
Kedves Diákok! 
Tisztelt Diákönkormányzatokat Segítő Pedagógus Kollégák! 
 
Örömmel ajánlom figyelmükbe a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ első 
Diákhírlevelét. Célunk, hogy a terveink szerint havonként megjelenő elektro-
nikus kiadványban egy-egy aktuális témára hívjuk fel a diákok, diákönkor-
mányzatok és az őket segítő pedagógus kollégák  figyelmét. Ebben a lapszám-
ban kiemelt figyelmet kapnak a diákjogok, az egészséges életmód és a persze a 
nyár... 
Bízom benne, hogy a Szolnoki POK Diákhírlevele hasznos információforrás és 
sokak által használt ötlet-, vélemény- es élménymegosztó felület lesz. Jó olva-
sást, hasznos időtöltést kívánok minden kedves olvasónknak. 
 
Szabó Róza főosztályvezető 

 

KÖSZÖNTŐ 

ELŐADÁS DIÁKÖNKORMÁNYZATOK  MUNKÁJÁT 
SEGÍTŐ PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA 

2016. április 22-én első alkalommal szerveztünk előadást a diákönkormányza-
tok munkáját segítő pedagógusok részére. A színvonalas előadást Barabás 
Krisztina szaktanácsadó tartotta a diákönkormányzatok működésével kapcso-
latban.  Az ötletekkel és információval teli előadásból megtudhattuk hogyan  
működhet sikeresen a diákönkormányzat, milyen egy jó DÖK-
ös csapat. A résztvevők segítséget kaphattak együttműködést 
fejlesztő gyakorlatok elsajátításában, és iránymutatást egy tar-
talmas DÖK munkaterv elkészítéséhez. Az előadás során bete-
kintést nyerhettünk a rendezvényszervezés témájába is. A di-
ákönkormányzatokat segítő pedagógusok támogatása mű-
helymunka keretében folytatódhat, amennyiben az intézmé-
nyek jelzik ilyen irányú igényeiket a 2016 augusztusában ese-
dékes központi igényfelmérőben. 

Csőszné Dajka Gabriella (POK Szolnok) 
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Legyen aktív részese Ön és iskolája is az első élményportál működésének, formálá-
sának! 

A Sulibank Élményportál az OTP Fáy András Alapítvány legújabb ingyenes prog-
ramja, amelyet az általános iskolások számára fejlesztett. A weboldal a 

gamifikációs és e-learning alapú aktivitásokat ötvözi a digitális szövegértés kom-
petenciájának fejlesztéséhez szükséges funkciókkal és tartalmakkal. Mindez a pénz-
ügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek mélyítését helyezi fókuszba. Az oldalon 
található aktivitások, tartalmak és a hozzájuk kapcsolódó pedagógiai, módszertani 
struktúrák által közvetített ismeretek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a XXI. századi 
gyerekek életvezetési stratégiája sikeres legyen! 

MIRŐL SZÓL A PORTÁL? 

Az Élményportálon a regisztrációt követően a gyerekek cikkek olvasásával, játékos 
kvízek megoldásával, Sulibank Aréna kurzusok elvégzésével és egyéni tartalmak 
beküldésével szerezhetnek pontokat, amelyeket élményajándékokra válthatnak. Pl.: 
páros mozijegyek, limuzinos városnézés, gokart verseny, lézerharc, múzeumlátoga-
tás, stb. (bővebb információ a weboldalon). Az ajándékok egyénileg és csoportosan 
is elérhetők. 

A portál minden funkciója, eleme és tartalma a hatékony tudásátadást célozza a 
korosztály igényeihez igazítva. Csatlakozzon iskolájával, diákjaival a tanév végéig 
meghirdetett első periódushoz! 

Forrás:http://www.moderniskola.hu 

SULIBANK ÉLMÉNYPORTÁL – „GYŰJTSD A 
PONTOKAT, SZEREZZ ÉLMÉNYEKET!” 

