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Újból Diákparlament
2017. november 7-én ülésezett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diákparlament, így gyakorlatban is megvalósult a 2017-es Országos Diákparlament (ODP) egyik kérése. Az évenként megrendezett megyei ülések elsődleges célja, hogy a diákok ne csak 3 évente az országos rendezvényeken, hanem gyakrabban tolmácsolhassák észrevételeiket, továbbíthassák
kéréseiket. Az ülésen 49 – szavazati joggal rendelkező – diák vett részt
különböző oktatási intézményekből. Miután februárban megalakult az
Országos Diák Tanács (ODT), a megyei fórumok lehetőséget biztosítanak
arra is, hogy a megyék képviselői informálhassák diáktársaikat a jelenleg
folyó munkáról, az őket érintő ügyek előrehaladtáról. Ezáltal növekedhet
a diákok közti párbeszéd hatékonysága.

Megyém képviselőjeként az a megtiszteltetés ért, hogy Berec Zsolt
Miklós (Megyei Közgyűlés alelnöke), Szabó Róza (POK főosztályvezető)
és Csőszné Dajka Gabriella (pedagógiai referens) mellett a pódiumon foglalhattam helyet. Szabó Róza bevezetője után alelnök úr tartotta meg köszöntőjét, melyben elismerte munkánkat, hangsúlyozta képviseletünk
fontosságát. Következő napirendi pontként főosztályvezető asszony ismertette az ODP-n elfogadott 50 pont jelenlegi állását, amelyből az ODT
eddig 33 ponttal foglalkozott, főként a szakképzés, a diákönkormányzatok, az egészségügy és az érettségi rendszerét célozva. Ezt követően beszámolót tartottam az ODT alakulásának folyamatáról, szerepéről, eddigi
tevékenységéről.
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Néhány eddig elért eredményünk:
Novák Katalin államtitkár asszony ellátogatott egyik ülésünkre és hangsúlyozta, hogy ingyenessé teszi a kormány – a jövő év elejétől – az első nyelvvizsga megszerzését a 35 évnél
nem idősebbek számára, amelynek térítése utófinanszírozással történik a sikeres vizsgát
követően.
A megyei diákparlamentek évente történő megrendezése.
A szeptemberi találkozón Kövér László Házelnök úr kijelentette, hogy a továbbiakban is biztosítja, hogy üléseinket a parlament épületében tarthassuk.
Több segítői felajánlást kaptunk különböző szervezetektől (pl. NIT), üléseinkre meghívhatunk
szakértőket (pl. Brassói Sándor, köznevelési elnökhelyettes – Oktatási Hivatal, Bruckner
László, tanácsadó – Nemzetgazdasági Minisztérium).

Megjelent az a jogszabálymódosítás, amelynek értelmében a 2017-es őszi és a 2018-as tavaszi
érettségin még a "régi" – kronológiai táblázatot is tartalmazó – történelmi atlaszokat is lehet használni.
Akikkel együtt dolgozhattunk:
dr. Maruzsa Zoltán

Köznevelésért felelős helyettes államtitkár (EMMI)

Sipos Imre

Miniszteri Biztos (EMMI)

dr. Aáry-Tamás Lajos

Oktatási Jogok Biztosa (EMMI)

Kaszás András

Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT)

Gulyás Tibor
(HÖOK)

Hallgatói

dr. Jásper András

Diákközéletért Alapítvány

Novák Katalin

Család- és ifjúságügyért felelős államtitkár (EMMI)

