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                                                    ORSZÁGOS DIÁKPARLAMENT  

2020. január 31. és február 2. között Székesfehérváron 
ülésezett a X. Országos Diákparlament (ODP).                     
A mintegy 220 küldöttet a megyei diákparlamentek 
delegálták. A két Országos Diákparlament között mű-
ködő Országos Diáktanács plenáris ülésen számolt be 
munkájáról. A diákképviselők kiemelték, hogy az 
oktatási kormányzat a 2017-ben megfogalmazott 50 
ajánlásból 30 pontot teljesített, számos intézkedés 
pedig folyamatban van. A rendezvény nyitó, plenáris 

ülésén Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és Rácz Zsófia fiatalokért felelős 
helyettes államtitkár, valamint a vendéglátó város nevében Cser-Palkovics András polgár-
mester is köszöntötte az ODP résztvevőit. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár 
beszámolt róla, hogy az elmúlt három évben 19 alkalommal ülésező testülettel gyümölcsö-
ző együttműködést tudtak folytatni, a megvalósított javaslatok hozzájárulnak a magyar 
oktatási rendszer fejlesztéséhez. A nyitórendezvény után a diákok köznevelési, felsőoktatá-
si, szakképzési és idegen nyelvi fórumokban folytatták a munkát. A köznevelési fórumon 
az államtitkár mellett Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Hajnal 
Gabriella, a  Klebelsberg Központ elnöke, Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke, 
Sipos Imre, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese, Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biz-
tosa valamint Lebanov József az EMMI Köznevelési Stratégiai Főosztály főosztályvezetője 
is részt vett.  Az Országos Diákparlament a záró plenáris ülésen 45 ajánlást fogalmazott 
meg az oktatási kormányzat számára, melyek az intézményekben szervezendő diákjogi 
témanap igényétől a tanulmányi rendszer fejlesztésén át a diákönkormányzati képviselők 
nyilvántartásának törvénymódosítást igénylő javaslatáig szinte mindent érintettek.  

                  
 https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek?itemNo=1  

* 
Egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei ODT-delegált beszámolója 
 
2020. január 31. és február 2. között került megrendezésre a X. Országos Diákparlament Szé-
kesfehérváron. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből heten képviseltük megyénket: Czeglédi Zétény, 
Fehér Kitti, Kiss Dáriusz, Mészáros Csaba, Molnár Krisztina, Pakai Patrícia és Pethő Kinga. 
Lehetőségünk nyílt megvitatni legfontosabb kérdéseinket és problémáinkat a döntéshozókkal. 
Mind a három napon különböző programokon vettünk részt, más-más feladatot kellett elvégez-
nünk. Az első nap fő programja a fórumok voltak, ahol több nagy témakörben volt alkalma a 
megyei küldötteknek kérdezni az oktatáskormányzat képviselőitől. A köznevelés, felsőoktatás, 
szakképzés és idegennyelvi képzés fórumok egyaránt érdekesek voltak. Minden helyszínen meg-
tudhattak a diákok valami újdonságot az adott témában. A második nap volt a leghangsúlyo-
sabb. Felálltak a szekciók, ahol a javaslatainkat beszélhettük meg, kis, tizenöt fős csoportokban, 
szakemberek segítségével. Megválasztották a tizennyolc tagú szerkesztői bizottságot, amelybe én 
is bekerültem. Ez a csapat dolgozta ki a negyvenöt pontot, amelyeket a diákparlament később 
elfogadott. A következő lépésben az állami döntéshozók vitatják meg ezeket velünk, az Országos 
Diáktanács tagjaival együtt. Komoly feladatot jelentett az egyeztetés, ugyanis egy egész estén át 
fogalmaztuk és csiszoltuk a pontokat. Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere, vala-
mint Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is segítségünkre volt. Egy negyvenhat 
pontból álló javaslatcsomagot terjesztett be a szerkesztői bizottság, amelyből később negyven-
ötöt fogadott el az Országos Diákparlament. A lista többek között érinti a diákjogokat, a tanár-
bántalmazás kezelését és az iskolai, illetve kollégiumi épületek felújítását is.  

