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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78. § (8) bekezdése az aláb-
biak szerint rendelkezik a diákparlamentről. 
„ (8) Az oktatásért felelős miniszter háromévenként összehívja a diákparlamen-
tet. A diákparlament a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató 
fóruma, amely az előterjesztésében áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és 
ajánlást fogadhat el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát. "  
E törvényi kötelezettségünknek eleget téve az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Oktatásért Felelős Államtitkársága 2017. február 3-4-5. között rendezi meg az 
Országos Diákparlamentet, Székesfehérvár helyszínnel. Az országos rendezvény 
fő témái az alábbiak lesznek: 

• Tanulási tapasztalatok és lehetőségek. 
A tanulóknak milyen javaslataik vannak az új Nemzeti alaptantervhez? Rendel-
keznek-e kellő információkkal a köznevelésben történt változásokról és milyen 
tapasztalataik vannak erről? Milyennek látják a középfokú, ezen belül különösen 
a középiskolai, illetve felsőoktatási továbbtanulási lehetőségeket. Mi a vélemé-
nyük az érettségi vizsgák szervezéséről, követelményrendszeréről, továbbá a fel-
sőoktatási és a középfokú felvételi eljárás új szabályozásáról? 

• Diákönkormányzatok működési tapasztalatai, jogainak érvényesülése. 
A diákönkormányzatok végeznek-e programszervező és/vagy érdekképviseleti 
munkát? Részt vesznek-e a tanulók a diákönkormányzati képviselők választásá-
ban és később a működtetésben? Csak szabadidős programokat szerveznek a 
köznevelési intézményekben működő diákönkormányzatok, vagy van diákjogi, 
érdekképviseletet tevékenységük is? Gyakorolja-e a DÖK a részére jogszabályban 
meghatározott jogait? Ismeri-e a döntési, véleményezési, egyetértési, stb. jogosít-
ványait? Bele tud-e szólni a DÖK az iskola, kollégium működésébe, irányításába? 
Milyen típusú döntésekbe vonják be a DÖK-öt a köznevelési intézményben? 
Mennyire támaszkodik a DÖK munkájára, tevékenységére a pedagógus és az 
intézményvezető? A DÖK mennyire veszi komolyan saját magát? Rendelkezik-e 
a DÖK saját pénzügyi forrással, ha igen, azt mire fordítja? Részt vesz-e az intéz-
ményi diákönkormányzat valamilyen diákönkormányzati hálózat, szövetség, 
több intézményi diákönkormányzatot képviselő helyi diákönkormányzat műkö-
désében? 
• Intézményi szinten megjelenő, de ezt meghaladó jelentőségű kérdések. 
A fenti témákon kívül vannak-e olyan kérdések, problémák, javaslatok, amelye-
ket érdemes lenne megtárgyalni a későbbiekben megszervezésre kerülő megyei 
szintű Diákparlamentben, illetve az Országos Diákparlamentben?  

Forrás: Emberi Erőforrások minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkár 



Az Európa-szerte ismert és elterjedt eBiztonság Minősítés program az http://www.esafetylabel.eu/ honlap segít-
ségével támogatja, hogy a biztonságos internethasználat az oktatási intézményekben a mindennapok részévé vál-
jon. 
Az eBiztonság Minősítés célja, hogy az internet- és eszközhasználat, az online megjelenés biztonságos legyen, az 
intézmények könnyen lépést tarthassanak az eBiztonsági alapelvekkel, értékelhessék 
saját intézményük infrastruktúráját, irányelveit és gyakorlatát. Segítségével kiderül 
az intézmény eBiztonsági szintje, illetve hiányosságok esetén az, hogy milyen fel-
adatok elvégzése szükséges a biztonság teljes körű kiterjesztése érdekében. 
A minősítésben résztvevő iskolák azon túl, hogy összemérhetik saját intézményük 
internet biztonsági szintjét más iskolákéval az értékelés után egy virtuális medált 
kapnak, mely első esetben bronz, majd ezüst és, ha minden követelménynek megfe-
lelnek, akkor arany. A plakettet az iskola honlapján is elhelyezhetik, jelezve a szülők 
és a nyilvánosság felé, hogy az iskola számára fontos az eBiztonság. 
A programban való részvétel más előnyökkel is jár, az iskolák a közösségen belül 
megosztják tapasztalataikat, jó gyakorlataikat és más hasznos anyagokat is, továbbá 
olyan információkat érhetnek el, melyek előre jelzik és segítik kezelni az 
eBiztonsággal kapcsolatos incidenseket, és fejlődési lehetőséget is biztosít a tanárok 
számára. 
Magyarországon az Oktatási Hivatal Sulinet Osztályának munkatársai végzik a projekt hazai koordinációját.  

