D IÁKHÍRLEVÉL
II. É VFOLYAM IX. S ZÁM

2017. DECEMBER

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáiról
Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgát hirdető középiskolai feladatellátási
helyek adatait, valamint azt az elektronikus kereső felületet, amelyen a
tanulók és szüleik a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és meghirdetett tanulmányi területei között tallózhatnak.
A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatóikat, amelyekben meghatározták, milyen osztályokat indítanak majd a
2018/2019. tanévben, és megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi
keretek között – milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat. A felvételhez központi írásbeli vizsgát csak a gimnáziumok és a szakgimnáziumok írhatnak elő. Közülük 421 középiskola
(63%) írta elő egy vagy több feladatellátási helyén, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt a központi írásbeliken. Ha egy
tanuló úgy tervezi, hogy februárban ezek valamelyikébe is beadja felvételi jelentkezését, mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon. Ezeknek az iskoláknak és feladatellátási helyeknek az adatai, valamint a központi felvételi vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos minden információ az oktatas.hu honlapon itt olvasható.
Az írásbeli vizsgákra való jelentkezés határideje: 2017. december 8. A jelentkezést ahhoz a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolai feladatellátási helyhez kell beadni, amelyben a jelentkező a vizsgát meg kívánja írni.
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/
kozepfoku_kozponti_irasbeli_vizsgak/
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Ilyenek lesznek a pontszámítási szabályok a 2018-as középiskolai
felvételin
Középiskola-választás előtt álltok? Nincs könnyű dolgotok, ugyanis nemcsak a képzési kínálat nagy,
de a pontszámítási szabályok is intézményenként különböznek. Összefoglaltuk a középiskolai felvételi legfontosabb pontszámítási szabályait.
Kötelező az írásbeli felvételi?
A középiskolák maguk döntik el, kötelezővé teszik-e a jelentkezők számára a központi írásbeli felvételit - ha így döntenek, az ott megszerzett eredménynek a maximális felvételi összpontszám legalább
50 százalékát meghatározza. A gimnáziumok és szakgimnáziumok arról is dönthetnek, hogy mindkét tárgyból (vagyis magyar nyelvből és matematikából) vagy csak az egyikből teszik kötelezővé a
felvételi vizsgát."Lehetséges tehát, hogy egy adott tanulmányi területen csak egy tárgy (magyar
nyelv vagy matematika) eredményét számítja be (írja elő) az iskola a felvételi teljesítmények értékelésébe. Ha az iskola felvételi eljárásában csak az egyik tárgyból elért írásbeli eredményt számítja be,
akkor annak az egy írásbeli eredménynek kell az elérhető felvételi összpontszám minimum 50%-át
képviselnie. Lehetséges az is, hogy egy adott tanulmányi területen az egyik tantárgyból elért eredményeket nagyobb súllyal számítja be, mint a másikét" - olvasható az Oktatási Hivatal tájékoztatójában.
És ha szóbeli felvételit is tartanak?
Ha szóbelizni is kell, mert az adott középiskola ezt előírja, a szóbeli felvételi eredménye maximum a
felvételi összpontszám 25 százalékát határozhatja meg.
Hány pontot érnek az általános iskolai jegyek?
A középiskolák maguk dönthetik el, hogy mely tantárgyakból veszik figyelembe az osztályzatokat.
Fontos, hogy a jelentkezés évének félévi eredményeit is bekérheti az adott gimnázium, szakgimnázium vagy szakközépiskola. Több tízezer diák (és szülő) áll komoly döntés előtt, néhány napja ugyanis
már elérhetők a gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák felvételi tájékoztatói. Új cikksorozatunkban segítünk választani az iskolák közül, elmagyarázzuk a felvételi szabályokat, megmutatjuk a legfontosabb határidőket és a központi felvételi típusfeladatait. 1. rész: hol kereshettek iskolát?
Nyelvvizsga, versenyeredmény?
Ezeket nem vehetik figyelembe a középiskolák – sem a nyelvvizsgát, sem a tanulmányi versenyen,
sportversenyen elért eredményt. Sőt a magatartás és a szorgalom értékelését sem válthatják felvételi
pontokra a középiskolák.
Mi történik, ha alternatív iskolában tanul a diák...
… és a helyi módszertan alapján érdemjegyeket nem, csak szöveges értékelést kap? Ebben az esetben
az általános iskola helyi tantervében szereplő „átváltási szabályok” alapján határozzák meg az osztályzatokat.
Hamarosan itt a középiskolai központi felvételi vizsga, azonban addig van még pár teendő. Például
leadni a jelentkezéseket. 2017. december 8-áig az Oktatási Hivatal honlapról letölthető tanulói jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezhettek az írásbeli vizsgára. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli
vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal,
amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni..
Forrás: http://eduline.hu/kozoktatas/2017/11/29/Kozepiskolai_felveteli_pontszamitasi_szabal_20Y0OF
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Ökoiskola Címátadó 2017
A 2017-es Ökoiskola Cím pályázaton, a tavaszi és őszi fordulóban összesen 45 iskola nyújtott be
sikeres pályázatot. Ezek közül 29 iskola első pályázó volt, a többiek a Cím megújítására vagy az
Örökös Ökoiskola Cím elnyerésére pályáztak.
http://ofi.hu/okoiskolak-adatbazisa
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban nov. 17-én megtartott ünnepélyes oklevél átadó rendezvényen Sipos Imre, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
főigazgatója, Botka-Kovács Judit, a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője és Lebanov
József, az EMMI főosztályvezetője urat mondott köszöntő beszédet.
A rendezvény szakmai részében az oklevelek átadása után először Dr. Dúll Andrea környezetpszichológus, egyetemi tanár tartott előadást „Az iskola, mint szociofizikai tér” címmel. Utána Dr.
Varga Attila, az EKE OFI megbízott igazgatója tartott előadást „A környezeti neveléstől a fenntartható fejlődési célokig – az ökoiskolák szerepe a fenntartható társadalmak kialakításában” címmel.
A kiállítótérben hat szakmai szervezet képviselői mutatták be fenntarthatóságra nevelést, globális
nevelést segítő anyagaikat, játékaikat, kiadványaikat. Köszönjük az Artemisszió Alapítvány, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, az Iskolakertekért Alapítvány, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, az OPKM aktív segítségét, részvételét. Külön
köszönjük az Országos Erdészeti Egyesülettől kapott posztereket, az Erdőgazda társasjátékot, az
EMMI által összeállított könyvcsomagokat, amikkel a díjazottakat jutalmaztuk.
http://ofi.hu/hir/atadtak-2017-es-okoiskola-cimeket

