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IV. ÉVFOLYAM VIII. SZÁM 

 
DIÁKPARLAMENT MONORON ÉS SZOLNOKON 

 
A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében 2019  
novemberében Dél-Pest megyében és Jász-Nagykun-Szolnok   
megyében zajlottak diákparlamentek. A rendezvényeken az     
intézményi delegáltak a 2020-ban Székesfehérváron megrende-
zésre kerülő Országos Diákparlamentre küldötteket, valamint 
Országos Diák Tanács tagot és póttagot választottak. 
 
2019. november 11-én Monoron, a Művelődési Házban került sor a  
Dél- Pest megyei  regionális diákparlamentre.  
A leköszönő  ODT-delegált  Szabó Melinda helyére Boldizsár Vivien 
Elvírát (Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgim-
názium és Szakközépiskola) választották, Szabó Dorottya póttag  
helyére Kálmán Hanna Karola (József Attila Gimnázium és Közgaz-
dasági Szakgimnázium) került.  
A régiót a 10 megválasztott küldött fogja képviselni az Országos           
Diákparlamenten.  
 
2019. november 13-án Szolnokon, a Megyeháza dísztermében ülé-
seztek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diákparlament résztvevői. 
Pap Csenge leköszönő szolnoki ODT-delegált helyére Pethő Kingát 
(Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) válasz-
tották, Bagi Zsombor póttag helyére Kürthy Dóra (Verseghy Ferenc 
Gimnázium) került.  
A résztvevők 12 főt választottak, akik Jász-Nagykun-Szolnok megyét 
képviselik majd az Országos Diákparlamenten. 
 

 
A leköszönő diákok munkáját köszönjük, az újonnan megválasz-

tott tagoknak és póttagoknak eredményes munkát kívánunk! 
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Diákpolgármester választás Szolnokon 

 
Ötödször került sor diákpolgármester választásra Szolnokon. Októberben a megyeszékhely 3 ifjú jelöltje és csapata 
kampánynyitó sajtótájékoztatón ismertette programját. Ezt a kampányhét bemutatkozásai követték: kampány-
rendezvény a  Hild téren, nyilvános vitán vetélkedés a helyi televízióban. A szerepléseken - a zsűritől - kapott             
pontok és a diákság leadott szavazatai alapján hirdettek végeredményt.   
A város diákpolgármestere Háló Dániel, a Szolnoki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési                 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 10. évfolyamos tanulója lett.  

 
*** 

 
A középfokú felvételi eljárás időrendi (november, december) áttekintése  

 
Az Oktatási  Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató keresőprog-

ram segítségével megtekinthetők a meghirdetett tanulmányi területek és az intézmények felvételi tájékoztatói.  

Amennyiben a tanuló részt vesz a központi írásbeli vizsgán, november 15-től az Oktatási Hivatal honlapján nyilvá-

nosságra hozott listából kiválaszthatja vizsgaszervező intézményt.  

December 6-áig a tanuló jelentkezik a központi írásbeli vizsgára. A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsga-

szervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül a felvételi eljárás keretében benyújtandó jelent-

kezéseitől. December 11-éig nyújthatja be a tanuló a pályázatot az Arany János Tehetséggondozó Programra.  

 

Középfokú iskolák 

December 6-áig a központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények fogadják a jelentkezéseket a központi írás-

beli vizsgára. December 11-éig a központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények a Közfelvir programban            

rögzítik a vizsgára jelentkezők adatait.  

https://www.oktatas.hu 

 

*** 

 

Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

 

Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: 2019. november 7–11. között 49 tárgyból, 63 helyszínen, 

576 tantárgyi bizottság előtt több mint 6.950 vizsgát tettek az érettségizők. 

 

Az érettségi november 18–22. között 115 helyszínen, 131 bizottság előtt közel 3.100 középszintű szóbeli vizsgával 

folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. A vizsgabizottságok a középszintű 

szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket; a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékozta-

tás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. 