Forrás: Lévainé Müller Katalin 
 Oktatási Hivatal 
 Sulinet Osztály 

 

 
A TED (Technology, Entertainment, Design – technológia, szórakoztatás, dizájn) konferenciák globális soroza-
ta, melyeket a non-profit Sapling Foundation rendez. A konferenciák témáját kifejezi a szervezők fő jelszava: 
„ideas worth spreading”, azaz olyan gondolatok, amelyeket érdemes terjeszteni. A rendezvény különlegessége, 
hogy az előadók számára csupán 18 perc áll rendelkezésre, hogy átadják az információt, amit kívánnak, ugyan-
akkor inspirálják a hallgatóikat. 
A TED weboldalán lehetőség van a videók feliratozására, ennek eredményeképpen már több mint 1600 videó 
érhető el magyar felirattal. Ezeket itt találod: http://www.ted.com/talks?language=hu 

Mitől különleges? 
18 perc. Elképesztően kevés idő, ha az előadónak ennyibe kell beleszorítania egy művészeti, gazdasági vagy 
tudományos pálya eredményeit. 
18 perc. Meglepően hosszú idő, ha közben az előadó a témáját, az eredményeit a hallgatók számára érdekesen, 
szórakoztatóan, inspirálóan akarja tálalni 
18 perc. Ilyen időkerettel csak az rúghat labdába, aki megtanult két dolgot: 
 
1. szelektálni a rengeteg, átadni szándékozott információ között; 
2. bánni a közönséggel, tudatosan építkezni a retorika, 
előadástechnika eszköztárából. 
 
Annak, aki maga sohasem adott elő, lehet, hogy nem egy-
értelmű: ez a 18 perces műfaj elképesztően kemény dió. A 
TED-en mégis számos kiváló példát találni arra, hogy 
miként kell ezt a feladatot megoldani. Érdemes tanulni 
belőlük. 

Források: https://hu.wikipedia.org/wiki/TED_(konferencia) 
 http://www.ted.com/http://ezabeszed.hu/blog/ted  

A kép forrása: https://www.nyfa.edu/  
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10 IKT ESZKÖZ ÖTLETEK ÉS VÉLEMÉNYEK GYŰJTÉSÉRE  

Ötletelésnél, vélemények ütköztetésénél, érvelésnél nincs jobb, mint az élőszó, egy igazi beszélgetés. Mégis 
vannak olyan infokommunikációs-technológiai eszközök, amik segíthetnek a beszélgetésnél, különösen, ha 
nagy a csoport, és azt szeretnénk, hogy mindenki meg tudja osztani a gondolatait. 
A következőkben beszélgetést, vitát támogató webes eszközöket ismerhetsz meg. 

Tricider 

A Triciderben felteszünk egy kérdést, és a résztvevők kapcsolódó ötleteket, lehetséges válaszokat, érveket 
gyűjtenek. Az ötleteket alá lehet támasztani érvekkel és ellenérvekkel, azokra pedig szavazni lehet. Az eszköz 
számolja a szavazatokat. Hasznos lehet abban az esetben, ha egy ellentmondásos témát vitatunk meg. 

Answergarden 

Az Answergardenben felteszünk egy kérdést, és a válaszok egy szófelhőben jelennek meg. Ha egy választ töb-
ben is választják, akkor az a szófelhőben nagyobb betűkkel szerepel. Olyan típusú kérdéseknél érdemes alkal-
mazni, amelyekre több válasz is adható, pl. véleményre, tervekre, alternatívákra vonatkozó kérdések esetén. 