TanTrend – Oktatási portál
Tanulási, oktatási, nevelési sikertörténeteket – környezeti neveléshez kapcsolódóan is - keres a
tantrend.hu oktatási portál.
Ha valamelyik diákja legyőzte tanulási nehézségeit, vagy iskolájuk valamelyik osztálya különleges eredményt ért el, vagy Önnek van tanulságos története, jó gyakorlata – kérjük, küldje el a történetét a tantrend@ofi.hu email címre!
A leghasznosabb és legérdekesebb történeteket közzétesszük a tantrend.hu-n!
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Szupergyors internet lesz az iskolákban
2019-től
Megjelent a kormány határozata a digitális
oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség
biztosításáról, a belső wifi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről.
A határozat szerint a köznevelés és a szakképzés feladatellátási helyein - beleértve a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
fenntartásában lévő 44 szakképzési centrum
380 tagintézményét és a Földművelésügyi
Minisztérium (FM) fenntartásában lévő 47
agrárszakképző intézményt és 63 feladatellátási helyet is - a digitális oktatáshoz szükséges sávszélességű szupergyors interneteléréshez és az épületen belüli wifi-hálózat biztosításához szükséges fejlesztések egy állami
infrastruktúrán működő hálózat kiépítését célozzák.
A sávszélesség-fejlesztések legfeljebb 4,37 milliárd forint beruházási költségére 2018-ban
3,277 milliárd forint, 2019-ben pedig 1,093 milliárd forint fog rendelkezésre állni a költségvetésben.
Legkésőbb a 2018/19-es tanév végére Magyarország minden köznevelési, szakképzési intézményébe eljut a szupergyors internetszolgáltatás a nagy sávszélességű adatátviteli lehetőséget biztosító kapcsolaton keresztül, valamint az épületen belüli wifi-rendszerek is kiépülnek
- hangsúlyozta a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos hétfőn Székesfehérváron.
Forrás: http://eduline.hu/kozoktatas/2017/11/9/Szupergyors_wifi_lesz_az_iskolakban_HXKIXR
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Ab: a gyermek érdekében a levéltitok is korlátozható
Korlátozható a magántitok, a jogosulatlanul megszerzett levelezés is felhasználható, ha ez a gyermekek vagy a szülő jogainak védelmében szükséges - mondta ki az
Alkotmánybíróság (Ab) a honlapján közzétett döntésében.
A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős
ítéletét támadta meg az Ab-n alaptörvény-ellenességre hivatkozva egy kanadai-magyar kettős állampolgár.
Az ügy előzménye, hogy az indítványozó kanadai-magyar állampolgár az alapügy alperesével
házasságot kötött, és két gyermeket örökbe fogadtak. Amikor az indítványozó a gyermekekkel Kanadába utazott, az alperes kételkedni kezdett az indítványozó távozásának indokaiban, ezért belépett a számítógépébe és elolvasta dokumentumait, levelezését.
Az indítványozó időközben a gyermekekkel visszatért Magyarországra, később a házasság felbontását kezdeményezte. Az alperes pedig a gyermekek elhelyezésével kapcsolatos vita során csatolta a peres iratokhoz a megszerzett elektronikus levelezést.
Emiatt az indítványozó a bíróságtól annak megállapítását kérte, hogy az alperes a levelezés jogosulatlan megismerésével és nyilvánosságra hozatalával megsértette az ő magántitokhoz és levéltitokhoz fűződő személyiségi jogait. Az eljáró bíróság azonban kimondta, hogy az alperesnek nem
volt más lehetősége állításai alátámasztására, mint a felperesi levelezésének felhasználása.