A DIGITÁLIS TÉMAHÉT – MICROSOFT- PROGRAMOKKAL 

Lezárult az első Digitális Témahét, (DTH) amelyhez 785 iskola 1919 projekttel, 
77812 diák és 5165 tanár csatlakozott. Ezzel a DTH volt az eddigi legnagyobb 
volumenű kezdeményezés a digitális pedagógiában Magyarországon, azaz a 
digitális kompetencia fejlesztése április első hetében minden eddiginél nagyobb 
figyelmet kapott. Miért volt jó ez a résztvevőknek és hogyan hasznosíthatóak a 
tapasztalatok a jövőben?  

A Microsoft küldetése hozzásegíteni a diákokat és pedagógusokat ahhoz, hogy 
többre legyenek képesek. Hiszünk abban, hogy a magyar gazdaság versenyké-
pessége azon múlik, mennyire versenyképes a magyar diákok tudása. Ez pedig 
elképzelhetetlen megfelelő szintű digitális írástudás, a digitális készségek elsajá-
títása nélkül. Büszkén támogattuk a Digitális Témahetet pedagógiai projektek-
kel, tananyagokkal, és a kódolást népszerűsítő programokkal!” – mondta Meré-
nyi Ádám a Microsoft Magyarország oktatási igazgatója.  
 
ADigitális Témahét a jövő tanévben is meghirdetésre kerül beépülve a tanév 
rendjébe. 
 

Forrás:http://www.moderniskola.hu 
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Az iskolai erőszak sokféle formát ölthet. Megjelenhet 
az erőszak a tanár és a diák között, a tanár és a szülők 
között, a diák és a diák között. A való világban törté-
nő erőszak mellett egyre többször az online tér az, 
ahol a gyerekek, fiatalok kiélik agressziójukat.  

A cyber megfélemlítés a hét bármelyik napján, a nap 
24 órájában bármikor megtörténhet! A célszemélyt 
elérheti az iskolában vagy akár éjszaka otthonában, 
megfosztva őt nyugalmától és biztonságos zónájától. 

Van megoldás? 

Ha megfélemlítést láttunk, értesítsük a szülőket, osz-
tályfőnököt/tanárokat vagy az iskola vezetőségét! 
Õrizzünk meg minden bizonyítékot a történtekről, jegyezzük fel a dátumot, az időpontot és a 
megtörténtek leírását. Mentsük el és nyomtassuk ki a képernyőről elmentett képet, emailt és 
üzeneteket. Használjuk az összegyűjtött bizonyítékokat a rendőrségen, a mobil- és internet-
szolgáltatóknál. Ha közösségi oldalon történik, jelentsük az oldal szerkesztőinek a felhaszná-
lót! Blokkoljuk a megfélemlítőt. A megfélemlítés nem minden formája jogilag szabályozott. 
Megfélemlítés észlelése esetén meg kell tenni a szükséges lépéseket. A Büntető 
Törvénykönyről szóló 2012.évi I.törvény az alábbi a megfélemlítés tárgykörébe eső tényálláso-
kat nevesíti.  

- Zaklatás 

- Becsületsértés 

- Rágalmazás 

- Zsarolás 

- Testi sértés 

- Kapcsolati Erőszak 

- Kényszerítés 

- Veszélyeztetettség 

- Kiszolgáltatott személy megalázása 

- Magántitok Megsértése 

- Levéltitok Megsértése 

 

A való életben és interneten előforduló agresszivitás, erőszak, megfélemlítés megelőzése és 
tudatosítása mindannyiunk közös feladata és felelőssége. A segítségnyújtás alól senki sem 
vonhatja ki magát. 

 

Forrás: http://www.mediatudor.hu/ 

BŰNMEGLŐZÉSÉRT A DIGITÁLIS VILÁGBAN 
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DIÁKHÍRLEVÉL 

Az Enable egy nemzetközi együttműködésen alapuló 
projekt, amely 2015-2016-ban végzi az iskolai és online 
zaklatás, mint jelenség vizsgálatát, és egy komplex 
programot dolgoz ki, amely az iskolákban bevezetve 
csökkenti az erőszakot és a zaklatást. A program a Eu-
ropean Schoolnet koordinálásával, 6 európai ország 
bevonásával valósul meg az Európai Unió Daphne 
programjának keretében. A projekt résztvevői úgy vé-
lik, hogy napjaink információ- és tudásalapú társadal-
mában elengedhetetlenek bizonyos társas és érzelmi 
készségek, amelyeknek része a felelős és értő viszonyu-
lás az online és offline társas interakciókhoz. 