Pethő Kinga 
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek?itemNo=1
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Ajánlások – Országos Diákparlament 2020  

                                                                                                                                                                                                                                       
1. A diákönkormányzat egyetértési jogának visszaállítása a Házirend és az SZMSZ diákokat érintő részeinek elfogadása és módosítása tekin- 
tetében; különösen a csengetési rend, a 0. óra, az első óra kezdési időpontja, valamint a közösségi terek használatát illetően.  
2. Az iskolai diákönkormányzatok országos nyilvántartásának létrehozása (pl.: KIR), mely tartalmazza az elnök és a diákönkormányzat mun-
káját segítő pedagógus elérhetőségét. A diákönkormányzatokat érintő pályázatok, információk jussanak el közvetlenül a DÖKhöz ezen elér-
hetőségek útján.  
3. Legyen elérhető egy könnyen érthető, hatályos, általános diákjogi tájékoztató.  
4. A diákönkormányzat rendelkezzen egyetértési joggal, amikor az intézmény megválasztja a témahetek programját. Javasoljuk, hogy az 
iskolákban kerüljön megrendezésre gyermekjogi, diákjogi témanap.  
5. Legyen véleményezési joga az iskolai diákönkormányzatnak az E-napló és a hozzá tartozó e-ellenőrző tanulókat érintő, elérhető funkciói-
ról és annak beállításairól.  
6. Az e-napló központi rendszerének fejlesztői a funkciók bővítése érdekében működjenek együtt az alternatív lehetőségek fejlesztőivel.  
7. Az Oktatási Hivatal dolgozzon ki országos képzési programot a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére, valamint biz-
tosítson a diákönkormányzatok tagjai számára továbbképzést és tapasztalatszerzési lehetőséget.  
8. A diákönkormányzatok véleményezési jogköre kerüljön kibővítésre iskolabútorok modelljének kiválasztásában.  
9. Valamennyi Pedagógiai Oktatási Központ adjon ki havi rendszerességű diákhírlevelet a feliratkozó diákok, diákönkormányzatok és diák-
szervezetek számára.  
10. A tanulótájékoztatás keretében valósuljon meg a diákok tájékoztatása, különös tekintettel a Szakképzés 4.0-ra és az új Nemzeti Alaptan-
tervre.  
11. Az intézményvezetői pályázat során a diákönkormányzat kapja vissza a véleményezési jogát.  
12. A köznevelést érintő jogszabálytervezeteket az oktatásért felelős minisztérium előterjesztésében tárgyalja az Országos Diáktanács.  
13. Az iskolákban és kollégiumokban legyen jó minőségű és használható (stabil és terhelésbíró) internetelérés és WIFI-hálózat.  
14. A fenntartó fordítson nagyobb gondot az intézmények energiatakarékos és környezettudatos működtetésére.  
15. Az intézményfelújítások a lehető leghamarabb történjenek meg. Az új és a felújításra kerülő épületek és eszközök környezeti és gazdasági 
szempontból is fenntartható és tartós módon készüljenek el.  
16. A jogszabályban meghatározott taneszközlista kerüljön frissítésre és modernizálásra, különös tekintettel a digitális eszközökre, mindezt a 
listán szereplő eszközök rendszeres karbantartása mellett.  
17. A kollégiumi szobák minőségének javítása valósuljon meg. 
18. Javasoljuk, hogy készüljenek helyi, intézményi szintű gyermekvédelmi irányelvek, ehhez kapjanak az intézmények szakmai és anyagi 
támogatást.  
19. Kérjük az oktatásért felelős minisztert, vizsgálja meg annak lehetőségeit, hogy milyen további eszközök állhatnak rendelkezésre a peda-
gógusok elleni verbális és fizikai bántalmazások megakadályozására és megelőzésére.  
20. Helyezzenek el köznevelési intézményekben félautomata defibrillátor készüléket, továbbá képezzék ki az intézmények dolgozóit és lehe-
tőség szerint az ott tanuló diákokat annak használatára.  