Az indítványozó a jogerős másodfokú - az elsőfokúval egybehangzó - ítéletet támadta meg alkotmányjogi panasszal az Ab-n. A testületnek ebben az ügyben arról kellett döntenie, hogy a magántitok korlátozására kellő súlyú alkotmányos indok-e az alperes mint szülő felügyeleti, nevelési
és kapcsolattartási jogának védelme.
Az Alkotmánybíróság keddi határozatával elutasította a kanadai-magyar állampolgár indítványát. Álláspontja szerint a támadott bírósági döntés alkotmányos célja a szülő felügyeleti jogának
és kötelezettségének biztosítása, továbbá a kapcsolattartáshoz való jog védelme, ami végső soron a
gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogán alapul. Az indítványozó levelezése alkalmas lehet az előzőek bizonyítására, így levéltitkának korlátozása nem tekinthető szükségtelennek.
Az Ab kitért arra is, hogy az indítványozó levelezésének a bíróságok és más hatóságok előtti bizonyítékként történő felhasználása során a levelezés tartalma továbbra is rejtve maradt a nyilvánosság előtt, így az eljáró bíróságok az indítványozó magántitkát csak a szükséges és arányos mértékben korlátozták.
Az Alkotmánybíróság kiemelte: a társadalom valamennyi tagja köteles a gyermek jogait tiszteletben tartani, és biztosítani számára a megfelelő fejlődéshez szükséges feltételeket. A szülő neveléshez való joga egyben a gyermekéről való gondoskodás és védelme biztosításának kötelezettségét is magában foglalja.
A határozathoz különvéleményt csatolt Stumpf István és Szalay Péter alkotmánybíró.
Az Ab határozata a testület honlapján olvasható:
http://alkotmanybirosag.hu/uploads/2017/11/sz_iv_926_2014.pdf
Forrás: http://www.diakonkormanyzat.hu/2017/11/ab-gyermek-erdekeben-leveltitok-is.html
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A laktózérzékenység jelei
A laktóz intolerancia nem is olyan ritka betegség, mint azt gondolnád. Ha a
tej, tejtermék fogyasztása után fáj a fejed, vagy rosszul vagy, akkor lehet,
hogy tejérzékeny vagy. Cikkünkből megtudhatod a leggyakoribb okokat,
tüneteket, illetve azt is, hogy hogyan tudod kezelni ezeket.
Mi az a laktóz intolerancia?
A tejérzékenység az emberi emésztéssel függ össze. A laktóz egy olyan cukorfajta, amely megtalálható a tejben, ezt a laktáz nevű enzim bontja a gyomrodban egyszerűbb cukrokra, például glükózra. A tejérzékeny embereknél ezekből
az enzimekből sokkal kevesebb található, mint akiknek nem okoz problémát a
tejtermékek fogyasztása.
Ha a tejérzékenyek tejterméket fogyasztanak, nem tudják lebontani a tejcukrot egyszerűbb cukorra, így ahelyett, hogy a laktóz a véráramba kerülne, az emésztés helyén marad. Innen erednek a problémák.
Természetesen a tejérzékenységnek is vannak fokozatai: vannak, akik baj nélkül ehetnek egy-két gömb
fagyit vagy egy joghurtot. Amennyiben fájdalmaid, hasi panaszaid (hasfájás, hasmenés, haspuffadás)
vagy más tüneteid vannak tejtermékek fogyasztása után, akkor érdemes kerülni őket, illetve nagyon
ritkán, nagyon kis mennyiségben fogyasztani belőlük.Igaz ugyan, hogy a szervezetünknek szüksége
van cukorra, de az gyümölcsökből (fruktóz) vagy fehér cukor (szacharóz) bevitelével is biztosítható.
Melyek a laktóz intolerancia tünetei?
Érdemes odafigyelni a tested jelzéseire, mert sokszor össze lehet keverni a tüneteket az influenza vagy
gyomorrontás tüneteivel. Ha gyakran jelentkeznek az alábbi problémák, próbáld meg a tejtermékeket
egy időre kizárni az étkezéseidből, s abban az esetben, ha enyhülnek a panaszaid, fény derülhet a laktózérzékenységre.