 

https:// www.oktatas.hu 

 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/veget_ert_emelt_szobeli_erettsegi/
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/veget_ert_emelt_szobeli_erettsegi/


 
 

 

A NEMZETKÖZI GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT, A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉST ÍRT ALÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A három szervezet képviselője 2019. október 22-én együttműködési megállapodást írt alá, melynek célja a hazai digitális 
tartalmak minőségi fejlődését gátló, a kiskorúak szellemi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, tiltott és káros tartalmak 
visszaszorítása, különös tekintettel a gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló, a rasszista, a drogterjesztésre és -
fogyasztásra biztató, valamint az erőszakos tartalmakra.  
A megállapodásban kiemelt hangsúlyt fektetnek a gyermekek zaklatásának visszaszorítására, a biztonságosabb online 
tér megteremtésére, valamint a gyermekek egészséges fejlődését lehetővé tevő informatikai környezet fenntartására.  
Az együttműködés keretén belül abban is megállapodtak a partnerek, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat      
Magyar Egyesület által működtetett ún. hotline vonalra érkező, különösen a kiskorúak nagyobb csoportja ellen elköve-
tett bűncselekményekről értesítik az Országos Rendőr-főkapitányságot, illetve késedelem nélkül tájékoztatják a Készen-
léti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályát.  
 
A három szervezet rögzítette, hogy az együttműködés során lehetőséget biztosítanak egymásnak az általuk szervezett 
előadásokon és konferenciákon való részvételre, információt és adatokat cserélnek, szakmai ismereteiket megosztják 
egymással, egymás szóróanyagait, ismeretanyagait népszerűsítik, valamint kölcsönösen részt vesznek egymás képzése-
in, oktatásain, melyeket az  új internetes tendenciákkal összefüggésben tartanak.  
 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület „Sose add meg idegeneknek az adataidat” című filmje az 
alábbi linken tekinthető meg:  https://www.youtube.com/watch?v=Dmw-x3O7XL4 
 
   
 

Forrás: http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/A-Nemzetkozi-Gyermekmento-Szolgalat-NGYSZ-a-
Belugyminiszterium-es-az-Orszagos-Rendor-fokapitanysag-unnepelyes-keretek-kozott-egyuttmukodest-irt-ala.  
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https://www.youtube.com/watch?v=Dmw-x3O7XL4
http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/A-Nemzetkozi-Gyermekmento-Szolgalat-NGYSZ-a-Belugyminiszterium-es-az-Orszagos-Rendor-fokapitanysag-unnepelyes-keretek-kozott-egyuttmukodest-irt-ala.
http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/A-Nemzetkozi-Gyermekmento-Szolgalat-NGYSZ-a-Belugyminiszterium-es-az-Orszagos-Rendor-fokapitanysag-unnepelyes-keretek-kozott-egyuttmukodest-irt-ala.


 

 

 
Megjelent az Oktatási Jogok Biztosának beszámolója 2018. évi tevékenységéről 

 
Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1999. december 1-jén kezdte meg működését.  
Az oktatási jogok biztosának kötelessége évente beszámolni tevékenységéről. Dr. Aáry-Tamás Lajos, 
fontosnak tartja, hogy e beszámoló közzététele által a nyilvánosságot is tájékoztassa a hivatalhoz érkezett 
panaszokról,  a vizsgálatokról, sikerekről és kudarcokról. A 19. alkalommal elkészített beszámoló a 2018. 
január 1-jétől 2018. december 31-éig terjedő időszakban végzett közös munkát mutatja be.  
 
Részlet a 2018. évi beszámolóból 

 
A tanulók közösségi joggyakorlásának érvényesülését biztosítják a diákönkormányzatok működésére vonatkozó szabályok. 
Ebben az évben több panasz érkezett hivatalunkhoz, melyek ezt a területet érintik.  

A köznevelési törvény 25. § (2) bekezdése szerint az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg az e törvényben, továb-
bá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a 
kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait. Az intézményi  
dokumentumok megalkotásánál, módosításánál szerepet kap a diákönkormányzat is. 

