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Sikeresen lezajlottak a Diákparlamenti ülések
A TARTALOMBÓL :

2018. november 30-án ülésezett a Jász-Nagykun–Szolnok megyei Diákparlament. Az ülésen szép számmal jelentek meg az iskolai küldöttek.
Jász-Nagykun-Szolnok megye képviselője az Országos Diák Tanácsban
eddig Kamuti Harmat volt, aki immár a felsőoktatásban folytatja tanulmányait, ezért nem tudta vállalni tovább ezt a tisztséget. Munkáját ezúton
is köszönjük és további sok sikert kívánunk neki. Pap Csenge eddigi póttag vállalta a tagságot az ODT-ben, ezért az ülésen póttag megválasztására volt szükség. 6 tanuló jelöltette magát és közülük Bagi Zsombor nyerte
el diáktársai bizalmát, és vált póttaggá.

2018. december 3-án Monoron került megrendezésre a Dél-Pest megyei
Regionális Diákparlament. Pest Megye képviselője az Országos Diák Tanácsban eddig Madai Márk volt, aki már a felsőoktatásban folytatja tanulmányait, ezért nem tudta vállalni tovább ezt a tisztséget. Munkáját ezúton
is köszönjük és további sok sikert kívánunk neki. Krámli Kata póttag pedig előzetesen jelezte, hogy nem szeretné tovább ezt a tisztséget betölteni.
Ezért tag és póttag megválasztására is szükség volt. A jelöltek közül Szabó Melinda kapta a legtöbb szavazatot így ezentúl ő képviselheti Pest megyét az Országos Diák Tanácsban. Szabó Dorottya pedig a jövőben a póttag feladatait látja el.
Az újonnan megválasztott tagoknak és póttagoknak eredményes munkát
kívánunk!
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Madai Márk Pest megyei ODT tag beszámolója
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O LDAL 3

Hologram-oktatók fognak tanítani egy londoni egyetemen
Fizikailag nem lesznek jelen, mégis látják és hallják, ami a teremben történik.
Elég futurisztikusnak tűnhet, de Imperial College London a jövőben olyan tanárokat is alkalmaz
majd, akik hologramként tartják meg az órákat.
Gondoljunk csak bele:



sokkal érdekesebb lehet így egy előadás a diákok számára
ösztönzőbben hat majd rájuk, talán többször látogatják majd az órákat is.

Kicsit olyan lesz az óra, mintha belecsöppennénk egy Star Wars-filmbe.
Az technológia valós időben közvetíti a kivetített személy beszédét, sőt, a hologramon megjelenő
tanár hallani is fogja közönségét. A slusszpoén az, hogy a hologramos tanár ugyanúgy észreveszi,
ha valaki nem figyel, mintha valóban ott lenne a teremben.
A kanadai Arht Media úgy mutatta be találmányát, hogy Los Angelesből és New Yorkból is bejelentkeztettek egy-egy személyt. Az Imperial College Business School dékánja, Francisco Veloso
professzor szerint pedig ez a módszer új magasságokba emelheti az oktatást és élménnyé alakíthatja a tanulást.
Hogy pontosan milyen előadásokon vetik be a hologramos módszert, még nem tudják, de az tuti,
hogy minden diák izgatottan fog beülni ezekre az órákra.

Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/tudomany/hologram-oktatok-fognak-tanitani-egy-londoniegyetemen
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Bilincs vagy kilincs?!
Joghasználat, jogalkalmazás a köznevelési intézményben. Gyerekek, diákok, szülők, pedagógusok
jogairól az iskolában, óvodában, kollégiumban. A SaNyI és BaTMaN gyerekek, tanulók külön jogairól. Jogpedagógia.