21. A pedagógusképzésben és a pedagógusok körében naprakész digitális és pszichológiai oktatás, a tanárok számára szupervízió biztosítása.  
22. A középiskola utolsó két évfolyamában maximum heti három testnevelésóra legyen kötelező.  
23. Javasoljuk, hogy a lehető legtöbb tantárgyból csoportbontásban valósuljon meg az oktatás.  
24. A tanítási szünetre eső, áthelyezendő munkanapot ne kelljen ledolgozni, azonban álljon rendelkezésre ügyeleti ellátás igény szerint.  
25. A szexuális felvilágosítás ne csupán egy alkalomból álljon, illesszenek korszerű, folyamatos szexuális nevelést a tananyagba.  
26. Kerüljön bővítésre a Tanítsunk Magyarországért program a Magyarországon tanuló külföldi egyetemisták idegen nyelvi lektorként törté-
nő bevonásával.  
27. Legyen lehetőség két idegen nyelv tanulására 5. osztálytól. 
28. A tanulói jogviszony megszűntét követő első sikeres, legalább 45%-os szintemelő érettségi vizsga legyen ingyenes.  
29. A felvi.hu kerüljön modernizálásra az Országos Diáktanács véleményének kikérésével.  
30. A tavaszi érettségi időszak lezártáig jelenjen meg a következő évi tavaszi felsőoktatási felvételi eljárásrendje, és a pontszámítás módja.   
31. Kerüljön kidolgozásra egy nem csak tanulmányi eredményen alapuló középiskolai ösztöndíjprogram.  
32. Javasoljuk, hogy a Szakmák Éjszakája rendezvény ősszel kerüljön megrendezésre.  
33. Jöjjön létre egy kampány az Országos Diákparlament népszerűsítése érdekében.  
34. A kollégiumokban félévente legalább egy szülői értekezlet kerüljön megszervezésre.  
35. Legyen biztosított a lemorzsolódások szakszerű megelőzése, és a már lemorzsolódott diákok felzárkóztatása.  
36. A fenntartó teremtse meg a lehetőségét annak, hogy a fogyatékkal élőket képviselő szervezetek érzékenyítő programokat tarthassanak az 
iskolákban. Motiválja az iskolákat ezen programok befogadására.  
37. Alakítsanak ki és vezessenek be egy olyan önkéntes programot, amelynek keretein belül – német mintára – a köznevelésben résztvevő 
tanulók a Magyar Vöröskereszt közreműködésében elsajátíthatják az alapszintű elsősegélynyújtási ismereteket, és az ott megszerzett tudást 
iskolai elsősegélynyújtó szolgálat teljesítése alatt gyakorolhatják.  
38. Javasoljuk, hogy a szakmai gyakorlat javadalmazását növeljék. 
39. A szakképzésben az elméleti és a gyakorlati oktatás kerüljön időbeliségében összhangba.  
40. Kerüljön fokozott ellenőrzésre a szakmai partnernél folytatott gyakorlat minősége a szakképzésben.  
41. Kérjük az intézményben található tankönyvállomány bővítését az iskolai könyvtár számára az egyes évfolyamokon tanuló diákok létszá-
mának függvényében. Kérvényezzük, hogy az ingyenes tankönyveket a vizsgatantárgyakból csak az intézménnyel való tanulói jogviszony 
megszűnése után legyen kötelező leadni. Ha a diák a jogviszony megszűnése előtt leadja a tankönyvet, jogában állhasson visszakérnie.  
42. Kérjük a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók illetményének versenyképessé tételét.  
43. Azt kérjük az oktatási kormányzattól, hogy teremtsék meg annak feltételeit, hogy a diákok anonim módon, legalább évente értékelhessék 
oktatóik munkáját. Annak részletes eredményei hozzáférhetőek legyenek az intézmény vezetése számára; összesített, anonimizált eredményei 
pedig tantárgycsoportonként legyenek elérhetők az intézmény honlapján. 
44. Javasoljuk, hogy a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok tevékenységét bérpótlékkal is ismerjék el.                                           
45. Javasoljuk a tanári adminisztrációs terhek csökkentését.                                            

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek


 

 
Kódolj határok nélkül! 