Egy gimnázium házirendje kapcsán kérte állásfoglalásunkat egy beadványozó. Az intézmény a mobiltelefonok használatának 
korlátozása miatt módosítani akarta a házirendet. A köznevelési törvény 25. § (3) bekezdése értelmében a házirend előírhatja az 
iskolába a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend 
a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthat-
ja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intéz-
mény nem felel. A beadványozó arról érdeklődött, hogy megteheti-e a módosítást az intézmény tanév közben a diákönkormány-
zat jóváhagyása nélkül. Tájékoztattuk a beadványozót, hogy míg a köznevelési törvény 26. § (5) bekezdése szerint az iskola pe-
dagógiai programját vagy annak módosítását csak a jóváhagyását követő tanévtől felmenő rendszerben lehet bevezetni, az okta-
tási jogszabályok a házirend elfogadása, módosítása kapcsán nem tartalmaznak hasonló kitételt, így erre az intézménynek a tan-
év folyamán bármikor lehetősége van. A köznevelési törvény 25. § (4) bekezdése ugyanakkor kimondja, hogy a köznevelési intéz-
mény SZMSZét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési 
intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diák-
önkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, ame-
lyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános.             
A köznevelési törvény 48. § (4) bekezdése szintén rögzíti, hogy a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az iskolai SZMSZ 
jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása 
előtt, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, valamint a házirend elfogadását megelőzően.  

A diákönkormányzatok jogosultságaival kapcsolatosan további részletszabályokat állapít meg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren-
delet 120. §-a. Ezen szakasz (4) bekezdésének megfelelően a diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a neve-
lési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120. § (5) bekezdése felsorolja azokat a – köznevelési törvény 48. § (4) bekezdésében 
meghatározottakon túli – kérdésköröket, melyeket érintően meg kell hallgatni az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vélemé-
nyét. Ezek: a tanulók közösségét érintő kérdések, a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítése, elfogadása, a tanu-
lói pályázatok, versenyek meghirdetése, megszervezése, az iskolai sportkör működési rendjének megállapítása, az egyéb foglalko-
zás formáinak meghatározása, a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakítása, és az intézményi SZMSZ-ben 
meghatározott további ügyek.  

A köznevelési törvény 39. § (2) bekezdése értelmében az iskolaszék és a diákönkormányzat, szülői szervezet a jogainak megsérté-

se esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartó döntése a 

közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadható. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. (248/2018/OJBIT) 

 

Forrás: https://www.oktbiztos.hu 
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Eddz úgy, mint egy képzett sportoló! 

 
Fontos számodra a sport és szeretnél úgy edzeni, mint a képzett sportolók? Olvasd el cikkünket, és meg-
tudhatod, hogyan láss hozzá! 
 
1.) Tűzz ki egy célt és készíts tervet! 
A világ élvonalába tartozó sportolók nagy része megtervezi az edzése menetét a S.M.A.R.T. goals segítségével. Ez 
egy egyszerű technika, melynek része egy valószerű és mérhető cél kitűzése, egy edzési ütemterv készítése, ami 
illik a célhoz és passzol az időbeosztásodhoz is. Ha nyomon követed a fejlődésedet, szükség szerint módosíthatod 
a tervet. 
 
2.) Lépésről lépésre 
Attól függően, hogy milyen az aktuális erőnléted, kb. 6 hét kell ahhoz, hogy elérd a kellő alapedzettséget. Ebben az 
időszakban lassan javul az állóképesség, az erőnlét, a hajlékonyság és a szív- és érrendszer teljesítőképessége. 
Indítsd a programot lassú egyenletes aerobic ülésekkel és könnyű súlyok emelgetésével! 
 