Önkormányzatok

Országos

Szövetsége

Végzős gimnazistaként mandátumom tavasszal lejár, ezért a megyénk 49 oktatási intézményét
képviselő diákoknak választaniuk kellett egy, a helyembe lépő új képviselőt. Az 5 jelentkező rövid
bemutatkozása után a 48 érvényes szavazatból 33-at Pap Csenge kapott, akivel (egyelőre mint
póttaggal) a továbbiakban közösen folytatjuk az ODT-beli munkát.
A Diák Tanács tevékenysége minden köznevelésben tanulót érint az országban. Bízom benne,
hogy a diákság érdekeinek méltó képviseletével mind több területen pozitív elmozdulás történik.
Ehhez az szükséges, hogy a diákok kellő érdeklődéssel, a megfelelő alkalmakkor (mint például a
mostani megyei fórum) felkészülten, felelősségteljesen képviseljék saját és társaik érdekeit.
A Diákhírlevél a diákparlamentek ülései között is tájékoztat az éppen folyó munkáról, az
ügyek állásáról.
A Diákhírlevél eddigi lapszámai, az ODT ügyrendje, eddigi üléseink időpontjai és napirendjei
megtalálhatóak az oktatas.hu honlapon, ahol tagjaink és elérhetőségeink is nyilvánosak.
Szerző: Kamuti Harmat, Jász-Nagykun-Szolnok megye delegáltja
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Sikeresen lezajlott a Dél-Pest Megyei Regionális
Diákparlament
2017. november 6-án, Monoron került megrendezésre a Dél-Pest Megyei Regionális Diákparlament. A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ (POK) által koordinált eseményen több
mint 50 diák vett részt intézménye képviseletében.
Egedi Orsolya, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai referense megnyitotta az
eseményt, majd felkérte Monor polgármesterét, hogy köszöntse a megjelenteket. Ezt követően a diákparlament elfogadta a működése alapjául szolgáló Ügyrendet, és megválasztotta
Szabó Róza főosztályvezető asszonyt levezető elnöknek.
A 2017. február 5-én megalakult Országos Diák Tanács (ODT) 5 tanácskozást bonyolított le
az oktatásirányítással. Eseti szakértőkkel történt egyeztetések útján vizsgáltuk meg témák
szerint blokkokra bontva az Országos Diákparlament (ODP) által megalkotott 50 pont valamennyiét: áttekintettük a szakképzésre vonatkozó javaslatokat, középpontba helyeztük a továbbtanulással és érettségi-felvételivel kapcsolatos kérdéseket, az egészségügyi témakörbe
tartozó pontokat, valamint egyeztettünk a diák-önkormányzatiságot érintő problémákról.
Mindezek figyelembe vételével több, mint 30 ajánlási pontot analizáltunk.
Az ODT Pest megyei delegáltjaként szervezetünk érdemi munkájáról és elért eredményeinkről számoltam be. Egy félórát felölelő prezentáció keretében kitértem többek között az ODPre, amely megalkotta az Ajánlást, és megbízta az ODT-t annak gondozásával. Felvázoltam
testületünk alapvető feladatait, továbbá tájékoztatást adtam az Ajánlás valamennyi megvalósult pontjáról, így az első nyelvvizsga ingyenessé tételéről és a kronológiát tartalmazó történelmi atlaszok használatának körülményeiről. Mindebben közreműködött Szabó Róza főosztályvezető asszony, aki részletesen - az esetleges jogszabályi hátteret is biztosítva -ismertette
a minisztérium álláspontját.
A diákparlament soron következő pontjának megfelelően póttagom megválasztására került
sor. Krámli Kata, a nagykátai Mátray Gábor Általános Iskola 8. évfolyamos tanulója titkos
szavazás útján szerezte meg a szavazatok jelentős hányadát. Gratulálok neki, diákérdekképviseleti munkájához pedig ezúton is sok sikert kívánok!