A kutatás szerint az európai fiatalok életében sajnálatos mértékben van jelen a zakla-
tás, és jellemzően ismerős közegben történik. Az online zaklatásra is gyakran igaz, 
hogy az áldozat és a zaklató személyesen is ismerik egymást; a fiatalok esetében az 
iskolában kialakuló agresszív viselkedés tevődik át az online világba. Az online zak-
latás az iskolai társas kapcsolatokban gyökerezik.  

Az iskolai zaklatásnak az áldozaton és 
a zaklatón kívül fontos szereplői az 
agresszivitás kortárs tanúi, tehát a 
közösség más tagjai, akik reakciójuk-
kal megerősíthetik vagy elbizonytala-
níthatják a zaklatót a viselkedésben. 

Forrás:http://hirmagazin.sulinet.hu 

ENABLE – SEGÉDANYAGOK AZ ISKOLAI ZAKLATÁS 
MEGFÉKEZÉSÉÉRT 

TIPPEK DIÁKOKNAK 

A LEGJOBB MEGOLDÁS, AMIT A MEGFÉLEMLÍTÉS ELLEN TEHETSZ, HA SZÓLSZ EGY FEL-
NŐTTNEK. 

Ismerd fel a megfélemlítést!   

A megfélemlítők igénylik, hogy hatalmuk és kontrolljuk legyen mások felett. Van, hogy a megfélemlítő-
ket otthon félemlítik meg a családtagjaik, ezért az iskolában nem akarnak célponttá válni, így ott inkább 
ők válnak megfélemlítőkké. Szorongás és alacsony önbecsülés jellemezheti őket, de ez nem menti fel 
őket a felelősségvállalás alól. 

Nyíltan és őszintén, beszélj a szüleidnek illetve a tanáraidnak a téged megfélemlítő bánásmódról. Ne 
feledd, hogy senki sem érdemli meg, hogy megfélemlítsék. 

Amennyire csak lehetséges tarts távolságot a megfélemlítőtől. 

Forrás:http://www.megfelemlites.hu 
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A gerinc testünk vázát, tengelyét alkotó bonyolult szerkezet, melynek a törzs mozgé-
konyságát és az egész test stabilitását egyszerre kell ellátnia. A 7 nyaki, 12 háti, 5 ágyéki 
csigolya és a keresztcsont között jönnek létre a mozgások. A gerincoszlopnak a test kö-
zépvonalának síkjában jellegzetes, meghatározott mértékű görbületei vannak. Emellett a 
csont-szalagrendszert 3 rétegű izomrendszer rögzíti és mozgatja. 
A leggyakoribb elváltozás a hanyag tartás, mely a gerincoszlop fokozott háti görbülete 
egyéb szervi elváltozás nélkül. Oka, hogy az izomrendszer érettsége nincs összhangban 
a testmagasság növekedésével. 
10 éves kor felett 11%-ban fordul elő a csigolyák jóindulatú növekedési zavara 

(Scheuermann betegség), mely a szintén fokozott háti görbülettel társul, de itt a görbület 
kifejezetten merev, a beteg nem tud homorítani. 
A gerincferdülés jellegzetessége, hogy a csigolyák egymáshoz képest elfordulnak, így ol-
dalirányú görbületek jelentkeznek a gerincen, melyek elsősorban előrehajlás során váll-
nak kifejezetten láthatóvá bordapúp illetve ágyéki izompúp formájában. A serdülőkor-

ban kb. 4 %-ban előforduló elváltozás nagy része lányoknál fordul elő. A kezelést befolyásolja a görbület mér-
téke, a panaszok és a csontvázrendszer érettsége, a csontkor. 
A gerincelváltozások mielőbbi felismerését szolgálják az iskolai szűrővizsgálatok. Amennyiben szükséges, a 
diagnózis felállításában és a megfelelő kezelésben az ortopéd szakorvos tud segítséget nyújtani. 
Figyeljetek tehát oda a helyes testtartásotokra, és ha a probléma már felmerült, ne hanyagoljátok el!  
 