3.) Étkezz helyesen! – Táplálkozási tanács sportolóknak 
A képzett sportolók tudják, hogyan kell egészségesen táplálkozni és mik a folyadékfogyasztás szabályai a megfele-
lő sportteljesítmény elérése és a felépülés érdekében. Ez összetett dolog, ezért sok sportoló dolgozik táplálkozási 
szakértőkkel és edzőkkel, hogy megtalálják a kalóriák és tápanyagok számukra megfelelő egyensúlyát. Még a leg-
bonyolultabb táplálkozási tervek kidolgozói is egyetértenek ezekben az alapvető elvekben. 
 
4.) Javítsd a sporttechnikádat! 
Fontos, hogy erőnléti szinted stabil legyen, mielőtt előrelépsz a következő edzési szintre. A profi sportolóknak van 
tervük, mely alapján eljuthatnak az általános edzettségtől a verseny szintű erőnlétig. Itt az ideje, hogy  javíts képes-
ségeiden, hatékonyságodon és teljesítményeden! 
 
5.) Növeld az erődet! 
Ha több erőt és energiát fektetsz az edzésedbe, extra lendülethez juthatsz, amire szükséged van ahhoz, hogy ki-
hozd magadból a legjobb eredményedet. Az erősítő edzést elég hetente háromszor elvégezned. 
 
6.) Pihenj és épülj fel a megfelelő módon! 
A képzett sportolók soha nem becsülik alá a pihenés és felépülés értékét, csak így tudnak megfelelően versenyez-
ni. Nyújtás, masszázs, alvás és szünet, ezt az olimpikonok is betartják. Erre azért szükséges, hogy regenerálódja-
nak az edzés után. A túledzés gyakran előfordul olyan sportolóknál, akik túl sokat és magas intenzitással edzenek. 
Fontos, hogy figyeld a túledzettség jeleit és hallgass a testedre, amikor az pihenésre szólít! 
 
7.) A nagy eseményekre hozd ki magadból a maximumot! 
A sportolók az edzésüket és pihenésüket a versenyek időpontjaihoz időzítik. Meghatározott időpontban egy ese-
mény vagy verseny miatt a legjobb formájukat igyekeznek hozni (fizikailag, érzelmileg és mentálisan). Használha-
tod te is ugyanezt az elvet, hogy készen állj egy nagy eseményre vagy versenyre. Ez tapasztalatot és tervezést 
igényel, de sokat tehetsz azért, hogy nagyobb eséllyel tudd kihozni magadból a legtöbbet.  
 
8.) Keress egy edzőt vagy oktatót! 
Majdnem mindegyik hivatásos sportoló edzővel vagy oktatóval készül fel a versenyekre. Ez lehetővé teszi a sporto-
ló számára, hogy az edzésre és a versenyre összpontosítson, miközben az edző kezeli edzése eredményeit, ütem-
tervét és egyéb teendőit, segít elérni a kitűzött céljait. Nem kell profinak lenned, hogy élvezd ennek a kapcsolatnak 
az előnyeit! 
 
9.) Próbálj ki más sportágakat is! 
A világ élvonalába tartozó sportolók változtatják a programjukat a holt idény alatt, többet pihennek, kevesebbet 
edzenek és kipróbálnak új sportágakat is. Miért? Ha ugyanazt csinálod nap-nap után, fizikailag és mentálisan is 
unatkozhatsz, ezen kívül hajlamos lehetsz a kiégésre vagy meg is sérülhetsz. Ha mindig ugyanazokat a gyakorlato-
kat végzed, előfordulhat, hogy nem tudsz fejlődni. A profi sportolók arra használják a holt szezont, hogy keverjék és 
módosítsák az edzéseket pár hetente vagy havonta. Gyakran olyan sportot választanak, ami nagyban eltér attól, 
amiben versenyeznek, változtatnak az edzés intenzitásán és az edzések közti pihenésre szánt idő mértékén is. 
 
10.) Fejleszd a mentális képességeidet! 
Régebben nagyon kevesen alkalmaztak meditációt verseny előtt. Ma már a tudósok is elfogadják, hogy lehet javíta-
ni a sportteljesítményen, sőt a gyógyulási folyamat felgyorsítható a meditáció segítségével. 
 