Szerző: Madai Márk Valentin, az Országos Diák Tanács Pest megyei képviselője
E-mail : madaiace2@outlook.com
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A legjobb nyelvtanuló app-ok és alkalmazások
angol nyelvtanuláshoz
“Egy jó nyelvtanuló app játékos tanulásra ösztönöz.”
A rengeteg nyelvtanuló app óriási lehetőséget rejt.
Nyelvtanuló app-ok lehetnek:
- általánosan használható, több készséget fejlesztő applikációk,
- angol szókincsfejlesztő szótanuló app-ok,
- angol nyelvtant oktató alkalmazások
Általános nyelvtanuló app, mely több készséget egyszerre fejleszt: Duolingo

Világszerte több mint 100 millióan tanulnak nyelvet eme nyelvtanuló app segítségével. Nincs olyan
nyelvtanulós app lista, ahol a Duolingo ne kapna helyet.
Persze azért is használják ilyen sokan, mert az angol mellett ma már több tucat nyelv közül választhatunk ebben az alkalmazásban.
Itt olyan egzotikumokkal is találkozhatsz, mint a vietnámi, a katalán és a hindi.
A Duolingo nyelvtanuló app célja, hogy a nyelvtanulást olyan izgalmassá és szórakoztatóvá tegyék,
hogy az emberek a különféle játékok helyett inkább a nyelvtanulást válasszák.
Nos, sikerült. A Duolingo változatos, jól felépített, megfelelő kihívást tartogató feladatokon keresztül
segít az angol nyelvtanulásban.
A leggyakoribb feladatok az angol mondatok fordítása és gyakorlása, de menjünk azért ennél egy
kicsit mélyebbre. A kezelése pontosan annyira egyszerű, mint a nyelvtanulás a segítségével:
1) Nyelv kiválasztása: Első körben válaszd ki, hogy milyen nyelven szeretnél ezzel a nyelvtanuló appal tanulni és add meg, hogy milyen nyelven legyen a kezelő felület és majd a kérdések. Tehát például, milyen nyelvről szeretnél fordítani angolra.

2) Napi célkitűzés: Ezután beállítod, hogy mennyi időd van foglalkozni a nyelvtanulással.
Egy nyelvtanuló app esetében is azt tartsd szem előtt, hogy jobb a kevesebb, de folyamatos tanulás,
mint a sok, de ritka.
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3) Szintfelmérő: Ezután lehetőséged lesz egy teszt kitöltésére, hogy megmutasd a duolingonak mennyit is
tudsz. Ha kezdő vagy, akkor egy rövid alapkérdésekből álló teszt jön. Ha már tudsz angolul egy kicsit,
akkor komolyabb és több kérdés vár rád a teszten.
Ezt akkor mindenképp érdemes kitöltened, ha nem akarod a teljes alap leckéket végigcsinálni, mert túl
unalmas lenne számodra gyakorolni, hogy a woman, a man, a girl stb.

4) A leckék: Attól függően, hogy kitöltötted vagy sem a tesztet a rendszer átirányít a leckékhez. Ha nem
töltötted ki vagy teljesen kezdő vagy, akkor a legelső leckéktől kezded a tanulást.
Amennyiben kitöltötted a szintfelmérőt, akkor ennek alapján a számodra könnyű leckéket késznek tekinti
a nyelvtanuló app és szintednek megfelelő leckékkel vetheted bele magad a duolingoba.

A feladatok típusát a teszt kitöltése során nagyjából megtapasztalhattad, amikkel összességében találkozni
fogsz:
angol mondatok fordítása
hallás utáni szövegértéses feladatok,
feleletválasztással kapcsolatos feladatok.
Sőt a kiejtésed ellenőrző feladatok. Igen, itt nincs menekülés, hangosan bele kell mondani a telefonba és
meg kell szólalni angolul!