Dr. Boda Tamás 

Ortopéd-traumatológus 

Az első osztály az óvodai élethez képest óriási változásokat hoz magával, hiszen a mindennapi 
játékkal és mozgással töltött időszakokat felváltja a szigorú iskolai napirend. A mozgásigé-
nyük kielégítésére a testnevelésóra és az óraközi szünetek maradnak. Ez általában a gyerekek-
nek kevés, így célszerű olyan sportágat választani nekik, amelyet szívesen csinálnak és leköti a 
felesleges energiájukat. A rendszeres sportolás nemcsak kielégíti a mozgásigényüket, hanem 
javítja az edzettségüket, a kondíciójukat és megelőzheti számos mozgásszervi rendellenesség 
kialakulását is. A gyerekeknek ebben az időszakban nemcsak a mozgásszegény napi rutinnal 
kell szembenézniük, hanem az iskolatáska cipelésével is. A kisgyerekek gerincoszlopa csecse-
mőkortól fokozatosan nyeri el normális formáját, élettani görbületeit (a gerinc kettős „S" alakú 
fiziológiás, azaz élettani görbületeinek rendkívül fontos szerepe van a teherbírás és a stabilitás 
szempontjából). A gerinc melletti izmoknak is elengedhetetlen szerep jut, ezért a jó izomzatú 
gyerekek kisebb kockázatnak vannak kitéve a gerincet érő nagy megterhelések során. 
Önmagában a súly cipelése nem változtatja meg a gerinc fiziológiás görbületeit, ám az arány-
talan, az izom teherbírását megközelítő vagy azt meghaladó súly túlterheli az izomzatot, a 
kifáradás miatt pedig kóros görbületek alakulhatnak ki a gerincen. Az oldalirányú görbületek 
(szkoliózis) számos esetben a helytelen tartásból adódnak. Ugyanígy a rossz vagy hanyag test-
tartás következménye a fokozott domborulatú hátak nagy része is. Ezek elsősorban a gyenge 
izomzat következményei, de szerepet játszik a gyerekek gyors növekedése vagy az egyoldali 
terhelés fokozódása is. 
Egy 2010-es óvodai  szűrővizsgálat eredményei is például azt mutatják, hogy 6 éves korig még 
kevés a rossz tartású gyerek. Az iskolások körében azonban az évek számával növekszik a 
gerincdeformitások előfordulása. Ezért is ajánlott a megfelelő iskolatáska kiválasztása, ugyanis 
egyenlő teherelosztással a gerincdeformitások elkerülhetőek vagy legalábbis csökkenthetőek. 
Emiatt a kézi vagy oldaltáskák helyett előnyösebb a gerinc számára a hátizsák használata. 
Forrás: http://www.egeszseg.hu/ 

GERINCESSÉGEK (LEGGYAKORIBB SERDÜLŐKORI 
GERINCELVÁLTOZÁSOK) 

AZ ISKOLAI TERHEK CIPELÉSE  
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Tartsd meg a rendet és rend megtart téged!(Szent Benedek) 
 