(sportsmedicine.about.com)   
               http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5192/tanacsok-az-edzeshez  
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/2828/miert-jo-a-sport-a-tiniknek
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1116/testedzes
http://sportsmedicine.about.com/od/sampleworkouts/ss/OlympicTraining.htm
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5192/tanacsok-az-edzeshez


 
 

Mennyire vagy fitt? 
 

Tudsz négy percig izzadás nélkül futni? Esetleg 120 kg-ot fekve nyomni? Mozdulatlanul lótusz-
ülésben maradni? Három órán át megállás nélkül úszni? Nem? Aggodalomra semmi ok, mivel 
ezeknek semmi köze az igazi edzettséghez! 

Edzettségi szinted négy összetevőtől függ:  

 a szív-és tüdőkapacitásodtól 

 izmaid erősségétől, állóképességétől 

 lazaságodtól, rugalmasságodtól 

 testfelépítésedtől 
 
Edzettségi szintedet úgy növelheted, ha ezeken a területeken érsz el fejlődést. Fontos, hogy ne csak egyi-
kükre vagy másikukra koncentrálj, mind a négy területre fordíts megfelelő figyelmet! Más szavakkal 
a fittség nem csak attól függ, mennyire vagy erős, gyors vagy vékony. Ennél  sokkal összetettebb dologról 
van szó. 

A mindennapok kihívásai 
Fittségedet leginkább úgy tesztelheted, ha megfigyeled, hogy a mindennapi teendők mennyire fárasztanak ki. 
A tested tudja a leginkább, mit bírsz! Ha a busz után kell futnod, akkor zakatol a szíved, vagy úgy érzed, ki-
szakad az oldalad? Vagy nem visel meg a dolog? 
 
Az iskolatáska hazáig való cipelése nem okoz gondot, vagy elfáradsz tőle? Tudod tartani az iramot a többiek-
kel a focipályán, vagy teljesen kifullaszt a játék? 
 
Gondold végig, mik az őszinte válaszaid a fenti kérdésekre. Ha úgy gondolod, van még mit fejlődnöd, akkor 
nincs más hátra, mint kitartó edzéssel és következetes, egészséges táplálkozással meg kell alapoznod az 
erőnléted. Ne feledd, Te is elkápráztathatod a többieket fittségeddel, csak akaraterő és kitartás  kérdése! 
Sokat segíthet, ha nem egyedül vágsz neki az edzéseknek, hanem egy baráttal közösen buzdítjátok, támo-
gatjátok egymást. A legfontosabb, hogy tudd, fittnek lenni nemcsak esztétikai kérdés, hanem életmódbeli  
váltás, mely hosszú távon megalapozza az egészségedet! 
 
Hajrá! :) 
(KamaszPanasz)                               

 
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/275/mennyire-vagy-fitt 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/eves_es_mozgas/2150/foci-veszelyei
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas
http://www.kamaszpanasz.hu/eletmod
http://www.kamaszpanasz.hu/eletmod
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/275/mennyire-vagy-fitt
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   10 MILLIÓ FA 

 
A pályázati kiírók célja, a karácsonyfa új megközelítése. A kezdeményezés célja, 
hogy az új tárgy által a hagyományok megőrződjenek, megmaradjon a kará-
csonyfa állításának tradíciója, magában foglalja az ünnep hangulatát, annak 
színeivel, fényeivel és illataival együtt, ugyanakkor alternatív megoldás              
legyen a korábbi gyakorlat  során elpusztított fenyőfa helyére. 
Eredeti cél, mint ez országszerte egyre szélesebb körben ismert, tíz millió fa telepí-
tése és gondozása. 
Nem a karácsonyfa állítás Magyarországon bő 150 éves hagyományával szeretnénk 
tehát leszámolni, hanem annak formai újraértelmezése révén szemléleti változást 
kívánunk előkészíteni. A fenyőfa egyébként nem őshonos növény a mai Magyaror-
szág legtöbb területén, főbb fajtái, a luc és a feketefenyő órái ezen az égövön, a 
felmelegedés következtében sajnos meg vannak számlálva, s ez elveszi a földlab-
dás fenyőfa tartós megoldásának értelmét.  
 