Amikor elegendő feladatot végzel el helyesen, és „átmész a vizsgán”, akkor továbbléphetsz a következő
leckére.
5) Természetesen gyakorolni is tudsz. Erre két gyakran használt módszer van. Az egyik, hogy a főmenüben, ahol a sok lecke közül választhatsz, a jobb alsó sarokban van egy súlyzó. Erre kattintva felhoz neked
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Vagy a másik fókuszált lehetőség, hogy az adott leckébe belépve, a végén a gyakorlásra kattintasz. Ezáltal
átveszed újra a lecke feladatainak egy részét. Erre szükség is van időnként, mert ha nem használod ezt a
nyelvtanuló appot eleget, akkor elkezdi jelezni, hogy az adott leckéhez tartozó tudásod kezd megkopni.
Nem mellesleg ez a nyelvtanuló app még arra is figyel, hogy mely szó, feladat okozza a legnagyobb problémát neked, és ennek függvényében állítja össze a feladatlistát vagy tesz fel hasonló ismétlő kérdéseket.
6) Széria: A Duolingo folyamatosan figyeli, hogy mekkora szériánál tartasz (hány napja végzed megszakítás nélkül a feladatokat) és minél tovább tudod tartani, annál több jutalmat kapsz. Lényegében ez a nyelvtanuló app játékosította a motiváció fenntartását a nyelvtanulásban.
7) Kommentek és visszajelzések: A Duolingo-nál nincsenek kérdőjelek. Azonnal megtudhatod, hogy a
kérdése adott válaszod helyes-e.
Különösen sok komment esetén érdemes ránézni, mert az is előfordulhat, hogy az adott nyelvre rossz a
fordítás és ezt vitatják meg a használók. Amennyiben tényleg hibás lenne az angol mondat fordítása, ezt a
szövegbuborék (komment) alatti zászlónál jelentheted az alkalmazás adminjainak.
8) LinkedIn bizonyítvány: Egy másik nagyszerű funkciója, hogy teljesen ingyenesen egy bizonyítványt
kaphatsz arról, hogy milyen szinten van a nyelvtudásod. Mindezt pedig közzéteheted a LinkedIn profilodon.
9) Helyi valuta és fizetős verzió: A leckék teljesítése során lingotot kaphatsz, amely a Duolingo fizetőeszköze. Hogy mire költheted a pénzed? Például vehetsz rajta magadnak egy nap „szabadnapot” az alkalmazásban, amikor is annak ellenére sem szakad meg a sorozatod, hogy aznap nem használod angol tanulásra az appot.
Az applikációnak ezen kívül van egy fizetős verziója, ahol nincsenek reklámok és offline is tudsz tanulni,
tehát letöltheted előre a telefonodra a leckéket.

Először mindenképp az ingyenes verzióval kezd és utána meglátod szükséged lesz-e ezekre a lehetőségekre.
Összefoglalva a Duolingo egy kiváló, alap verzióban ingyenes nyelvtanuló app, amellyel nem csak angolul tanulsz meg, hanem közben élvezni is fogod a nyelvtanulással töltött perceket.
Az applikáció innen tölthető le iOS-re és innen Androidra.
A további nyelvtanuló appokról a következő linken olvashatsz:
https://angolintezet.hu/angol-tanulas-blog/legjobb-nyelvtanulo-appok-angoltanulashoz/