„Mindig fáradtak, mindig enerváltak, alig bírnak ki kelni az ágyból, nem figyelnek az órán, nem tudnak kon-
centrálni. A jegyeik romló tendenciát mutatnak, ingerlékenyek és még a testnevelés órán sem önfeledten mo-
zognak, csak vánszorognak.”  
Ugye ismerősek ezek, nem éppen dicsérő mondatok, kedves fiatalok?  
A vekker, vagy a mobil ébresztője valóban kegyetlen egy szerkentyű, az iskolai tanítási szünetek kivételével, 
csörög és ébreszt, kiparancsol az ágyból. 
Tisztelet a kivételnek, mert talán nem mindenkinél ennyire tragikus a helyzet, de a tanárok és szülők egyaránt 
elkeseredett küzdelmet folytatnak a későig tévéző, internetező, bulizó és éjféli telefonos traccs partikat folyta-
tó, "lustának nevezett" korosztállyal, akik azután másnap reggel és tegyük hozzá, egész nap használhatatla-
nok. Akik pedig a másik „végletet testesítik meg” azok pedig, az ugyanezeket a tüneteket mutatók, csak tanu-
lós a „fajtából” valók. A sok tanulás miatti, éjszakákat át virrasztók, akik mindent csak úgy tudnak megtanul-
ni, ha minimum hajnal kettőig tanulnak. 
Éjjeli bagolynak nevezzük azt az embert, legyen az akár fiatal, akár az idősebb korosztályból, aki jobban szere-
ti az éjszakát, mint a nappalt, nem figyel rá, még a saját testi jelzéseire sem, hogy mikor kellene lefeküdni, és 
nagyon sokáig marad ébren.  
Gondolhatjátok, mit rugózunk ezen, hisz már mindjárt vége a sulinak és kezdődik a jól megérdemelt nyári 
szünet, igaz még van egy nagyon húzós év végi finis, amit majd csak át vészeltek valahogy.  
Igazából a jelenség felismerése a fontos számotokra, hogy igenis van egy ilyen szokás, mely káros a maga 
módján és hosszú távon nem folytatható büntetlenül.  
A büntetést a testi tünetekben lehet észlelni majd még, vagy már, illetve a romló teljesítményen, legyen az 
tanulás, sport, vagy akár kapcsolatok. 
Írásomban szeretnék kitérni, és felhívni a figyelmet, hogy minden változtatható és a kezdődő nyári szünet 
alatt, melyben valóban a pihenésé legyen a szerep, de egy tudatos odafigyeléssel és ön-neveléssel átállítható 
az biológiai óra, mely bizony már nem jól jár. Késik és csúszik, és mindenképp egy krónikus fáradtsággá váló, 
behozhatatlan alvás adósságot eredményez hosszú távon. 
 
Kezdjük az alapokkal: 
Hány órát kell aludnunk kor és nem szerint? 
Az a feltételezés, hogy mindenkinek ugyanannyit kell aludnia, ugyanúgy nem helytálló, mint ahogy az sem, 
hogy mindenkinek ugyanannyit kell ennie.  
Alvási igényünkről szóló információink egyedileg vannak kódolva. Illetve csecsemőkorunktól felnőttkorun-
kig tartó fejlődésünk is befolyásolja alvásigényünket. 
Nos nézzük-hány órát kell aludnunk kor és nem szerint? 
Általánosságban: 
Egy 1 – 6 hónapos baba naponta 18 – 20 órát alszik 
Egy 6 – 18 hónapos baba naponta 12 – 14 órát alszik 
Egy 12 éven aluli gyermek naponta 9 – 10 órát alszik 
Egy felnőtt naponta 6 – 8 órát alszik. 
A kutatás azt is kimutatta, hogy a nők többet alszanak, mint a férfiak, valamint azt, hogy az időseknek (60 év 
felett) kevesebb alvásra van szükségük, mint a fiataloknak. 
A korosztályotok alvás szükséglete serdülőkorban nő, a téma fonákja pedig, hogy úgy érezhetitek, hogy az 
alvásigényetek pedig csökken.  
Vagyis az alvás szükséglet és alvásigény nem azonos fogalmak. 
A kutató szerint átlagosan 9 óra 15 percnyi alvás az optimális, és minimum 8 és fél óra szükséges ebben az 
életkorban. A szükséglet az, ami elengedhetetlen a normális életfunkciók biztosításához, mely az alvás alatti 
regenerálódáskor megy végbe. 
Érdekes, hogy a szakemberek is vitatkoznak, mi okozza, hogy aludnunk kell, mi történik az alvás alatt, ho-
gyan válaszol szervezetünk az alvás hiányára, és összességében, milyen funkciókat tölt be az alvás.  
Megegyeznek abban, hogy az alvásnak több szerepe is van, ezek közül a legfontosabbak:    
Az agy regenerációja, a hangulat szabályozása, a stresszel való megküzdés, az emléknyomok rögzítése és fel-
dolgozása, különböző evolúciósan kódolt túlélési folyamatok, köztük az energia-megtakarítás, az öröklött 