A pályázat beküldési határideje: 2019. november 25. 
 

https://palyazatok.org/10-millio-fa-formatervezesi-palyazat/  
*** 

 
                                  Az Erasmus+ ajtókat nyit 

 
Az Európai Unió Erasmus+ programjának hazai koordinálásával foglalkozó Tempus  
Közalapítvány kitűzött célja, hogy az Oktatási Hivatal együttműködésével minél több 
magyarországi köznevelési intézményhez eljuthasson a 2020-as évi Erasmus+ pályázati 
lehetőségekkel.  

 
ERASMUS+ PROGRAMMAL AZ OKTATÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT A KÖZNEVELÉST   

TÁMOGATÓ INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK  
 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MUNKATÁRSAINAK MOBILITÁSA (KA101)  
 
Mit nyújthat ez a projekttípus?  
• külföldi továbbképzéseken, illetve szakmai látogatásokon vehet részt, vagy egy külföldi oktatási intéz-
ményben oktathat • fejlődik az idegennyelvi tudása • szakmai inspirációt és megújulást hozhat az intéz-
ménybe • külföldi szakmai kapcsolatokat építhet ki és erősíthet meg • növelheti intézménye szakmai elis-
mertségét a külföldi tapasztalatok beépülését követően • további nemzetközi mobilitási és együttműködé-
si projektek megvalósítását alapozhatja meg  
 
Milyen intézmények vehetnek részt a projektekben?  
Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő    
iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák, egyéb köznevelési intézmények.  
 
                                                                                                                                          
ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK (KA229)  
 
Mit nyújthat ez a projekttípus?  
• iskolák és/vagy óvodák közötti tapasztalatcserét, együttműködést hozhat létre kollégáival • megoszthat-
ja kollégáival ötleteit, tanulhat tőlük • projektszerű tevékenységeket valósíthat meg • intézménye projekt-
jét diákok és tanárok rövid és/vagy hosszú távú mobilitása egészítheti ki • megismerheti külföldi oktatási 
intézmény(ek) mindennapjait • szakmailag inspirálódhat, megújulhat • megerősödik az idegennyelvtudá-
sa • intézménye nemzetközi kapcsolatai bővülhetnek • könnyedebb szakmai témában dolgozhat együtt a 
partnerintézményekkel  
 
Milyen intézmények vehetnek részt a projektekben?  
Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő   
iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák.  
 

 További információ: https://tka.hu 
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                                                Éltető csillagunk, a Nap 

 
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) a Galaktika és az Űrvilág támogatásával                                           

az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet általános és középiskolás diákok számára.  
 

Bolygórendszerünk központi csillaga, a Nap különös jelentőséggel bír a Föld számára. Végső soron a Napból kisu-
gárzott energia segítségével zajlanak a földi életfolyamatok, az működteti bolygónk időjárási rendszereit. A nap-
energia a legnagyobb mennyiségben rendelkezésünkre álló megújuló energiaforrás, amit jelenleg még igen kis 
mértékben hasznosítunk közvetlenül. A Nap aktivitásának olykor káros hatásai is lehetnek. A központi csillagunk-
ból felénk irányuló részecskesugárzástól, a napszéltől jórészt megvéd ugyan bennünket bolygónk mágneses védő-
pajzsa, de az erősebb napkitörések megzavarhatják a Föld körül keringő fontos műholdrendszerek működését, 
mágneses viharokat okozhatnak. Az emberiség az űrkutatás kezdete óta vizsgálja űreszközökkel a Napot és az 
űridőjárást, vagyis a napszél és a Föld bonyolult kölcsönhatását. 2018-ban indult útjára az amerikai Parker-
űrszonda, amely a legjobban megközelíti a Napot. 2020-ra várható az európai Solar Orbiter felbocsátása. A Nap és 
az űridőjárás kutatásával kapcsolatban számos érdekes témát dolgozhatsz fel, példaként felsorolunk itt néhányat. 
– Hogyan működik a Nap? Milyen lehetett a múltja és milyen lesz a jövője?  
– Milyen veszélyekkel járhatnak a Napból érkező nagyenergiájú töltött részecskék?  
– Miben segíti és miben akadályozza a Nap az emberek bolygóközi űrutazását?  
– Mi az a napvitorlás, hogyan működik, mire használható?  
– Hogyan segíthetik a jövőben az űreszközök a napenergia még jobb hasznosítását a Földön?  
– Mutass be egy vagy több kiválasztott, a Nap vagy az űridőjárás kutatásában jeleskedő űreszközt!  
 