 
 
Mentimeter 

A Mentimeter egy online kérdőív eszköz, amelyben érdekes kérdéstípusokat is használhatunk, például a vá-
laszadónak egy skálát kell beállítania, 100 pontot kell elosztania értékek között, vagy egy mátrixban kell elhe-
lyeznie valamit. A Mentimeterben is van lehetőség szófelhős megjelenítésre, mint az Answergardenben. 

Stickymoose 

 

 
 



Sulinet gondolatpárbaj 

A Sulinet gondolatpárbaj egy gondolatok ütköztetésére alkalmas 
eszköz. A párbajban hasonló értékek versengenek, és a válasz-
adóknak mindig csak egyszerre kettő közül kell eldönteniük, 
hogy melyik a relevánsabb. A válaszokból aztán kialakul egy 
sorrend. 
 
Forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/evilag/10-ikt-eszkoz-otletek-es-
velemenyek-gyujtesere 
 
 

DIGITÁLIS TANULÁS-TANÍTÁS 

1956 eseményeit bemutató alkalmazás 

 

Az oldal leírása alapján nagyon izgalmas, érdekes, innovatív és rendkívül hasznosnak tűnik már elsőre is. A 
program a felfedeztető jellegű történelemtanulást kívánja elősegíteni. A tanuló a forrásokból szerezhető infor-
mációkra alapozva fokról fokra maga konstruálhatja meg a tudását egy-egy fontos történelmi eseménnyel kap-
csolatban. 
 
Kicsomagolás után igényesen elkészített nagyon könnyen használható, praktikus programot kapunk. Sok for-
rás, hang és képanyaggal, specifikusan az 1956-os forradalom eseményeivel és azok hátterével kapcsolatban. 
Van lehetőség a megszerzett tudás ellenőrzésére is feladatlapok formájában.  A használati utasítás linkje nem 
működik, de a program elején is van lehetőség a technikai feltételekről és a használatról információt szerezni. 
Viszont a témában mélyen el lehet merülni és széleskörű tudást szerezni akár önállóan is. 
 
A program az alábbi oldalról tölthető le: http://www.onclick.hu/1956/ 
 
 
 
 
Szerző: Egedi Orsolya 
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A késések és hiányzások nyilvántartása és regisztrálása az iskola feladata. Ha nem veszel részt egy tanórán 
vagy egy szakkörön, akkor hiányzásodat igazolni kell, mivel tanulmányi kötelességednek nem teszel eleget. 
Igazolásod lehet orvosi igazolás, állami szerv vagy hatóság hivatalos igazolása, vagy egyéb olyan közismert 
tény, amely magyarázatul szolgál távollétedre. Így például a nagy havazás miatt késhetnek a vonatok, ha ez 
ismert a nyilvánosság előtt, nem kell a vonat késéséről külön igazolást kérned. Ha a rendőrség tanúként be-
idéz vagy éppen országos diákparlamenten veszel részt, távollétedet a hatóság vagy a szervező igazolja irat-
tal. Az orvosod azt igazolja, hogy beteg voltál ill. vizsgálatokon vettél részt, de most már gyógyult vagy és 
közösségbe mehetsz.  

Az iskola köteles elfogadni az orvos illetve hatóság által igazolt távollétet, azonban ha eredetiségében kétel-
kedik, eljárást kezdeményezhet a rendőrségnél. A diáknak is tilos igazolást hamisítani, vagy az orvost félre-
vezetve tőle hamis indokkal igazolást kicsalni. Mivel te tanuló vagy, az intézmény tőled táppénzes igazolást 
sem kérhet, mert azt csak a munkavállalók kaphatnak. Házirend szabályozhatja, hogy a késések idejét ho-
gyan lehet „összeadni” és ezekért milyen büntetés jár. A házirend szabályozza azt is, hogy a kihagyott órá-
kat, az elhalasztott dolgozatokat mikor és hogyan kell pótolnod. Fontos felismerned, hogy a hiányzással nem 
mentesülsz a tanulmányi kötelességeid alól!  

Forrás: Diákjogi Tudor 
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Késések és hiányzások 

Az értéktárgyak bevitelét az intézmény házirendje szabályozhatja, korlá-
tozhatja, megtilthatja. Erre a nemzeti köznevelési törvény lehetőséget ad.  