Forrás: https://angolintezet.hu/angol-tanulas-blog/legjobb-nyelvtanulo-appok-angoltanulashoz/
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Diákjog-e a nyílt napon való részvétel?
Fontos kérdés, hogy a diák hol folytassa tanulmányait az általános iskola, illetve a középiskola befejezése
után. A megalapozott döntésben nagy segítséget tud nyújtani, ha a tanuló részt tud venni a vágyott iskola
nyílt napján.
Az is könnyen belátható azonban, hogy ha egy nyolcadikos diák minden középiskolát meglátogat, igen keveset tartózkodik az általános iskolában. A saját iskolában meglévő óralátogatási kötelezettség és a nyílt napon megszerezhető továbbtanulási információhoz való jog között a jogalkotó az egyes köznevelési tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet útján kíván egyensúlyt teremteni.
A rendelet módosítja az iskolai hiányzások igazolására vonatkozó szabályozást és rögzíti, hogy a tanuló tanítási évenként legfeljebb két alkalommal részt vehet pályaválasztási célú rendezvényen, s az iskola a
szervező intézmény által kiállított igazolást köteles elfogadni.
A jövőbeni viták elkerülése érdekében szó szerint idézem a 2017. október 4-től hatályos új szabályt a nevelési
-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletből:
51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelésioktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi
gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül
értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési
-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia
kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni.
(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja,
e) az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10-12. évfolyamos tanulója - tanítási
évenként legfeljebb két alkalommal - pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja.
Felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha a továbbtanulásra készülő diák három intézménybe szeretne elmenni nyílt napra.
A válasz az, hogy az első két nyílt nap esetében a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 52. § (2) bekezdés e)
pontja alapján igazolt a távollét.
További intézmények meglátogatására akkor van lehetőség, ha a
tanuló (18 év alatti tanuló esetén a szülő) írásban, az iskola házirendjében szabályozott módon előzetesen kérte, hogy részt vehessen a
harmadik intézményben is a nyílt napon, és ezt az iskola engedélyezte. Ez esetben a rendelet 52. § (2) bekezdés a) pontja alapján lesz
igazolt a távollét.
A kép és szöveg forrása:
http://www.diakonkormanyzat.hu/2017/11/diakjog-e-nyilt-napon-valoreszvetel.html
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A biztonságos sportfelszerelésről
Tudtad, hogy egy rosszul húrozott teniszütő vagy egy elhasznált cipő
ugyanolyan veszélyes lehet, mint amerikai focit játszani vállpárna nélkül? A rossz felszerelés a legtöbb sérülés oka.
A sportöltözékeknek nagy szerepük van a sérülések megelőzésében. Kezdjük a sisakkal: sokféle sportban fontosak, mint például amerikai
fociban, hokiban, baseballban, softballban, gördeszkázásnál síelésnél és
snowboardozásnál – és most csak párat említettem.
Biztonsági óvintézkedések
Mindig viselj az adott sporthoz alkalmas sisakot!
Ha gördeszkához és görkorihoz gyártott sisakod van, az nem biztos, hogy jó biciklizéshez is.
Lényeges, hogy jó legyen a fejedre (méretileg), viszont nem szabad, hogy kényelmetlen legyen, de ne is lötyögjön ide-oda.
A szemeid védelme ugyancsak fontos minden sportban:
A legbiztonságosabb és legnagyobb védelmet nyújtó szemvédők egy külön sportolás céljára tesztelt anyagból,
polikarbonátból készülnek.
Az arcmaszkokat vagy polikarbonátból készült szemvédőket, amiket néha a sisakhoz csatolnak utcai hokiban,
baseballban és softballban használják.
Szemüveget gyakran hordanak fociban, kosárban, ütős sportokban, snowboardozásnál, utcai hokiban, baseballban és softballban.
Ha szemüveget hordasz, ne viselj hagyományos szemüveget, amikor a pályán játszol.
Minden szemvédőnek teljesen passzolnia kell az arcodhoz, és ki kell, hogy legyen párnázva az orrnyergednél
és a szemöldöködnél.
A fogvédők megvédik a szád, a fogaidat és a nyelved a sérülésektől.