alhasi fájdalom
felfúvódás, puffadás
gyomorfájdalom
hasmenés
fejfájás

Ezek a tünetek általában a tejtermék fogyasztása utáni 30-60 percben jelentkeznek. A megevett vagy
megivott mennyiségtől függően ezek a tünetek akár 3-4 óráig is tarthatnak.
Hová fordulhatok a panaszaimmal?
Ha arra gyanakszol, hogy tejérzékenységben szenvedsz, látogasd meg a kezelőorvosod, és számolj be
neki a tünetekről. Ha úgy érzed, hogy nem tudsz meglenni tej vagy joghurt nélkül, esetleg úgy gondolod, hogy fagyi nélkül nem élet az élet, akkor próbálj ezekből a termékekből laktózmenteset választani.
Forrás:http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/5781/laktoz-intolerancia-jelei
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5 téli sport, amit érdemes kipróbálni
Ahelyett, hogy a kanapén ülve, chipset rágcsálva egész nap a TV-t
néznéd, itt az ideje, hogy kipróbálj néhányat a téli sportok közül.
Nem csak a friss levegő tesz jót a szervezetednek, de a téli mozgásformák az egyensúlyodat is fejlesztik és izmot is építhetsz velük.
Íme az öt legnépszerűbb téli sport és azok egészségügyi hatásai.
S ÍFUTÁS
Az állóképesség fejlesztésére a sífutás az egyik legjobb sport, amit csak
kipróbálhatsz. Több kalóriát égethetsz el vele, mint bármilyen egyéb
sporttevékenységgel.
A sífutás egy olyan aerob sport, ahol hosszabb ideig megállás nélkül kell mozogni, mialatt a szív oxigént
pumpál az ereken keresztül az izmokba, hogy biztosítsa számukra az energiát. A sífutás által erősített
izmok váltakoznak a síelés stílusától függően, de jellemzően a comb izmait (gluteus maximus és gastrocnemius), valamint a bicepszet és a tricepszet veszik igénybe. Ami a kalóriákat illeti, egy 75 kilós személy
akár 500-640 kalóriát is elégethet egy órányi sífutással, attól függően, hogy milyen erőfeszítéssel végzi
azt.
Amire jó, ha odafigyelsz:
Ne ess túlzásba. Légy óvatos, mikor megtervezed, hogy mennyi ideig fogsz síelni.
Készítsd fel az izmaidat néhány elliptikus tréneren végzett edzéssel.
Vigyél magaddal elegendő folyadékot és valami rágcsálnivalót, pl. energiaszeletet, főleg ha távoli területre készülsz.
Rétegesen öltözz.
Gondoskodj a biztonságról. Valakivel mindig tudasd, hogy hol leszel és mikorra várhatnak vissza. A kihűlés nagyon gyorsan bekövetkezik!
S ÍLESIKLÁS
A sífutással ellentétben a sílesiklás kevesebb energiát igényel, mivel általában nem több, mint két-három
percig tart. A lesiklópályán használt izomcsoportok elsődlegesen a feszítő izmok, mint a hátsó combizom, a négyfejű combizom, a vádli, csípő és a láb izmai. Kisebb mértékben, a hasi izmok és a karizmok
is igénybe vannak véve.
Azonban a kalórieégetés nem az egyetlen előny, amivel egy sport járhat. A sílesiklás javítja az egyensúlyt, a rugalmasságot, gyorsaságot és a lábakat. A havon történő síelés a vízisível ellentétben nem erőlteti meg a törzs hátsó izmait, az inakat. Sílesiklással óránként 360-570 kalóriát tud egy 75 kilós személy
elégetni.
A kezdők kerüljék a túl magas csúcsokat, mert fennállhat a magassági betegség lehetősége, ezért a legjobb, ha fokozatosan szoksz a magassághoz. A magassági betegség jelei közé tartozik az egész homlokra
kiterjedő fejfájás, izomfájdalom, légszomj és a racionális gondolkodóképesség hiánya.
A sérülések nagy százaléka a nap későbbi szakaszában történik, és gyakran végződnek bokatöréssel.
Győződj meg róla, hogy elegendő folyadékot fogyasztasz annak ellenére, hogy hideg van.
S NOWBOARDOZÁS
Snowboardozásnál a vádli izmai, a hátsó combizmok és négyfejű izom irányítják magát a snowboardot,
míg a boka és a láb izmai az iránytartásért, a hasi izmok pedig az egyensúlyért felelősek. Ezzel a sporttal
is körülbelül 480 kalóriát égetsz óránként. A legújabb tanulmányok szerint a szabadban gyakorolt sportolás csökkenti a szorongást és javítja a hangulatot. Mindemellett javítja a kardiovaszkuláris állapotot, és
jó zsírégető hatással bírnak.
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Íme snowboard tippjeink:

A tudásodnak megfelelő terepet válassz.