A mobiltelefon, az MP3 lejátszó, a laptop, az ékszerek, a digitális játékok 
mind értékes tárgyak, és az iskolai oktatáshoz nem feltétlenül szüksége-
sek. Az intézménynek lehetősége van ezeket a tárgyakat az iskolából, kol-
légiumból kitiltani, vagy megőrzőben való elhelyezését elrendelni, ill. 
használatát feltételhez kötni. Ezeket a szabályokat a házirendben kell rög-
zíteni. Fontos tudnod, hogy aki ezt a szabályt nem tartja be, és telefonját, 
ékszerét, stb. tőle ellopják, az csak szándékos károkozás esetén követelhet, 
kérhet az iskolától kártérítést.  

A házirend elfogadásakor, módosításakor a diákönkormányzatot ezekben 
a kérdésekben is egyetértési (vétó) jog illeti meg. Az iskola tehát csak ak-
kor rendelkezhet ezekről a korlátozásokról, tiltásokról a házirendben, ha 
ehhez a diákok képviselői is hozzájárulásukat, egyetértésüket adják.  

Forrás: Diákjogi Tudor 

AZ ÉRTÉKTÁRGYAK BEVITELE 



DIÁKHÍRLEVÉL 

 

 

A gyermekjóga a tévhitekkel ellentétben nem kicsavart testpózokról, lótuszülésben történő hosszú percekig 
tartó "om-ozásról", hanem ellazulásról szól. A jóga a gyermekek esetében egy mozgáskultúra egyensúllyal, har-
móniával és sok vidámsággal. 

-Gyermekes Anyukákkal beszélgetve gyakran találkozom azokkal a  kijelentésekkel, hogy a jóga szerintük nem a gyerekeknek 

való, nem tudnak  megülni egy helyben, inkább mozgásra lenne szükségük, mint ellazulásra.–  

Sajnos ez rossz megítélés, hiszen a gyermekjóga nem erről szól. 

Mi a gyermekjóga? 

A gyermekjóga foglalkozások középpontjában a mozgás áll, ugyanakkor minden pillanatát átszövi a játékosság 
és a mese. A kisgyermek értékrendjét a mese alakítja, így nagy hangsúlyt fektetünk az adott óra mesekeretére. 
Külső szemlélőként egy drámajátékot figyelhetünk meg, jelmezek nélkül, ám tudatos mozgáselemekkel, teljes 
átéléssel kivitelezve: mozgás, játék, mese alkalmazása egy időben, 45 percen keresztül. 
A jóga nem vallás és nem sport. Indiából ered, több ezer éves mozgásrendszer, amely az idő múlásával fennma-
radt és továbbfejlődött. Mivel a természetben alakult ki, a gyakorlatai is természetesek és egyszerűek. Állatután-
zó mozgáselemek képezik az alapját, erre épül ezen elemek sorozata és nehezített verziói. Megkülönböztetünk 
ovijógát (kis ovis és nagy ovis), suli jógát (kis iskolás és nagy iskolás), tini jógát. Az órán az oktató mesél, dalol, 
mondókázik folyamatosan, közben a helyes mozgást irányítja. 

Minden jógafoglalkozás felépítése egy megszokott rendben zajlik: 

Elhelyezkedés, köszöntés, bemelegítés, nyújtó, hajlító gyakorlatok, sorozatok, helyes testtartást elősegítő gyakor-
latok, állatutánzó nagymozgások, végtagszétválasztó, keresztező gyakorlatok, az idegrendszer érését elősegítő 
gyakorlatok, gurulások, forgások, ugrások, relaxáció, légző gyakorlatok, koncentráció-, figyelem-összpontosító 
gyakorlatok, nagymozgásos játékok, érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok, befejezés. 

A mai gyermekek életmódja nagymértékben mozgásszegény (tv, számítógép, telefonos játékok, mindenféle já-
tékkal telerakott gyermekszobák). A szülők nagy része sokat dolgozik, így kevesebb figyelem, gondoskodás, sze-
retet jut a gyermekre. Kevés a testvérek száma és a nagyszülők jelenléte. Ennek az életmódnak köszönhetően sok 
olyan gyermekkel találkozunk, akik magatartása, figyelme, mozgása, érzelmi megnyilvánulása, önbizalma és 
önértékelése gyenge. Idegrendszeri éretlenség is gyakran megfigyelhető ezeknek az okoknak a hátterében. 