Ajánlott fogvédőt hordani az olyan sportoknál, ahol testi érintkezés történik, mint például a kosárlabda, foci,
hoki, röplabda, boksz, birkózás és egyéb küzdősportok.
Fogvédőt készíttethetsz külön a te szádra formázva, vagy vehetsz sportboltban.
Ha fogszabályzód van, mindig vedd ki edzés, meccs vagy sima gyakorlás előtt is.
A csukló-, könyök-, és térdvédők is nagyon fontosak:
Ha gördeszkázol, görkorcsolyázol, vagy robogón közlekedsz, mindig viselj védőfelszerelést.
A könyök- és csuklóvédők megvédenek a csonttörésektől, a térdvédők megvédik a térded a horzsolásoktól,
vágásoktól és törésektől.
Test a test elleni sportoknál, mint például az amerikai foci, használj sípcsont-, térd-, könyök-, csípő-, csukló-,
borda- és vállvédőket!
Beszéld meg az edződdel vagy orvosoddal, hogy milyen védőfelszerelést szerezz be.
Néhány fiú használ szuszpenzort (hogy megvédjék a heréiket). Általában olyan srácok hordanak ilyet, akik
hokiznak, fociznak, kosaraznak vagy más testi ütközéssel járó sportot űznek.
Ha nem vagy biztos benne, kérdezd meg az edződ-trénered vagy szüleidet arról, szükséged van-e ilyesmire
ahhoz a sporthoz, amit csinálsz.
És végül, de nem utolsó sorban egy jó lábbeli megvéd az esésektől és botlásoktól
Biztosan tudod, hogy az olyan sportokhoz, mint a baseball, a kosárlabda és a foci speciális cipő kell. De lehetséges, hogy nem tudtad, hogy biciklizéshez és gördeszkához is vannak speciális lábbelik. Kérdezd meg az edződ
vagy az orvosod, hogy a te sportod milyen cipőt igényel. Olyat használj, ami még nem agyonhordott és nem
magas szárú. Nem csak az a fontos, hogy meglegyen a jó felszerelés, hanem az is, hogy az méretben is jó legyen. Ha nem tudod, hogy jó- e rád az adott felszerelés, akkor kérdezd meg a tanárod, a szüleidet vagy edződet, hogy biztosan jól vetted-e fel, és jó-e a méret. A sportboltban is tudnak neked segíteni, hogy megtaláld a jó
méretet. A lényeg, hogy legyen a megadott sporthoz alkalmas felszerelésed, ami méretben is jó, hogy csökkenjenek az esélyeid a sérülésekre.
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/2123/sportfelszereles-biztonsag
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K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő általános iskolásoknak!
Októberben újra indult a pénzügyi kaland, elkezdődött a 2017/2018-as tanév a K&H Vigyázz, Kész,
Pénz! pénzügyi vetélkedőjében. A versenyre 3-5 fős általános iskolai csapatok jelentkezését várják,
izgalmas feladatok, játékos tanulás, értékes nyeremények.
A K&H Csoport tovább folytatja a fiatalok pénzügyi oktatását célzó kezdeményezését, és
a 2017/2018-as tanévben ismét, immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a K&H Vigyázz, Kész,
Pénz! pénzügyi vetélkedőt általános iskolások számára.
A verseny célja, hogy minél fiatalabb korban megismertesse a gyerekeket a pénz világával, hogy felnőve képesek legyenek önálló, tudatos döntéseket hozni.
A VETÉLKEDŐRE ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK NEVEZHETNEK 3-5 FŐS CSAPATOKKAL,
két alsós (1-2. és 3-4. osztályosok) és két felsős (5-6. és 7-8. osztályosok) kategóriában.
A K&H Bank 2017. október 2. és 2018. január 19. között várja a nevezéseket és a pénzügyi vetélkedő első, online fordulójának megoldásait.
Az első, online fordulóban a csapatoknak a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő honlapján elérhető feladatsort kell megoldaniuk, majd a legjobb megoldásokat beküldők egy második online fordulón vehetnek részt. Ezt követően a tavaszi regionális középdöntőkön már egymással versenyeznek a diákok, a legügyesebbek pedig a budapesti döntőn bizonyíthatják, hogy ők a legjobb
pénzügyesek. A csapatok ebben az évben is olyan feladatokat kapnak az első fordulóban, amiket
rövid idő alatt, akár közösen a tanórákon, szakkörökön is meg tudnak oldani.
A verseny tudásanyagát egy rajzfilm adja, amelyet továbbra is ingyenesen biztosít a K&H Bank a
gyerekeknek és felkészítőiknek, csak úgy, mint minden más oktatási segédanyagot. A felkészültséget, a talpraesettséget és a szorgalmat természetesen jutalmazni is fogják.
ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK VÁRJÁK NEMCSAK A DOBOGÓS DIÁKOKAT, HANEM A FELKÉSZÍTŐKET ÉS AZ ISKOLÁKAT IS.