Hogy több kalóriát égess, a meredekebb úton lépcsőzz.

Ügyelj a megfelelő felszerelésre: viselj sisakot, csukló- és a könyökvédőt.

Ha kezdő vagy, érdemes egy-két órát venni ahelyett, hogy megpróbálnál magadtól rájönni a helyes technikára.
K ORCSOLYÁZÁS
A korcsolya a fitness minden elemét magába foglalja. Egy
egész életen át lehet űzni, akár egyénileg, akár csoportosan.
A korcsolyázás egy könnyen tanulható sport - hacsak nem
akarod az ugrásokat is elsajátítani –, mely erősíti a test alsó
izmait. Az ugrások pedig építhetik a csonttömeget. A korcsolyázás emellett fejleszti az egyensúlyt, rugalmasságot, gyorsaságot és a mozgékonyságot. A különböző típusú korcsolyázást űzőknek különbözőek az izomtónusaik is. A gyorskorcsolyázóknál nagyobb hangsúlyt kapnak a combok, akik
emelik a partnerüket erősebb felsőtesttel rendelkeznek, míg akik sok ugrást végeznek, azoknál a felsőtest
kevésbé hangsúlyos.
Másik előnye, hogy már kezdőként is sok kalóriát égethetsz. A kezdő korcsolyázók sok energiát használnak arra is, hogy a jégpálya körül egy párszor körbemenjenek. Fontos tudni, hogy a korcsolyák egy
számmal az utcai cipő mérete alatt vannak. Sokan nem tudják ezt, és soha nem múló fájdalommal párosul náluk a korcsolyázás.
Nincs olyan, hogy valakinek gyenge a bokája a korcsolyázáshoz: ilyenkor a felszerelés egyszerűen nem
megfelelő.
J ÉGKORONGOZÁS
Az emberek különböző személyiségűek - egyesek magányos harcosok, míg mások a csoportos tevékenységeket kedvelik. Ez utóbbiak számára a jégkorongozás lehet a tökéletes téli sport.
Eltekintve attól, hogy a jéghoki bajtársiasságra nevel, az igénybevett izmok hasonlóak a más típusú korcsolyázáséhoz: a test alsó izmai az egyensúly fenntartásában, míg a felsőtest a hokiütő mozgatásában
kap szerepet. A legtöbb játékos megközelítőleg egy - másfél percet tölt a jégen, majd kettő-négy percig
pihen. Játék közben a szívritmus akár több mint 190 is lehet, így a pihenő szakaszban történik a regenerálódás. A sérülések elkerülése érdekében válassz megfelelő hokifelszerelést!
Ugyanúgy, mint a többi sportnál, itt is fontos, hogy sok folyadékot fogyassz, és bármilyen csábító is a
meccs utáni sörözés, nem pótolja az elvesztett folyadékot, mivel az alkohol tovább dehidratálja a szervezetet!
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1608/
teli-sportok-hatasai
Képek forrása: www.pixabay.com
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JÁTÉK ÉS SPORT A VILÁGŰRBEN
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) a Galaktika és az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet általános és középiskolás diákok számára.
Téma: Játék és sport a világűrben
A jövőben talán még több űrhajós, sőt űrturista hagyja el rövidebb-hosszabb időre Földünket. A távolabbi jövőben pedig az emberiség meghódíthatja a Naprendszer égitestjeit is. Az emberi létforma alapvető elemei a
játék és a testedzés. Ha űrutazó lennél, hol és milyen sportokat űznél? Hogyan őriznéd meg egészségedet testmozgás segítségével a súlytalanságban? Milyen játékokkal szeretnéd tölteni az időt hosszú űrutazások alatt,
vagy egy idegen bolygó telepeseként? Ilyen és ehhez hasonló témákban várjuk ötleteidet, pályamunkádat!
Kategóriák
Egyéni pályázók esetében:
az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja
az oktatási intézményekben tanulók 15–18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig);
11–18 év közötti látássérült fiatalok.
Csapatban pályázók esetében:
az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja
az oktatási intézményekben tanulók 15–18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig);
11–18 év közötti látássérült fiatalok.
A pályázó feladata
A pályázónak (akár egyénről, akár csapatról van szó) választani kell egyet az alábbi feladatok közül.
A) Írj! (Dolgozat készítése)
B) Alkoss! (Rajz, számítógépes grafika, ismeretterjesztő poszter vagy ismeretterjesztő prezentáció készítése)
C) Készíts! (Facebook-oldal, weboldal vagy blog készítése)
D) Vágj! (Videó)
A pályázat benyújtása
A

pályázatokat

egy

online

beadó

felületen

kérjük

beadni,

amely

a http://www.mant.hu/

diakpalyazatweboldalon érhető el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a zsűri kizárólag csak az online beadófelületen
keresztül leadott pályamunkákat értékeli!