Ilyen és ehhez hasonló témákban várjuk ötleteidet, pályamunkádat!  
Írj! Alkoss! Készíts! Vágj! Kísérletezz! Programozz!  
Kik? 11–14 éves, 15–18 éves diákok, egyénileg vagy csapatban!  
Az alkotások elektronikus feltöltésének határideje a MANT honlapján: 2020. február 2. (vasárnap) 23 óra 59 perc.  
 
A részletes pályázati kiírás itt olvasható: http://www.mant.hu/diakpalyazat  

 

*** 

 
 
 
 

AZ ERDŐ ÁLMA 
ORSZÁGOS VERS- PRÓZA- ÉS MESEÍRÓ PÁLYÁZAT 

 
A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület országos vers- próza- és meseíró pályázatot 
hirdet a TERMÉSZET jegyében általános- és középiskolások részére "AZ ERDŐ ÁLMA" címmel, melyre a határon 
túli iskolások írásait is várják. A témaválasztás szabad, de a pályaműnek valamilyen formában mindenképpen   
kapcsolatban kell  lennie az erdővel, a természetes környezettel.  
 
Beküldési határidő: 2020. 04. 16. éjfél  
A beérkezett műveket nyolc kategóriában ismert szakemberekből álló zsűri bírálja el. Minden kategória első hat           
helyezettje értékes jutalomban részesül. A helyezett pályaműveket megjelentetik az ez alkalomra kiadott                    
könyvben is.  

 
További információ az egyesület honlapján: http://www.nagyerdoertegyesulet.hu  
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                         http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/xii_itthoni_nepzenei_es_neptanctalalkozo_643  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/megavers_12_670  
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 NYÁRY LUCA: VIGYÁZAT, TÖRÉKENY! 
 MENŐ KÖNYVEK, 2019.  

 (RÓLAD-NEKED KÖNYVEK) 

 

 

 
 
 
 
 
A boldogságon nincsen lejárati dátum?  
 
Zsófi tizenhat éves, a legjobb barátja a fülhallgatója, az érzelmek kikészítik és fogalma sincsen hogyan tovább. Az 
anyja halála óta hibás puzzle darabként tengődik, élete egy véget nem érő lejtő. Zsófi retteg attól, hogy mi várja 
az alján, éppen ezért úgy dönt, hogy nem is akarja megtudni és helyette inkább az életből kivezető utat választja. 
Ehhez azonban még el kell intéznie valamit: meg akarja magyarázni a  húgának, hogy miért teszi ezt. Zsófi össze-
szedi életének minden olyan eseményét, amely ehhez a naphoz vezetett; félrecsúszott estéket, kísértő emlékeket 
és kisiklott barátságokat. Vajon törvényszerű egy ekkora tragédia után az összeroppanás, vagy elcsíphetők azok 
a pillanatok, amikor még van választás?  
 
Nyáry Luca első könyve kendőzetlenül mutatja be a depresszió legkeményebb arcait is. A Vigyázat, törékeny! 
nem csupán egy tehetséges fiatal  szerző regénye, hanem korrajz és látlelet is, a  szereplőké és a kamasz lété 
egyaránt.  

 
        https://www.libri.hu/konyv/vigyazat-torekeny.html  

 

 

A könyvekkel 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