Megjelent dr. Bíró Endre ügyvéd, címzetes egyetemi tanár (ELTE BGGYK) új jogi kézikönyve, amit az iskolai,
óvodai és kollégiumi joghasználók számára készített a hatályos köznevelési jogszabályok alapján. Életműkönyv is ez a kötet, hiszen a legújabb fejezetek mellett minden értékes, időtálló gondolat megtalálható benne –
a 2018-as köznevelési viszonyoknak megfelelő feldolgozással – a szerző korábbi iskolajogi és jogpedagógiai
tárgyú könyveiből.
A kötet első ízben tartalmazza részletesen a sajátos nevelési igényű (SaNyI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BaTMaN) gyerekek, tanulók külön jogainak elemzését; valamint az óvodai- és kollégiumi köznevelési külön jogok áttekintését.
Fejezetcímek és izgalmas tárgykörök:
1. JOGHASZNÁLAT AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN, KOLLÉGIUMBAN
(Jog és nem jog megkülönböztetése, a jogi szabályozás szerkezete a nevelési-oktatási intézményben, jogi elemek a pedagógus munkájában, diákjogok, diákönkormányzat, szülői jogok, szülői szervezet, pedagógusok
jogai, nevelőtestület, szakmai munkaközösségek, belső jogi normák: pedagógiai program, szmsz, házirend;
hatásköri tábla.)
2. TIPIKUS JOGI PROBLÉMÁK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN
Joghasználati kérdőjelek, jogalkalmazási hibák és jogpedagógiai felkiáltójelek az óvodai, iskolai, kollégiumi
joggyakorlatban (Például: osztályozás, vizsgaszabályok, bántalmazás, „eltanácsolás”, magántanulóság, felmentés, személyiségi jogok, fegyelmi felelősség, fegyelmezés, tanulói magatartást befolyásoló köznevelési jogi eszközök, konfliktuskezelés, kártérítés, mit tegyen a tanár, ha drogfogyasztást észlel?, integrált oktatás, óvodai és
kollégiumi külön jogi szabályok.)
3. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SaNyI) GYEREKEK, TANULÓK KÜLÖN JOGAIRÓL
4. A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ (BaTMaN) TANULÓK KÜLÖN JOGAIRÓL
5. JOGPEDAGÓGIA
6. A JOGI NEVELÉSRŐL, A JOGHASZNÁLÓI OKTATÁSRÓL, KÉPZÉSRŐL
7. ÜZENET A PALACKBAN… AZ ÖRÖMISKOLA
A kötet a Jogismeret Alapítvány közhasznú szervezet kiadásában jelent meg 310 oldalas, B/5. nyomdai formátumban. Megrendelhető a www.jogismeret.hu honlapon a „Kiadványok oldalon”; vagy e-mailben az
info@jogismeret.hu címen.
A szakkönyv ára bruttó 4.305,- Ft. A megrendelőkkel a kiadó egyeztet a budapesti (óbudai: Kazal utca 20. és
ferencvárosi: Ecseri út 3.) személyes átvételről. Ha ez nem sikerül, akkor a kötet csomagolásának és biztonságos postai megküldésének plusz költsége 1.300,- Ft, amelynek megfizetését kérik a megrendelőtől.

Forrás: http://civilhirugynokseg.hu/bilincs-vagy-kilincs/
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Ez történik a szervezeteddel, ha elkezdesz
rendszeresen mozogni
A legtöbb tini fejében a rendszeres testmozgás azzal egyenlő, hogy valamilyen
sportban kiváló teljesítményt nyújt. Az, hogy valaki nem jár kosármeccsekre
egy csapattal vagy nincsenek futóversenyeken bezsebelt érmei, nem jelenti azt,
hogy nem tehet az egészségéért, hiszen a testmozgásnak számos típusa létezik – éppen ez a garancia arra, hogy mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt.
Számtalan okot fel lehet sorolni, hogy miért érdemes aktív életet élnünk: nem csupán a népbetegségek (pl. szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség) esélyét csökkenthetjük, amelyeknek ismert rizikótényezői az inaktivitás, de a lelki egészségünk és a teljesítményünk is javulni fog, ha a mozgás életünk szerves részévé válik.