Forrás: http://moderniskola.hu/2017/11/
penzugyivetelkedokesh/
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Bod Péter Országos Könyvtárhasználati
Verseny
Az Eszterházy Károly Egyetem OFI Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum ebben a tanévben is meghirdette a
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt általános
és középiskolások számára.
Téma: a víz.
A verseny célja:
A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének – és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk – fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók
A nevezés módja és határideje:
Nevezni a megyei/fővárosi versenyszervezőknél lehet, elérhetőségeik a verseny honlapjáról
tölthetők le: http://www.opkm.hu/Bod_verseny
A versenyre nevezés határideje: 2018. január 19. péntek 24 óra
A versenyre nevezési díj nincs.
Részletes információk: http://www.opkm.hu/Bod_verseny
E-mail: bod@opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-12

III. NEMZETKÖZI ADVENTI ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZAT
A Gyermekjóléti Alapítvány, Országos Mécs László Irodalmi Társaság, Pálffy Dénes Népfőiskola Társaság és a Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola meghirdeti a III. NEMZETKÖZI
ADVENTI ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZATOT 4.-12. évfolyamos diákoknak
Pályázati feltételek:
Csak saját alkotással - bármilyen technikával készülhet, mérete max. A4-lehet pályázni. A képek tartalmában adventhez,az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó vershez / prózához készüljenek.
Cél: tehetségazonosítás, tehetséggondozás, ráirányítani a figyelmet az adventi ünnepkörre, s a
témával kapcsolatos irodalmi művekre.
Egy személy 1 alkotással pályázhat.
Iskolánként

maximum

4

alkotással

lehet

Beküldési határidő: 2017. december 11.
A pályázatról többet az alábbi linken olvashatsz:
http://www.omlit.hu

pályázni.
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"Keresd a Mikulást!"- tájékozódási
verseny
Hova rejtette a Mikulás az ajándékokat a Széchenyi Parkerdőben? Egy térképen lesz a segítség, a megtalálás csak a tájékozódási tudáson és szemfülességen múlik. Izgalmas családi
program, várunk mindenkit szeretettel!
Időpont: 2017. 12. 03. (vasárnap) 10 -14 óra között
Szervezők: GÖRDÖGÖK SE és NEFAG Zrt.
Bővebb információ: Csikós Eszter 20/ 452 4883, erdeimuvhaz@nefag.hu
és
Oskó Imre 30/229 3440, gordogok@gordogok.hu
Kép és szöveg forrása:
http://nefag.hu/programok#33916

Adventi készülődés a Tiszaigari Arborétumban
Adventi készülődés a Tiszaigari Arborétumban. Kézműveskedés az arborétum kincseinek felhasználásával.
Érdeklődni Blaskó Mihály arborétumvezetőnél lehet: 20/ 382 9563, m.blasko@nefag.hu.

Kép és szöveg forrása:
http://nefag.hu/programok#33916
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A gubacsok változatos világa
A gubacs, vagy -ahogy a régi népnyelvben hívták- guba elsősorban fás szárú növények szöveteiben
létrejövő sejtburjánzás, melynek kifejlődését egy idegen szervezet (pl. vírus, baktérium, gomba fonálféreg, rovar, atka) váltja ki. A rovarok közül leggyakrabban a gubacsdarazsak és a gubacslegyek
játszanak szerepet a kialakulásukban.
A gubacs „bölcsőként” szolgál a gubacsokozó szervezet számára. A gubacsdarazsak például a még
fejlődésben lévő növényi részekbe (rügy, gyökér, fiatal hajtás, virág) szúrják bele petéjüket a tojócsövük segítségével. A növény védekezésként egy sejtszaporulatot hoz létre a pete körül, az így kialakuló „fészek” pedig megfelelő körülményeket biztosít a rovar számára a fejlődéshez. Védelmet
nyújt az időjárás viszontagságaival és más élőlényekkel szemben. Ráadásul a gubacs felszíne sokszor ragadós, tüskés, ami plusz védelmet jelent.
A gubacskamrában a petéből először kialakul a lárva, majd a bebábozódás után a kifejlett rovar kirágja magát addigi lakóhelyéből. Honnan tudhatjuk meg anélkül, hogy szétszednénk, hogy a kis
rovar elhagyta-e már a gubacsot? Igen egyszerűen. Ha látunk rajta egy kis lyukat, akkor már távozott, de ha sértetlen a gubacs külseje, akkor még minden bizonnyal benne tanyázik.