KAMASZ ÉJJELI BAGLYOK 
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magatartásminták genetikai programozása, az idegrendszer érése.  
A kognitív funkciók stabilizálása-a tanultak rendszerezése, a felidézést lehetővé tevő-elmélyítés biztosítása. 
Amint látjátok, ez nagyon színes paletta, mindent áthat, és meghatároz, befolyásol. Ugyanúgy hozzátartozik 
az életben maradásához és életminőségéhez, mint az étkezés és levegő vétel, igaz hiánya nem olyan azonnali 
hatásokat mutat. 
Számotokra a tanulás hatékonysága szempontjából elengedhetetlen az alvás fontossága, mely az agyi műkö-
désekkel áll szoros kapcsolatban. 
A kevés alvás lassítja a memóriát, a tanulási-, a kognitív képességeket, beleértve, hogy az ember kritikusan 
tudjon gondolkodni, feladatokat oldjon meg, menjen neki a térbeli tájékozódás. A szakemberek véleménye 
szerint hatékonyabb az ébredés utáni tanulás, mint az elalvás előtti, mert azok az információk, amelyeket 
agyunkban napközben felhalmozunk, a mély alvás szakaszaiban hierarchikusan rendeződnek, és vagy biztos 
helyen tárolódnak, vagy kitörlődnek - taglalta Lukas, aki a Martin Luther Egyetem pszichológiai intézetének 
professzora.  
Az alvással kapcsolatban, nem csupán annak mennyisége számít, hanem annak minősége is, melyet az alábbi 
tényezők nagyban befolyásolhatnak: 
Nem lehet úgy jót aludni, ha előtte az ember nagyon fényes dolgot nézeget, az agyi hullámok megfelelő lelas-
sulását gátolja és ezáltal sokan vesztegetnek el értékes perceket az alvásidejükből, mert közvetlenül lefekvés 
előtt a telefonjuk, a tévéjük vagy a számítógépük elektronikus fényében időznek. A gond az, hogy az alvás 
előtti erős fényinger megzavarhatja a bioritmust, elnyomhatja az alvást elősegítő, melatonin nevű hormon ki-
bocsátását  
A másik probléma az, ha az alvásunk szórványos, azaz egyik éjjel 11-kor, máskor éjjel 1 órakor kerülünk ágy-
ba, az agyunk nem lesz megfelelően felkészülve a hétköznapi hajtásra.  
A stressz tűrő képesség csökken, alvás adósság alakul ki, mely fizikai problémákban, betegségekben nyilvánul 
meg. 
Miután elszokott a szervezeted a rendszeres és időben történő lefekvéstől időbe telik még újra”programozod” 
magad. Viszont jó hír, hogy lesz időd rá, hogy átállítsd a biológiai órád, ha te is az éjszakai baglyok táborába 
tartozol és érzed, ez az éjszakai napirend nem fogja hosszú távon az egészségedet szolgálni. 
A nyári szünet az egyik legjobb időszak arra, hogy csak magaddal foglalkozz. Amennyiben adsz magadnak 
legalább 21 napot arra, hogy egy nagyon egészséges alvási szokásrendszert alakíts ki magadnak, a következő 
tanévet valóban energikusan kezdheted. 
 
Végezetül: Álmosító tippek estére 
Igyál egy pohár tejet! 
Lehetőleg kerüld az esti nagy étkezéseket! 
Az alkohol elálmosít ugyan, de akadályoz a mély alvásban! 
Olvass egy negyedórát, valami nyugtató jellegű könyvet! 
Igyál egy csésze gyógyteát! 
Ne nézz izgalmas, félelmetes vagy nyugtalanító filmet! 
Ne számítógépezz! 
Ne hallgass hangos zenét! 
 