A rendszeres testmozgás egyszerűbb, mint hinnéd
Lehet, hogy nem tulajdonítottál eddig túl nagy jelentőséget bizonyos mozgásformáknak. Gondoltad volna például, hogy porszívózással, egy kiadós sétával vagy akár frizbizéssel is sokat
tehetsz az egészségedért? Nem feltétlenül kell, hogy a mozgás a versenyről, a hatalmas teljesítményekről szóljon. A kulcs inkább a rendszerességben rejlik: próbálj minden nap belecsempészni a programodba valamilyen plusz mozgást. Például szállj le a buszról hamarabb hazafelé,
válaszd a lépcsőzést a lift helyett, vidd le te a kutyát sétálni vagy menj el a nagyid helyett bevásárolni.

Ha nem mozogsz eleget, a fizikai aktivitás számos jótékony hatásától fosztod meg magad
Érezted már úgy egy kiadós futás, aerobic vagy fociedzés után, hogy bármire képes lennél? Hiába mozogtál intenzíven, fáradtság helyett bizsergető energiát érzel a testedben, az elméd kitisztul, a tettvágyad megnő. Ennek hátterében az az összetett, pozitív folyamat áll, amelyet a
testmozgás vált ki a szervezetünkben.
Tudtad, hogy azok a fiatalok, akik odafigyelnek a rendszeres testmozgásra, sokkal jobban teljesítenek a suliban? Bizony, a mozgás nem csak a zsírpárnák ellen hatásos, hanem az agyműködést is serkenti, így hatással van az iskolai eredményeidre is. Tudományos kutatások támasztják alá, hogy az aktív életet élő (pl. rendszeresen futó vagy úszó) fiataloknak nagyobb a
tanulásért, a memóriáért és a figyelem fenntartásáért felelős agyi régiója. Egy teszt során megfigyelték, hogy azoknak a tanulóknak, akik legalább 30 percig használták naponta a futópadot,
10%-kal javultak a problémamegoldó képességeik – ez pedig akár egy-egy osztályzatnyi különbséget is jelenthet a suliban.
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Nem csak a tanulásra van jó hatással a mozgás
Kellő fizikai aktivitás esetén azt fogod észrevenni, hogy jobban alszol éjszakánként, sokkal több
az energiád napközben, a feszültség és a stressz pedig csökken.

Továbbra is azon gondolkodsz, hogy elkezdj mozogni?
Van néhány egyszerű tanácsunk, amivel belevághatsz egy aktívabb, fittebb és egészségesebb
életmódba.
Kis lépésekkel haladj!
Természetesen nem fogsz rögtön lefutni 10 kilométert, csak azért, mert eldöntötted, hogy aktívabb leszel. Ne aggódj emiatt. Talán egyáltalán nem is kell, hogy futni járj ahhoz, hogy javuljanak az eredményeid. Kutatások bizonyítják, hogy szinte azonnal jobb teljesítmény várható csupán napi 20 percnyi sétától is.
Fokozatosan, lassan növeld a mozgás intenzitását és időtartamát, hiszen a testednek is át kell
állnia az új szokásra. Rossz ötlet rögtön túlterhelni a szervezetedet, ezért ha csak 10 percnyi
séta esik jól az első néhány alkalommal, akkor kezdd annyival. Később garantáltan érezni fogod, ha már többre vagy képes. Tűzz ki rövid távú célokat magadnak, így mindig motivált maradhatsz, ráadásul folyamatos sikerélményed lesz, ami az önbizalmadat is növeli.
Amikor az életed szerves részévé, mindennapos szokássá válik a mozgás, meg fogod tapasztalni a jótékony hatásait. Eleinte előfordulhat, hogy tehernek érzed, hogy az délutáni lustálkodás
helyett mozogj egyet, ám amint a tested hozzászokik, várni fogod a pillanatot, amikor végre futhatsz, úszhatsz, bringázhatsz vagy tornázhatsz egyet a nap kezdetén vagy épp végén.
Tarts ki és fejlődj tovább!
Amikor már elérted azt a pontot, hogy várod a napi edzést, próbálj meg újabb célokat kitűzve
tovább fejlődni. Mindig csak egy kicsivel akarj jobb lenni, mint vagy – ez segíteni fog abban,
hogy kihozd magadból a maximumot. Jól megérdemelt eredményként fittebb, csinosabb leszel,
az iskolai eredményeid javulni fognak, jobban érzed magad a bőrödben, a problémákat is hamarabb tudod kezelni és nem utolsó sorban kevesebb lesz benned a feszültség.