(Akik

papír

alapú munkát terveznek leadni, azoktól postacímünkre várjuk
az alkotásokat, de őket is arra kérjük, hogy regisztráljanak az
online beadó felületen, adják meg a pályázathoz szükséges
adatokat, töltsenek fel egy digitális fényképet a pályamunkájukról, és utána postán juttassák el hozzánk az alkotásukat. A
pályamunka leadását ebben az esetben is a beadási határidőig
meg kell ejteni!)
Beküldési határidő: 2018. február 15. (csütörtök) 23 óra 59
perc.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a palyazat@mant.hu
címen válaszolunk.
A pályázati felhívás itt található:
http://palyazatok.org/jatek-es-sport-a-vilagurben/
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Mintaprojekt tervező pályázat pedagógusoknak
- a pályázatot elsősorban ökoiskolában dolgozó pedagógusoknak ajánljuk
A pályázat a 2018. évi Fenntarthatósági Témahét (2018. április 23-27.) keretén belül kerül meghirdetése,
lebonyolítója a PontVelem Nonprofit Kft. A 2018. évi Fenntarthatósági Témahéten a pedagógusok a tematikus óratervek mellett mintaprojekteket is használhatnak az iskolai szakmai program megvalósításához. A
pályázat keretében a fenntarthatóság pedagógiájában jártas pedagógusoktól olyan mintaprojektek kidolgozását várjuk, amelyeket mintaként hasznosíthatnak a Témahéten résztvevő pedagógusok további fenntarthatósági projektek megvalósításához. A pályamunkákat 2017. december 15-ig lehet leadni, a legjobb pályamunkák díjazásban részesülnek és kikerülnek a honlapra.
A mintaprojekt követelményei
A mintaprojekt témája illeszkedjen a 2018. évi Fenntarthatósági Témahét témáihoz, melyek a természeti- és
épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem.
A mintaprojekt a 3 korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) valamelyikéhez készüljön.
A mintaprojekt kimenete egy olyan konkrét produktum legyen, amely bemutatja a megvalósítás teljes folyamatát, az ötlet megszületésétől, a részletes ütemterven át az értékelésig.
A mintaprojekt célja, hogy segítséget nyújtson a Témahét megvalósításában résztvevő pedagógusoknak a
saját iskolájukban megvalósítható fenntarthatósági projektek kidolgozásában.
A mintaprojektet úgy kell kidolgozni, hogy annak megvalósításában a tanulók aktív részesek legyenek, és a
mintaprojekt minden lépése bármely iskolatípusban megvalósítható legyen.
A mintaprojektet 5-10 oldalas word dokumentumban kell beküldeni a temahet@pontvelem.hu e-mail címre
a mellékelt projektsablon alapján.
Pályázati feltételek
A pályázatra kizárólag olyan pedagógusok jelentkezhetnek, akiknek iskolája regisztrált a 2018. évi Fenntarthatósági Témahétre.
Egy pedagógus csak egy pályázatot adhat be.
A pályázatra jelentkezni a melléklet adatlap és projektsablon kitöltésével lehet. Ezek kitöltött példányait
kérjük a temahet@pontvelem.hu címre elektronikusan, word formátumban beküldeni.
Beküldési határidő: 2017. december 15. péntek 15.00.
A részletes kiírás, az adatlap és a projektsablon innen tölthető le: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
palyazatok
Díjazás
A legjobb pályaműveket 30-50 ezer forintos díjazásban részesítjük.
A szakmai zsűri által a 2018. Fenntarthatósági Témahétre mintaként kiválasztott projektek publikálásra kerülnek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlapon.
Kapcsolat
A 2018. évi Fenntarthatósági Témahétről a következő helyeken tájékozódhat:
Fenntarthatósági Témahét honlapja: www.fenntarthatosagi.temahet.hu
Fenntarthatósági Témahét facebook oldala: www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/
Iskolai regisztráció: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio

A pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhet felvilágosítást: temahet@pontvelem.hu
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Középen vagyunk! – V4-es vetélkedő és filmpályázat középiskolásoknak
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal a magyar V4-es elnökséghez
kapcsolódva Középen vagyunk!címmel országos középiskolai vetélkedőt és imázsfilmpályázatot hirdet. A versenyek célja, hogy a diákoknak a visegrádi négyekkel kapcsolatos ismereteit
élményszerű tanulással bővítse, kommunikációs képességeiket és kreatív eszköztárukat fejlessze. A vetélkedőn és a filmpályázaton részt vevők legjobbjai értékes jutalmakban részesülnek. A vetélkedőre 2017. december 8-ig, a filmpályázatra pedig 2018. március 1-ig lehet jelentkezni.
Részletek a v4.kozepiskolaiverseny.hu oldalon olvashatók.
Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/v4_vetelkedo/
A kép forrása: Országgyűlés Hivatala
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Az állatvilág alkalmazkodása a zord téli körülményekhez
A telet a vadon élő állatok genetikai programjuknak megfelelően élik meg, míg egyesek melegebb vidékre vándorolnak, addig más állatok
alkalmazkodnak a megváltozott környezethez,
megint mások téli álmot alszanak, de akadnak
olyan állatok is, melyek egyenesen hibernálják
magukat.
A téli hónapokban az állatok is igyekeznek a
zord időjárási viszonyokhoz alkalmazkodni. A
költöző madarak már a tél beállta előtt délre
költöznek, ahol elég táplálékot találnak. Az itt
maradt állatok más-más túlélési stratégiát választanak, és eltérő módon alszanak téli álmot. Az ízeltlábúak, kétéltűek és hüllők megfelelő hőmérsékletű rejtekhelyet keresnek, életfunkcióikat lecsökkentik, és
megmerevednek. A legtöbb rovar teljesen üres gyomorral megy téli álmára, ellenben a hüllők közül
több, pl. a kígyó, teknős-béka, még előbb jóllakik, és az álom alatt a bevett eledelt lassan megemészti.
Az emlősök között is változatos a téli álom lezajlása. Vannak olyan állatok, amelyek rengeteg élelmet
halmoznak fel és álmukból néha felébrednek enni, ilyenek például a mókusfélék. És vannak, amelyek teljesen hibernálódnak úgy, hogy életfunkcióikat lecsökkentik, a nyáron felhalmozott zsírkészletüket égetik el. Ilyenek például az ürge, pele és a sün. A téli álom idejére több állat is csoportokba verődik, így tulajdonképpen egymást is melegítik, amire leginkább a fiatal egyedeknek van szükségük.
Költöző és telelő madarak
A madárvonulás az egyik leglenyűgözőbb természeti jelenség. Amikor egy apró, törékeny énekesmadár saját erejéből több ezer kilométeres utat tesz meg, az valóban hihetetlen teljesítmény. A költözés
egyik oka, hogy a madarak egyre kevesebb élelmet találnak, egy másik tényező pedig a nappalok hoszsza, amely hatással van a madarak hormonális egyensúlyára. Így ősszel a gyorsan rövidülő nappalok
felébresztik a költözési ösztönt. Vannak olyan madarak, amelyek ősszel nem vonulnak, nem költöznek
el. Lényegében az utóbbiak még télen is találnak ennivalót, előbbiek pedig már nem. A hideg légtérben
nem röpködnek rovarok, a befagyott mocsarakban békák sem vadászhatók, ellenben magvakat, hernyókat, nyulakat, egerek még télen is találnak a telelő madarak. Hazai költöző madaraink, például a
füsti fecske vagy a fehér gólya és a telelők, például az uhu, a fogoly és a házi veréb. A cinegék és a harkályok télen az erdőből az ember közelébe húzódnak. Amíg a költözés, vándorlás az állatvilág tekintetében inkább a madarakra jellemző, addig a téli álom és a hibernálás az emlősök és természetesen a hüllők, rovarok sajátossága.
A téli álom
„A téli álmot alvók, miután megtalálták a legmegfelelőbb vackot, takaréklángra kapcsolnak. A téli álom
kezdetekor a testhőmérsékletet szabályzó központ átprogramozódik, és az állat kezd kihűlni. De még
mielőtt megfagyna és elpusztulna, a hőfokszabályzó beállítja a fajnak megfelelő alvóhőmérsékletet.
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A valódi téli álmot alvók tetszhalottként viselkednek. Hőmérsékletük megközelítőleg a környezet
hőmérsékletére csökken, de sohasem fagypont alá, szívverésük a megszokott érték tizedére lassul le,
és lélegzésük megritkul.” A téli álom kialakulása hormonálisan meghatározott, elsősorban a pajzsmirigy hormontermelésének függvénye. A hormontermelés apadásakor az anyagcsere aktivitása is
csökken, ami a téli álom kialakulásához vezet. A téli álomba szenderedett állatok mintegy letargikus
állapotba kerülnek, hónapokig nem táplálkoznak. A téli álom alatt minden szerv működése a minimálisra csökken. Az idegrendszer is pihen ilyenkor, hiszen a föld alatti, sötét üregekben nem sok inger éri az állat szervezetét.
Átmeneti ébredés
A vadon élő hörcsögök a hideg ellenére hetente felébrednek álmukból, esznek, ürítenek, majd folytatják alvásukat. A mozgást persze nem viszik túlzásba, mert annak végzéséhez energiára, tehát még
több táplálék elfogyasztására lenne szükségük. A medvék is felszínes alvók: ha tavasz kezdetén felébrednek, s nem tetszik nekik az idő, még visszafekszenek.
Beolvadás a környezetbe
Az

