Nyolc pohár vizet kellene megigyunk naponta ahhoz, hogy szervezetünk egészségesen működjön. Természetesen testmérettől és életmódtól függ, hogy kinek mennyi folyadékra van szüksége, mindenesetre ne hagyd
figyelmen kívül, ha szomjas vagy! Meglepő, de a fokozott folyadékpótlással a fogyókúrázók is könnyebben
veszíthetnek súlyukból.
9. A csapatsportok játékosainak száma gyakran kilenc. Ez a legjobb időtöltés azoknak, akik szeretnek játszani,
hiszen a testet és szellemet egyaránt megmozgatják – ráadásul hihetetlenül szórakoztatóak is!
10. Erőnléti edzéseknél érdemes tízszer ismételni a gyakorlatokat. A súlyt akkor választottad ki megfelelően, ha
az első körben némi erőfeszítéssel meg tudod emelni tízszer, második körben a tíz vége felé kifogysz a szuszból, a harmadik tízest pedig már nem tudod egészen befejezni.
11. Ha a skála egytől tízig terjed, te célozd meg a tizenegyest! Mindig törekedj magasabbra, nyomd meg erősebben, dolgozz keményebben, mutasd meg hogy többet tudsz, mint eleinte képzelted. Ha ezt megtanulod fiatalon, később, felnőttként sem lesz gondod vele.
12. A tizenkettő mágikus szám, hiszen hozzávetőleg tizenkét hétbe telik, míg az újonnan bevezetett étkezési
szokásaid, és a rendszeres testedzés meghozza eredményét: tested formásabbá válik és te is jobban érzed
majd magad. Szóval ne csüggedj, csak tizenkétszer hét nap, és minden porcikádban érezni fogod a pozitív
változásokat!
(M. N.)
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/3318/12-tipp-hogy-fitt-legyel
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AJTP tanulói pályázat a 2019/2020. tanévre
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot
hirdet a 2019/2020. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
A program célja:
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan
középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra
való eredményes felkészítést.
Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.
A tanulók
- a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2019. január 18-án, illetve pótló válogatási eljárás során 2019. január 25én) - egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és
képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán
abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A
központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről
szóló rendelet határozza meg: 2019. január 19. 10 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2019. január 24. 14 óra).
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az
iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek)
elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett
térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.
A programról további információk érhetők el a http://www.ajtp.hu honlapon.

***
A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA - PÁLYÁZATOK
A biodiverzitás témakörében és az október 4-ei Állatok Világnapjához kapcsolódóan országos pályázatok kerülnek meghirdetésre 3 korosztály (általános iskola alsó tagozat és felső tagozat, középiskola) számára.

Az ÁLLJ KI AZ ÁLLATOKÉRT! Flashmob pályázat célja, felhívni az emberek figyelmét a
biodiverzitás fontosságára és a veszélyeztetett állatok védelmére.

A VÉDD A VADONT! Természetvédelmi kampányfilm-készítő pályázatra a biodiverzitás
témára kidolgozott ÓVD A TERMÉSZETET! óratervben előírt kampányfilm (2. interaktív
foglalkozás) készítésével lehet pályázni.

Az ÉLET-FA pályázat célja, hogy a Világ Legnagyobb Tanór áján r észt vevő osztályközösségek egy fához, mint élőhelyhez kapcsolódóan bemutassák az élővilág sokszínűségét.

A pályázatokon bármely magyarországi általános iskola és középfokú intézmény iskolai csoportja indulhat, akinek iskolája
regisztrált a 2019. évi Világ Legnagyobb Tanór ájára: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/r egisztracio.
A pályázatok beadási határideje: 2019. október 31.
Forrás: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
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Szépművészeti Múzeum

Remekművek remek válogatásban
Európai művészet 1250 -1600 kiállítás
2019. október 26. 27. 14,00-15,00
2019. október 31. 11,00-12,00

Magyar Nemzeti Galéria
Múzeumi szünetelő

2019. október 29. 11,00-12,00; 16,00-17,00
2019. október 30. 11,00-12,00; 16,00-17,00
2019. október 31. 11,00-12,00; 16,00-17,00

Magyar Természettudományi Múzeum
Felfedezők nyomában kontinensről kontinensre
2019. október 26 - november 1.

***
Damjanich János Múzeum, Szolnok
Utazás térben és időben - Kvíz délután
Október 21. 14,00-16,00

Finta Múzeum, Túrkeve

GSM Generációk Saját Mobilja
2019. október 25. 16,00-18,00

Forrás: http://oszifesztival.hu/programok.html

O LDAL 7
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https://www.korosikultura.hu/rendezveny/l-geo-estek-.html

http://napsugargyermekhaz.hu/programajanlo/szunidei-programok/
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Papp Dóra: Tükörlelkek –Első rész
Ciceró Könyvstúdió Kft., 2015.

Kriszti és Orsi nem is lehetnének különbözőbbek.
A végzős Péterfi Krisztina mintadiák. Színötös mindenből, illemtudó, népszerű lány, a szülei szeme fénye.
Legalábbis kívülről ez látszik. Olyan titkai és gondolatai vannak, amelyeket még önmagának sem mer bevallani, nemhogy a szüleinek vagy a környezetében bárkinek is. De, mint tudjuk, a titkok egyfolytában azért
küzdenek, hogy előbb-utóbb felszínre kerülhessenek…
Fekete Orsolyát úgy becézik: Tragédia. Ő az a lány, aki
a saját rettenetes, kibírhatatlan stílusába és az üvöltő
metálzenébe menekül a problémái elől. A lány, akinek
mindenki ismeri a titkát, de a teljes igazságot csak ő és
a legjobb barátja, Eszter tudja. A lány, aki verekszik,
cigizik, káromkodik, és úgy általában háborúban áll az
egész világgal, és aki hosszú évek óta küszködik az
egyszerű emberi kapcsolatokkal. De ez változhat, csak
kell valaki, aki segít neki ebben...

A könyvekkel 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