A gubacs egy idő után elveszti az eredeti jelentőségét, de egy kisebb életközösségnek nyújthat másodlagosan élőhelyet. Bizonyos hangyák például előszeretettel költöznek be elhagyott gubacsokba.
A gubacsok méret és alak szerint rendkívül változatosak: minden gubacsokozó faj a meghatározott
gazdanövényen a rá jellemző gubacs kifejlődését serkenti. A tölgyeken több mint 200 fajt írtak le
eddig.
A golyógubacs, ahogy neve is mutatja gömb alakú és a tölgyleveleken fejlődik ki. Nyár végén sokszor tömegesen láthatjuk a pirosasra színeződő golyókat, a benne fejlődő gubacsdarazsak októbertől
válnak kifejletté, majd a parányi, pár milliméteres hártyásszárnyúak a levelek lehullása után, novemberben, decemberben hagyják el otthonukat. A téli hideget jól tűrik, januárban és februárban a
rügyekbe szúrják bele petéiket, így biztosítva a következő nemzedéket.
Mára kissé feledésbe merült a gubacsok felhasználása, pedig régen a magyar erdőgazdálkodásban
is fontos erdei mellékterméknek számítottak. Magas csersav tartalmuk
miatt tinta készítéshez, szövetfestéshez, bőrök cserzéséhez használták. A
19. században az ország jelentős kereskedelmi cikkének számított a magyar gubacs, a legjobb minőségűeket a szlavóniai tölgyesekben gyűjtötték és onnan nyugatra szállították. Orvosi célokra is alkalmazták: vérzéscsillapító és sebösszehúzó hatásukat már Hippokratész idejében ismerték.
Csikós Eszter
NEFAG ZRT.
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Lemony Snicket
A baljós kezdet - A balszerencse áradása I.
A kedves, szép, okos Baudelaire testvérek - Violet, a feltaláló, Klaus, a könyvmoly és a kis Sunny - kalandjairól olvashatunk ebben a könyvben, amelyet hamarosan további regények követnek
majd. Sajnos az emberek életében olykor
szomorú dolgok is megesnek. A történet
főhőseinek sorsát is alapjaiban változtatja
meg egy tragikus esemény. Vajon képesek-e megbirkózni a számukra túl nehéznek látszó feladatokkal? Megmenekülnek
-e szorongatott, olykor kilátástalannak
tűnő, néha riasztó és félelmetes helyzetükből? Az izgalmas, fordulatos, veszélyekben bővelkedő történet nem nélkülözi az abszurd, Lewis Carroll-féle humort
sem.

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/A-baljos-kezdet-A-balszerencse-aradasa-I-22.html

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.
Általános iskola:

Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19.
Telefonszám: 56/510-710
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu
Felelős szerkesztő:
Szabó Róza főosztályvezető
Szerkesztő:
Csőszné Dajka Gabriella

Csoszne.Dajka.Gabriella@oh.gov.hu
Középiskola:
Egedi.Orsolya@oh.gov.hu

Hasznos linkek:
http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu
http://www.oktatas.hu
http://www.ifjusagitanacs.hu/diakkozeletert-alapitvany