A jóga gyermekekre gyakorolt jótékony hatásai: 

Testi szinten 

• egészség megőrzése 

• immunrendszer, idegrendszer erősítése 
 

• testtudat fejlesztése 
  

Lelki szinten 

• érzelmi intelligencia fejlődése 

• kitartás, belső erő növelése 

• magabiztosság, önbizalom növelése 
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Szellemi szinten 

• tanulási nehézségek leküzdése 

• kitartás, belső erő növelése 

• agyféltekék harmonizálása 

Többek között ennek köszönhető, hogy beépítettük a gyermekjóga órákba a mozgásfejlesztést. Olyan gyakorlato-
kat végeztetünk a gyermekekkel, amelyek játékos módon, természetesen fejlesztik a fent említett területeket. 

 Komplex mozgásfejlesztés valósul meg minden gyermekjóga órán. A taktilis / bőrérzékelés rendszer fejlesztése, 
mivel elsősorban a mezítlábas óratartás alapeleme a jógának, így kiemelném ezen keresztül a lúdtalp prevenciót 
is, ami ez által minden órán megvalósul. A testtartásra külön emiatt is nagy hangsúlyt fektetek. A lábboltozat és 
a talpizmok erősítését is végezzük.  

Fontosnak tartom a -propiocepció / érzékelő központ,-a vesztibuláris / egyensúly központ, - fejlesztését is, ami 
az gyermekjóga óra során, a rengeteg gurulás-forgás- pörgés, tehát a sokirányú mozgás által remekül, játékosan 
fejleszthető és gyakorolható. 

Nem utolsó sorban kiemelném a gerinc prevenciót is, amely a jógaóra óra egész részében nagy hangsúlyt kap. 
Először is a helyes tartást tanítom, annak beállítására, mindig ugyanúgy vezetem rá a gyerekeket. A hasizom 
erősítése szintén fontos szerepet kap a gerinc prevenciónál, hiszen az előröl, tartja a gerincoszlopot. 

RELAXÁCIÓ: 

Itt is fontos a türelem 

A felnőtt jógagyakorlók számára sokszor nehéznek bizonyulnak a tudat-kiürítéses vagy a meditációs gyakorla-
tok. A gyerekeknek ez könnyebben megy, csak azt ne várjuk, hogy máról holnapra tökéletesen megtanulják. 
Hiszen annyi inger éri őket, hogy néha még azt is nehéz elérni, hogy nyugodtan üljenek. Néha attól is félnek, 
hogy be kell csukniuk a szemüket, három-négy hétbe is beletelhet, míg rájönnek, hogy milyen jó magukat telje-
sen elengedni. 

A relaxációs technikák alkalmazása a jógaórán kívül is jól jöhet, például vizsga vagy nyilvános szereplés előtt. 
Egy egész életre szól ez a csodálatos tudás. 

A jóga szellemisége azt is segít megértetni a gyerekekkel, hogy tökéletesen rendben van, ha nem tökéletesek, 
hogy nem kell gyötörniük magukat, nem kell a többiekkel versengeniük. Ha a lélegzésük szaporává, szaggatottá 
válik, az arra utal, hogy már tovább mentek, mint amennyit bírnak. Pedig a hajlékony ember semmivel sem jobb, 
mint a kevésbé hajlékony, egyszerűen csak máshogy csinálja meg ugyanazt a pozíciót. Ha a gyerek megérti eze-
ket az elveket, már jó úton jár a megvilágosodás felé. 

 

Somogyi Orsolya  

jógaoktató 
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Lábunk kettős boltozatos felépítésével tud alkalmazkodni a megfelelő terepviszonyokhoz, elnyeli 
az talajérintésből származó hatásokat, miközben biztosítja az egész test megfelelő alátámasztását. 
A boltozatos szerkezet a gyermekkorban alakul ki kb 8-10 éves korig. 

 

A járás évezredekig a természetes talajon, mezítláb történt. A civi-
lizációval előtérbe kerülő sima, egyenes és kemény mesterséges 
felszínek a láb természetes alkalmazkodóképessége ellen hatnak, 
aminek befele dőlő bokák és a lábboltozat lesüllyedése a következ-
ménye.  