Nyílt forráskódú programozó verseny középiskolásoknak 
 

A Belügyminisztérium és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. országos nyílt forráskódú 
programozó versenyt hirdet a középiskolák diákjainak. A verseny 3 fős csapatokban zajlik.                                       
Csapattag az lehet, aki 2004. április 17. előtt született, azaz a verseny döntőjének időpontjára betölti        
16. életévét és a középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll.   

 
Nevezési határidő:  2020. március 10. 
 
A verseny három fordulós, melyek közül az első kettő online zajlik. 
I. forduló - 2020. március 16-21. 14,00-18,00      
II. forduló - 2020. március 23-27. 14,00-18,00 
Döntő -  2020. április 18. 10 órától 2020. április 19. 12 óráig 

 
További részletek: https://verseny.nisz.hu/#section-verseny  
 

 
          *** 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Március 23. és 27. között rendezik a Digitális Témahetet, amelynek fő célja, hogy a peda-
gógusok és a diákok érdekes és változatos iskolai tevékenységek keretében fejlesszék 
digitális kompetenciáikat, valamint megismerjék a projektalapú oktatás eszköztárát.  
 

https://moderniskola.hu/  
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https://verseny.nisz.hu/#section-verseny
https://moderniskola.hu/


  
Létezik helyes edzésterv? 

 
Ahhoz, hogy a testmozgás hatékony legyen - legyen a célod akár a fogyás, az erőnlétjavítás                 
vagy az egészséged megőrzése -, oda kell figyelned néhány alapvető tényezőre.                                                   
Hogyan kell helyesen edzeni? 
 
 
Zsír és szénhidrátok hét, amely a ma már nélkülözhetetlen kész  
 
Különbség van a felhasznált kalóriák zsír- és szénhidrát százalékában, mégpedig a testmozgás intenzi-
tásától függően. Az elégetett kalóriák körülbelül 60 százaléka zsírból származik, az alacsony intenzitású 
gyakorlatoknak köszönhetően. Ez a szám azonban 35 százalékra csökken, ha igazán intenzív gyakorla-
tokat végzel.  
Bárhogy is, ha ugyanannyi ideig végzel intenzív gyakorlatokat, több kalóriát égetsz el, mintha ez alatt az 
idő alatt alacsony intenzitásúakkal próbálkoznál. Ám a tested nem képes elégetni az összes rendelkezé-
sére álló kalóriát szénhidrátokból, így zsírokból is éget. Persze a tested mind a kettő égetését egyszerre 
teszi.  
 ismét a digitális írástudásé a fő 
 
Az edzésterv összeállítása 
 
A javasolt edzésnek tartalmaznia kell egy rövid, de hatásos bemelegítést, 
egy kis erőedzést, kardiózást majd egy rövid levezetést. 
 
A bemelegítés és a levezetés tartalmazhat nyújtást, kardiózást, de akár 
mindkettőt is egyszerre. Amikor az edzésed kardio-részét csinálod, eldönt-
heted, hogy inkább sok kalóriát szeretnél elégetni, vagy csak az izmaidat 
erősítenéd. Például az izmaidat bemelegítheted egy kis kardiózással, majd 
következhet az erősítés, utána az egészet kiegészítheted egy sokkal     
fárasztóbb kardiózással, a végén pedig nyújtással való levezetéssel. 
 
Másféleképpen akár megcsinálhatod az összes kardiót az elején is, majd 
az izomerősítést a közepén, míg a nyújtásos levezetést a legvégén.          
Te tudod, hogy mi a számodra megfelelő intenzitás, sorrend, vagy azt, 
hogy mi is a valódi célod. 
 