evolúció

során

a mimikri az

adaptáció azon formáját, eredményét
jelöli, amikor egy élőlény felveszi
vagy utánozza egy másik élőlény
vagy a környezet mintáját, színét,
külalakját, szagát, viselkedését. A
megtévesztő alkalmazkodás célja lehet önvédelem, ilyen eset az álcázás,
más néven kamuflázs, ami a környezetbe való beolvadást jelenti.
A hófajd tollazatának barna vagy fehér színe a nappalok hosszától függ. Ahogyan lassan-lassan
megérkezik a tél a sarkkör felől, a hosszú nyári napok egyre rövidülnek, és a hófajd hormonjai működni kezdenek. A tollak egyöntetű barnája fokozatosan elhalványul és a madár szépen kifehéredik.
Mire az első hó leesik a tundrán, a hófajd már a háttérbe olvadó fehér tollazatában kapirgál élelem
után. A tél vége felé, amikor a nappalok ismét hosszabbak, a hófajd kezdi elhullatni fehér tollait. A
régi és az új barna tollazat színeinek keveredése a megváltozott környezetben is segít az állatnak észrevétlen maradni. Nem könnyű a tél azoknak a fajoknak, akik nem alszanak téli álmot. Muszáj túlélési stratégiákat alkalmazniuk: van, aki beépített fagyállóval rendelkezik, van, aki egyszerűen beolvad a fehér háttérbe.
Forrás: http://www.erdekesvilag.hu/az-allatvilag-alkalmazkodasa-a-zord-teli-korulmenyekhez/
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Hol a veszélyes vadnyugaton tűnik fel, hol egy elegáns bácsi kávézóban, de
találkozhatunk vele Pesten
és Erdélyben is. Vajon ki
rejtőzik a kackiás bajusz és
a tömött szakáll mögött?
Aranyásó vagy kalandor?
Üzletember vagy feltaláló?
Magányos világutazó vagy
romantikus vőlegény? Puskás Tivadar mindez egy
személyben. Ő találja föl a
telefonközpontot, és öccsével együtt ő vezeti be hazánkban a telefont.
Gyárfás Endre lebilincselő
stílusban eleveníti fel a 19.
század egyik legjelentősebb
magyar mérnökének küzdelmes életét. Puskás bejárja Európa és az Egyesült Államok tájait, míg az
amerikai álom hajszolójából higgadt gentleman születik. És ő teremti meg
a világ első telefonhírmondóját. Élettörténete közelebb hozza a kiegyezés
utáni időszakot a kamasz olvasókhoz, akik a nyughatatlan fiatalember
sorsfordító döntéseit nyomon követve saját életükre is rákérdezhetnek.
https://www.libri.hu/konyv/gyarfas_endre.hallo-itt-puskas.html

A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél
szerkesztői!
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Hertelendy Csaba: Ünnepnapok
Gulliver Lap-és Könyvkiadó, 2017.
Az ünnep mindig kivételes esemény, rendkívüli alkalom, amikor ideje van az örömnek, a vidámságnak, vagy megmutatkozhat a mély hála,
a bensőséges szeretet, netán az örök emlékezet.
A naptárban egymást követő jeles napok foglalják keretbe az esztendőt, minden évben farsangolunk, megünnepeljük március 15-ét, a családok összegyűlnek húsvétkor, s gyermek és felnőtt egyaránt várja a karácsonyt. Ám a mai rohanó világban már-már elsikkadt, ünnepeink
zöme milyen régi múltra tekint vissza, mennyi
történet, legenda, hiedelem, szokás kapcsolódik hozzájuk. A könyv bemutatja az ünnepek múltját és jelenét, gazdag hagyománykincsüket, s kitekintést nyújt a nagyvilágba is, hogyan telnek más kultúrákban az ünnepnapok.
https://www.libri.hu/konyv/hertelendy_csaba.unnepnapok-15.html
A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél
szerkesztői!

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan megfogalmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az
alábbi elérhetőségeken.
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