Czakóné Molnár Ágnes 

Ifjúsági-védőnő 
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Az alábbi oldalon összegyűjtve találjátok, hogy milyen osztály-
kirándulás pályázati lehetőségek adódnak 2016-ban. Minden 
osztálynak érdemes néhány percet rászánni arra, hogy támoga-
tási lehetőségeket keres a következő osztálykirándulás-
hoz, hiszen egy pályázattal jelentős költségmegtakarítás 
érhető el. Az oldalt folyamatosan frissítik az új pályáza-
tokkal, nyereményjátékokkal.  

A Sulitúra saját szervezésű játéka: 

Nyerje meg a 100 000 Ft értékű osztálykirándulást, és a 
3000 Ft értékű garantált ajándékok egyikét! 

A Játék 2016. április 12. 00:00-tól 2016. július 5. 23:59-ig 
tart. 

 

http://sulitura.hu/osztalykirandulas-palyazatok 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS  
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A Móra Könyvkiadó rajzpályázatot ír ki óvodai csoportok és iskolai osztályok részére, 5-10 éves korig. Játsz-
szátok el és rajzoljátok újra Forrai Katalin Daloló ABC és/vagy Daloló állatok című kötetének összes dalát! A 
Móra Könyvkiadó ismét megjelenteti ezeket a klasszikus műveket, ezúttal a pályázatra beérkező, legjobban 
sikerült gyermekrajzokkal illusztrálva. A pedagógusok a szöveganyagot és a dokumentációt regisztrációt 
követően a www.mora.hu/pedagogus/palyazatok oldalról tudják letölteni. 

Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek, A/4-es méretben. A pályaműveket postai úton várják az 
alábbi címre: Móra Könyviadó Zrt., 1134 Budapest, Váci út 19. A borítékra kérik ráírni: „Daloló rajzpályázat” 
A rajz hátoldalára kérik ráírni: név, életkor, a megrajzolt dal címe. 

Beküldési határidő: 2016. június 15., 24:00 óra. 

A beérkezett pályaművekre internetes közönségszavazást hirdetnek a nagyközönség bevonásával a Móra 
Kiadó Facebook oldalán. Ezzel párhuzamosan a pályázat zsűrije a beérkezett alkotásokat külön értékeli. Kö-
zönségszavazás: 2016. június 17. – július 1., 12:00 óráig. A szakmai zsűri által választott díjazottakat és a kö-
zönségszavazás nyerteseit a közönségszavazás lezárulása után hozzák nyilvánosságra a Móra Könyvkiadó 
webes felületein. 

Díjak: 
Nyertes óvodai csoport: 40 000 forint értékű könyvcsomag 
Nyertes iskolai csoport: 40 000 forint értékű könyvcsomag 
Közönségdíjas óvodai csoport: 30 000 forint értékű könyvcsomag 
Közönségdíjas iskolai csoport: 30 000 forint értékű könyvcsomag 
 
Forrás: www.mora.hu 

A MÓRA KÖNYVKIADÓ RAJZPÁLYÁZATA 
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A hely, az idő, az internet és a csillagos ég: négy különböző színtere a tájékozódás-
nak. Persze keresztül-kasul összefüggenek egymással: kirándulás tervezésekor a 
táv alapján tervezhetjük a szükséges időt, túra után viszont az eltelt időből megbe-
csülhetjük a megtett távolságot, az hogy hol vagyunk, meghatározza, hogy mikor 
delel a Nap, mikor kelnek fel a csillagok, a helyzetünk meghatározásához a csilla-
gok segítségével pontos órák kellenek (ezért próbáltak egyre pontosabb ingaórákat 
készíteni a hajósoknak), a GPS időkülönbségek alapján méri a helyünket (ehhez 
viszont már atomórák kellenek), az interneten pontos időt, térképeket, csillagtérké-
peket találhatunk, megtudhatjuk, hogy honnan, mikor indul a vonatunk, a buszok 
és hol lehet a friss térképeket letölteni, hogy működik  a geocaching (gps kincskere-
ső) játék. stb. 
Minden hónap 2-ik csütörtökén 16- 18 óra között várják az érdeklődőket, a jól tájé-
kozódni kívánókat. 
Részletes infó: +36-20/452-4883  Csikós Eszter,    +36-30/2293440  Oskó Imre 
A program a GÖRDÖGÖK SE  és  a  NEFAG Zrt. jóvoltából működhet díjmentesen. 