Egy sokkal személyesebb edzésprogram miatt beszélj egy képzett személyi edzővel, az egész progra-
modat alakítsd annak megfelelően, hogy mit szeretnél formálni magadon. Az edzés hosszát és összeté-
telét is úgy alakítsd, hogy a neked legmegfelelőbb legyen, és így már meg is teheted az első lépést 
az egészséges életmód és a számodra legmegfelelőbb mozgásforma felé. 
 
 
(KamaszPanasz - Gy.A. goaskalice.com) 

 
 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/2127/helyes-edzesterv  
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/287/Porgesdfelmagadkardioprogrammal
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/2511/nyujtasi-ami-tilos
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/eves_es_mozgas/1804/edzesterv-otthonra-sulyzos-edzes-helyett
http://www.kamaszpanasz.hu/eletmod
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/2127/helyes-edzesterv


 
 

Mit egyek reggel, délben és este? 
 

Ahhoz, hogy egész nap energikusak, aktívak és szellemileg frissek legyünk, nélkülözhetetlen, hogy testünket ellássuk a meg-
felelő tápanyagokkal, rostokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Nem mindegy azonban, hogy melyik napszakban mit 
eszünk. Napközben sokszor nem egyszerű feladat megoldani minden étkezést, de egészségünk és lendületünk megőrzése 
érdekében fontos, hogy próbáljuk megtenni minden tőlünk telhetőt. 

Indítsd a napod egészségesen: a tökéletes reggeli  
 
A reggeli a legfontosabb étkezésünk, ha szeretnénk magunkat felpörgetni, hiszen a szervezetünk az éjszaka folyamán 
felhasználta a vacsorával bevitt energiát. Az újabb nap kezdetére energiaszintünk lecsökkent, a véráramban keringő cu-
kor alacsony szintje miatt nem tudunk úgy koncentrálni napközben (pl. órán), mint ahogyan szeretnénk. Nagyon fontos 
tehát, hogy glükózzal lássuk el testünket ébredés után, de nem mindegy, hogy milyennel. Ha csupán kiflit, kalácsot,  
fehér kenyérből készült vajas szendvicset, vagy például pogácsát eszünk, azzal hamar fel-
lendülhet a vércukorszintünk, és úgy érezzük, tettre készek vagyunk. Ez a lendület azonban 
amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is száll, és nem hagy mást maga után, csak hirtelen 
vércukorszint-csökkenést és farkaséhséget.  
Az ideális reggeli sok szénhidrátot tartalmaz, de nem az egyszerű, gyorsan felszívó-
dó cukrot, vagy fehér lisztet, hanem összetett szénhidrátot, amelynek alacsonyabb a gliké-
miás indexe, lassabban emésztődik, ezáltal tovább érezzük magunkat jóllakottnak és aktív-
nak. Megéri pár perccel kevesebbet lustálkodni, hiszen szervezetünk meghálálja, ha egész-
séges reggelit készítünk magunknak. Ez állhat teljes kiőrlésű, rostokat, magvakat tartalmazó kenyérből, korpás kifliből 
vagy zsemléből készített szendvicsből, amelyre halmozzunk minden esetben zöldségeket, kenjük meg zöldségkrémmel, 
tehetünk rá sovány sajtot, vagy zsírszegény, magas hústartalmú felvágottat. Készíthetünk magunknak joghurtot, túrókré-
met, akár édeset gyümölcs hozzáadásával, gazdagítsuk zabpehellyel, fahéjjal. Ha már nincs időnk a reggelit otthon elfo-
gyasztani, vigyünk magunkkal zárható italpohárban előre elkészített turmixot, amelybe tettünk tejet, zabpelyhet, és vala-
milyen gyümölcsöt is (például banán, sárgadinnye, barack), és fogyasszuk zabfalatokkal együtt. A kollégiumi étlapokat 
már az egészséges étkezés elvei alapján állítják össze, ezért jól tesszük, ha lesétálunk, és nyugodt körülmények között 
megreggelizünk.   
 
Milyen az ideális ebéd?  
 