Forrás: www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/7924/valtozasok-miutan-elkezdesz-mozogni
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Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ne_egess_12_palyazati_felhivas

O LDAL 8
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P ÁLYÁZATOK

Tisza Nemzetközi Fotópályázat
Legkedvesebb folyónk a Tisza. A Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület a Tisza és a Tisza-mente tájai megörökítése, hazai és nemzetközi vonzerejének fokozása céljából nemzetközi fotópályázatot hirdet,
„Találkozásom a Tiszával” címmel.
A pályázat témája: Találkozásom a Tiszával (for r ástól a tor kolatig bár mely évszakban, bár hol).
Beküldendő elektronikus úton, kép formátumban pályázóként legfeljebb 3 színes fotó (lehet 3 fotóból álló képsorozat), mely készülhet fényképezőgéppel, vagy telefonnal. 1-1 mondatos képaláírást kérünk, melyből kiderül,
mikor, hol készült a felvétel. Ha személy is látható rajta, kérjük megadni nevét. A képszövegből derüljön ki, mikor, hol készült a felvétel. Ha személy is látható rajta, kérjük megadni nevét. (Pályázni korábbi időszakban készült képpel (képsorozattal) is lehet.
A képeket az alábbi címre lehet eljuttatni: jaszkun@externet.hu
Fel kell tüntetni a pályázó nevét, születési helyét és dátumát, lakcímét, postai levélcímét. A pályázatot, a beérkezett képeket, a pályázók adatait bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek ki nem szolgáltatják
A pályázat nyílt. A pályázónak nem szükséges a Tisza mellett laknia! Oda látogatók ugyanolyan eséllyel
pályázhatnak. Nem korlátozzák a pályázó életkorát. Képet küldhet be magyar és nem magyar állampolgár, éljen
határokon belül, vagy azokon kívül, illetve a szórványban.
A pályázó témáját merítheti a néprajzból, a természetből – beleértve a növény- és az állatvilágot is – és a folyó
mentén élők társadalmából. Megörökítheti, ábrázolhatja a vízi élet sokszínűségét a horgászattól, a halászattól, a
hajózáson át a vízi sportokig, beleértve a vadvízi evezést is, az ünnepeket és a dolgos hétköznapokat.
Beküldési határidő: 2019. január 15.

Forrás és további információk: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/nemzetkozi_fotopalyazat
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Forrás: http://napsugargyermekhaz.hu/programajanlo/
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Forrás. Www.reptar.hu
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Forrás: http://www.derynekarcag.hu/index.php/rendezvenyek-a/660-gyermekszinhaz-diotoro

O LDAL 11
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Értékőrző Magyarország
Világörökségek, várományosok, nemzeti parkok
A 304 oldalas kötet az elmúlt évszázadok épített örökségének színe-javát és tájainak természeti kincseit mutatja be páratlan gazdagsággal. 32 fejezete 29 szerző, csaknem 60 más szakember és 110 fotós munkájának eredménye.
A világörökségbe már felvett és a várományosok listájára jelölt hazai helyszínekről, valamint a tíz magyar nemzeti parkról szóló kéziratokat 480 színes felvétel és 18 térkép illusztrálja.

Forrás: http://tbuvar.hu

A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél szerkesztői!

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

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI
OKTATÁSI KÖZPONT

Örömmel osztjuk meg egy-egy diákközösség beszámolóit,
tapasztalatait az iskolai élettel, ifjúsági rendezvényekkel
kapcsolatban.
Egedi.Orsolya@oh.gov.hu

Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19.
Telefonszám: 96/613-401
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu
Felelős szerkesztő:
Szabó Róza főosztályvezető
Szerkesztő:
Egedi Orsolya

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