A nem megfelelő cipő különféle lábelváltozásokat képes okozni, 
mint a bütyök deformitás, kalapácsujj, kérges sarok  vagy az Achilles-ín fájdalom. 

A jó cipő tartja a lábat, vagyis kényelmes, de a sarok megtámasztására 
határozott kérgi résszel rendelkezik. A talpa megfelelően rugalmas és 
segíti a lábat az átgördülésben. Ami a sarok magasságát illeti, a túl lapos 
sarok (2 cm-nél kisebb) ínfájdalomra hajlamosít a sík terepen történő tar-
tós túlfeszülés miatt. Ellenben a 4 cm-nél magasabb sarok az előlábat ter-
heli túl a talpizmok gyengülését és az előláb deformitásait okozva. 

Kaphatók cipők, melyben természeteshez hasonló a járás, sajnos elég 
borsos áron. 

 

Minden nap átlagosan 4000 lépést teszünk meg. Nemcsak az a fontos, hogy hogyan mutat a cipő, 
hanem a lábunknak kell jól éreznie magát benne. A helyes méret mellett még fontos az állíthatóság 
(pl. fűző, tépőzár) és a láb megfelelő szellőzése.  

Ne felejtsük el, végül is a lábunk dönti el, milyen a jó cipő. 

   

 

Szerző: Dr. Boda Tamás 
 ortopéd főorvos 

 

 
 

MILYENBE VALÓ? 
- AVAGY MILYEN A JÓ LÁBBELI? 



A budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye tizenötödik alkalommal hirdeti 
meg levelező pályázatát általános és középiskolák 5–7., illetve 8–10. évfolyamos csoport-
jai, szakkörei számára. Csoportok és szakkörök jelentkezése esetén a csapat tagjainak azo-
nos korosztályból kell kikerülniük (5–7., ill. 8–10.), létszámuk nem haladhatja meg a 15 
főt. 
 
Ebben az évben a pályázat a trójai háborúból hazainduló Odüsszeusz kalandjaival ismer-
teti meg a résztvevő diákokat. A pályázati időszak végére a csapatoknak Odüsszeusz út-
jának egy általuk kiválasztott eseményét, jelenetét kell ábrázolniuk egy diorámában, tehát 
egy doboztérben elrendezett kompozícióban, amelynek két- vagy háromdimenziós mini-
atűr szereplői festett háttér előtt állnak vagy mozognak. 
  
Az októbertől áprilisig tartó időtartam alatt a csapatok négy feladatlap kitöltésére vállal-
koznak, amelyek megoldására és feladására fordulónként körülbelül 4 hét áll a rendelke-
zésükre. A feladatlapok megoldásával szerzett pontok alapján a csapatok különböző kin-
cseket gyűjtenek, amelyeket a pályázat végén jutalmakra válthatnak be.  
 
Az első feladatlapot a jelentkező csoportok 2016. október 10-től tölthetik le a Múzeum 
honlapjáról. A feladatlapokat fordulónként javítják. Az utolsó feladatlap visszaküldésé-
nek határideje után több mint egy hónap áll rendelkezésre, hogy a pályaművet beküldjék 
a Múzeumba. 
A pályamű beküldésének határideje: 2017. március 31.  
 
Az elkészítendő diorámának bele kell férnie egy A/4-es papír gyűjtődobozába (m: 24,5 
cm, sz: 30 cm, mélység: 21,5 cm). A pályaműveket korcsoportonként értékelik Minden 
jelentkező csapat csak egy pályaművet küldhet be.  
A négy feladatlap helyes kitöltéséért járó pontok száma megegyezik a pályaműre adható 
maximális pontszámmal. A pályaműveket 2017 áprilisában értékelik; az eredményről a 
résztvevők még ugyanebben a hónapban értesítést kapnak.  
A győzteseket a tanév végén egy napra vendégül látják Budapesten, és diorámájukból 
kiállítást rendeznek a Magyar Nemzeti Galériában. 
A Szépművészeti Múzeum fenntartja magának a jogot a beküldött pályaművek határo-
zatlan idejű és teljes körű felhasználására.  
 