Az ebéd szintén fontos étkezés, amelyet sokszor – idő hiányában – elhanyagolunk. Az iskolai órák általában 13:30 vagy 
14:30 körül végződnek, és az órák között sincs elég hosszú ebédszünet, így mire ebédelnénk, 
már délután van. Fontos, hogy a lehetőségeinkhez képest próbáljunk minél teljesebb értékű 
ebédet elfogyasztani. Már szinte minden menzán jó minőségű, és egészséges ételek közül vá-
laszthatunk. Fogyasszunk levest is (akár zöldség-, gyümölcslevest, vagy tartalmasabb húsle-
vest), és a második fogás tartalmazzon sovány feltétet, például húst vagy tojást rizzsel, párolt 
zöldséggel, salátával. Lehetőség szerint szorítsuk minimálisra a sült krumpli-hamburger-kóla 
háromszöget, vagy ha mégis betévedünk barátainkkal, akkor válasszunk a saláták közül, majo-
nézes öntet nélkül. Egy teljes értékű ebéd 1/3 rész zöldséget (saláta, párolt köret, főzelék, sava-
nyúság), 1/3 rész húst és 1/3 rész köretet tartalmaz. A legrosszabb, ha ebédre rendszeresen chipset eszünk energiaitallal, 
esetleg csokoládét vagy valamilyen más nasit kapunk be. Vésztartalékként legyen a táskában helyettük gyümölcs vagy 
cukormentes keksz, hogy legyen mihez nyúlni éhségünk csillapításához, vagy amíg lesz időnk nyugodtan ebédelni.  
 
Mit együnk estére? 
 
Szerencsésebb esetben a vacsorát már otthon tudjuk elfogyasztani családi vagy kollégiumi körben, de a különórák vagy 
edzések ezt a tervet persze megmásíthatják. Előfordul, hogy csak későn 
érkezünk haza. Ennek ellenére mindenképp  szakítsunk időt a vacsorára is, 
de arra figyeljünk, hogy legkésőbb lefekvés előtt 3 órával együnk utoljára, 
ennyi idő szükséges ugyanis a gyomorban történő emésztéshez, és a táplá-
lék kiürüléséhez. Ha alvás előtt lakunk jól, akkor garantált az álmatlan  
éjszaka, és másnap kialvatlanul indul egy újabb nehéz nap. Vacsorára fo-
gyaszthatunk a reggelihez hasonló szendvicseket, de készíthetünk meleg 
ételeket is, például zöldséges omlettet, grillezett zöldségeket sajttal, tortil-
lába tekerve, vagy húsos fogásokat salátával. A lényeg, hogy a vacsoránk immáron szénhidrátból kevesebbet, 
míg fehérjéből többet tartalmazzon. 
 
(Irinyi-Barta Tünde - okleveles táplálkozástudományi szakértő) 

 
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/7818/mit-egyek-reggel-delben-es-este  
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/1581/reggeli-fontossaga
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/7002/etvagy-csokkentese
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/7730/cukorbevitel-csokkentese
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/4354/energiaital-veszely
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/3201/feherje
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/7818/mit-egyek-reggel-delben-es-este


 

 

 
Megjelentek a Határtalanul Program 2020. évi nyílt pályázati kiírásai: 
 
1. HAT-20-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

2. HAT-20-02 Együttműködés középiskolák között 

3. HAT-20-03 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak 

 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 30. 14:00 óra 
 
Megvalósítási időszak: 2020. augusztus 15. – 2021. augusztus 31. 
 

 
https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2020-evi-palyazati-kiirasok/ 

 
 

*** 
 

 

 
 
        
 

 

Erdei gyalogos vándortáborok felső tagozatos és középiskolás diákok részére 
 
1 hét, 6 éjszaka, 650 kilométer, 1 millió lépés – 2020-ban már 9 varázslatos útvonalon  a Bakonyban,       
a Börzsönyben,  a Mátrában,  a Mecsekben, a Pilisben, a Vasi-Hegyháton, a Vértesben,  a Zemplénben,  
a Zselicben várnak az Erdei Vándortáborok minden felsős és középiskolás diákot, akik testközelből 
szeretnének megismerkedni hazánk természeti és  kulturális értékeivel, valamint megtapasztalni az 
#erdeivándor életérzést. Kapcsolódjatok be, és kapcsoljatok ki! 