 
Helyszín: Erdei Művelődési Ház és Iskola 
NEFAG Zrt. Szolnok, Kaán Károly utca 71. alatt.     N47° 12.150'   E20° 11.687' 
Klub mottója:   Az nem téved el aki otthon marad! 
 
Forrás: www.nefag.hu 

TÁJÉKOZÓDÁSI KLUB 

MOZGATÓ ER(D)Ő - ÉLETMÓD NAP 

Életmód nap a Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdőben 2016. 05. 29.-én 9 és 15 óra 
között. Civil szervezetek és egyesületek családi napja keretében erdei futóverseny, 
tájékozódási verseny, gyalogtúra és sok más sportos program, aktív kikapcsolódás 
és a mozgás öröme vár mindenkit a természet közelségében.  
Központi helyszín: nagy játszótér. 
Közreműködők: 

Auriga ÉRTE és Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 
GÖRDÖGÖK SE 
Vakok és Gyengénlátók JNSZ megyei Egyesülete 
Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista 
Egyesülete 
NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház. 
 

Forrás: www.nefag.hu 
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NORDIC-WALKING A PARKERDŐBEN 

Nyílt Nordic Walking foglalkozás a Széchenyi Parkerdő jelzett túraútvonalain, ki-
épített tanösvényein. A Nordic Walking csupán 10 éves múlttal rendelkezik, ám 
már nagyon népszerű. 25 technikájával egyesíti a sífutás lépés-
technikáit, különböző ugrótechnikákat, a futás és a fitnesz ele-
meit. Így teljes körűen biztosítja széles tömegek edzését kisma-
mától nagymamáig kedvtelésből az egészségért. Sok előnye 
közül az egyik, hogy a természetben végezhető. 

Minden hétfőn délután Nordic-Walking Szolnokon a Parker-
dőben 

Érdeklődni: Kóczián Évánál lehet. (06-70-6325426). 

Forrás: www.nefag.hu 

A Cser-Készen az Életre tábor idén is nyitva áll minden 10-17 éves gyermek számá-
ra Zánkán, a Balaton partján. Az Erzsébet-program jóvoltából  a tábordíj önrésze 
mindössze 1000 Ft. Ezzel olyan családoknak is lehetőségük nyílik gyermekeik tábo-
roztatására, akik nem tudnák előteremteni egy hatna-
pos balatoni nyaralás költségeit. 

A Cser-Készen az Életre tábor azonban korántsem 
csak a strandolásról szól! 

A programban szerepel sárkányhajózás, akadálypá-
lya,  meseerdő, táncház, sok játék és sport, és termé-
szetesen az elmaradhatatlan tábortűz. 

A legtalpraesettebb cserkészvezetők mutatják meg, 
hogyan lehet egy gyufás tüzet rakni, sátrat állítani és 
sátorban aludni, fát faragni, csomózni, vagy éppen 
énekelve kirándulni.  

A táborban az őrsök (6-10 fős, azonos korú és nemű 
csoport) együtt vesznek részt a változatos programo-
kon, és őrsi sátrakban alszanak. Napi öt étkezés bizto-
sított. 

A Cser-Készen az Életre táborban, rengeteg kaland, és 
új barátok várnak mindenkit! 

 

Forrás: www.cserkesz.hu 



 

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfo-
galmazott észrevételeiteket, ötleteiteket, javaslataitokat.  

Örömmel osztjuk meg egy-egy diákközösség beszámolóit, 
tapasztalatait az iskolai élettel, ifjúsági rendezvényekkel 
kapcsolatban.  

 

 

  Csoszne.Dajka.Gabriella@oh.gov.hu 

    

 

 

Hasznos linkek: 

 

http://gyermekjogok.ajbh.hu/ombudsman.php 
http://www.oktbiztos.hu  
http://www.oktatas.hu 
http://www.ifjusagitanacs.hu/diakkozeletert-alapitvany 

 

  

 

 

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI 
OKTATÁSI KÖZPONT 
 
 
 
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 
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