 
Jelentkezési határidő: 2020. április 30. 

 
Részletes információk a www.erdeivandor.hu oldalon olvashatók. 

 
 

https://www.erdeivandor.hu/#js-tender  
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https://vfmk.hu/2020/02/18/ird-ki-magadbol-gyermek-iropalyazat/  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://vfmk.hu/2020/02/12/ird-ki-magadbol-ifjusagi-iro-palyazat-2/ 
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https://vfmk.hu/2020/02/18/ird-ki-magadbol-gyermek-iropalyazat/
https://vfmk.hu/2020/02/12/ird-ki-magadbol-ifjusagi-iro-palyazat-2/


   
 

 
 
 
 
 

 

OKOS VÁROS – OKOS KÖNYVTÁR  
Internet Fiesta a könyvtárakban, 2020   

 
Javasolt témák a programokhoz:  

 Okos könyvtárak; digitális tudásfejlesztés 

 Biztonság a fizikai és digitális térben 

 Robotika; mesterséges intelligencia 

 „Okos” egészségügy, oktatás 

 „Okos”-an a fenntarthatóságért 
http://fiesta.kjmk.hu  

 
*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-ban ismét megrendezzük a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács által kezdeményezett és Szolnok Megyei Jogú 
Város önkormányzata által támogatott „KIUGRÓ”-t, a Szolnoki és Szolnok környéki Fiatal Tehetségek Gáláját. 2020-ban ismét 
a középiskolás korosztály legkiemelkedőbb egyéni, vagy csoportos produkcióinak jelentkezését várjuk, maximum 5 perc idő-
tartamban. Jelentkezési határidő: 2020. március 16.  
Az előválogatókat a tervek szerint 2020. március 30-án (hétfőn), 2020. április 1-én (szerdán), illetve 2020. április 2-án 
(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartjuk.  
Helyszín: az Ádám Jenő Zeneiskola és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Kamaraterme. 
A Gála 2020. április 25-én (szombaton) 17 órakor kezdődik, helyszíne az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Liszt Ferenc 
Hangversenyterme lesz.  
 

 
http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/kiugro_687   

 

 
 
 
. 
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   https://www.korosikultura.hu/rendezvenyek.html  
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Berg Judit: Az őrzők  

Ecovit Kiadó Kft., 2019. 272 p. 

 

 
 
Renard felügyelő párizsi irodájában fontos hírt kap: régi ellen-
fele, Hiéna, Európa múzeumainak és magángyűjteményeinek 
hétpróbás fosztogatója a magyar fővárosban készül új akcióra.                       
Ezzel egyidőben egy gimnazista lány újságíró édesanyja 
nyomtalanul eltűnik Budapesten. Bora arra gyanakszik, hogy 
az anyukáját elrabolták, mert olyan információ birtokába jutott, 
aminek nem lett volna szabad kiszivárognia.                                                                             
A francia felügyelő Budapestre érkezik, hogy tetten érje Hié-
nát, s ehhez a magyar rendőrség segítségét kéri.                                                    
Bora elszántan nyomoz az édesanyja után, miközben egy   
történelemprojekt keretében osztályával együtt a budavári  
Mátyás-templom történetét kellene kutatnia.  
 
Berg Judit József Attila-díjas író izgalmas krimijében a szerep-
lők lépten-nyomon a történelem és a művészettörténet érdek-
feszítő tényeibe, eseményeibe botlanak, miközben két nyomo-
zó, néhány bűnöző és egy csapat elszánt magyar középisko-
lás élete tíz napra összefonódik, hogy a néhol vicces, máshol 
félelmetes, váratlan fordulatokban gazdag történet végén min-
den mozaikdarab a helyére kerüljön.  

 
https://www.libri.hu/konyv/az-orzok-1.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