A pályázatra 2016. október 7-ig lehet jelentkezni Kevély Flóránál 06-1-469-7178-as fax-
számon, a marathon@szepmuveszeti.hu e-mail címen, valamint levélben az alábbi címen: 
Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjtemény, 1146 Budapest Dózsa Gy. út 41.  
A borítékra írják rá: A (N)agymenő. 
 
Nevezési díj nincs. 
Kérdéseikre szívesen válaszolnak a fenti címeken és telefonszámokon. 
Budapest, 2016. szeptember 12. 
 
Forrás:  Kevély Flóra  
 Szépművészeti Múzeum  
 Éós-program, pályázati felelős 
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A (N)AGYMENŐ  
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XX. ERDŐK HETE, ŐSZI SZÍNKAVALKÁD 

"Őszi színkavalkád" - Erdők Hete, erdei futóverseny és felfedező túra - Aktív ki-
kapcsolódás és a mozgás öröme a természet közelségében. 

Időpont: 2016.10.09. (vasárnap) 10-12 óra 
 
Helyszín: Szolnok, Széchenyi Parkerdő 
 
Érdeklődés: erdeimuvhaz@nefag.hu 
 

Forrás: http://nefag.hu/erdeimuvelodesihaz/regi_programok#29537 
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A pályázat célja 

 A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) azon iskolák fia-
tal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az iskolák a tanulóik között a fenn-
tartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható 
ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.  

A pályázat beküldésének módja 

A pályázatot elektronikus úton kell beküldeni a 
fogyasztovedelem@nfm.gov.hu címre.  

A pályázat beadási határideje folyamatos. 

  
A pályázati felhívás, pályázati formanyomtatvány, nyilatkozat és segédanyag 
megtalálható a http://www.kormany.hu oldalon, a Dokumentumok pontban; 
Általános információk; Felhívások, nyilatkozatok alpontban.  

A pályázati elismerés 

A pályázattal az adott iskola fiatal fogyasztókért tett teljesítménye kerül érté-
kelésre és a cím nyertesei az átadástól számított öt évig viselhetik a 
"Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola" címet. 

 

Forrás: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/7eefad754af7021ec125802100653291?
OpenDocument&Highlight=0,iskola 

FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGRA NEVELŐ ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
"ISMERETEK AZ ÉLETNEK" 
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Állatok Világnapja Szolnokon a Bagolyvár Vadasparkban - Családias hangulatú rendezvénnyel és interaktív 
programokkal várják a látogatókat. 

Időpont: 2016.10.08. (szombat) 10-13 óra 
Érdeklődés: erdeimuvhaz@nefag.hu 
 

Forrás: http://nefag.hu/erdeimuvelodesihaz/regi_programok#29536 

XX. ERDŐK HETE, ÁLLATOK VILÁGNAPJA A BAGOLYVÁR 
VADASPARKBAN 

ÉJSZAKAI NYOMOZÁS – KIÁLLÍTÁS ÉS 
DETEKTÍVJÁTÉK HOLDFÉNYBEN 

ÉJSZAKAI NYOMOZÁS – Kiállítás és detektívjáték holdfényben – a budapes-
ti Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 
2016. szeptember 24. – november 6. között új kiállítás nyílik. 

A Mezőgazdasági Múzeumban nyíló, új őszi kiállítás és detek-
tívjáték részvevői egy képzeletbeli, holdfényes kertbe csöppen-
nek, ahol egy kalandos, éjszakai nyomozás részeseként egy 
rejtélyes bajkeverő nyomába eredhetnek. A múzeum termeit 
járva előbb kitanulhatják a nyomolvasás és felderítés fortélyait, 
hogy aztán a bűneset helyszínére érkezve, elemlámpa fényénél 
sikerrel gyűjthessék be az árulkodó bűnjeleket és hátrahagyott 
bizonyítékokat. 

A feladványok megfejtéséhez jó orra, éles szemre és biztos fül-
re is szükség lesz! Ha mindez megvan, kell még mellé egy 
adag kíváncsiság, logika és kitartás, hogy nyakon csíphessék a 
furfangos csínytevőt. Ám ha ez sikerül, a jutalom sem marad 
el! 

Belépéskor a látogatók szöveges játéklapot kapnak, melyen 
játékállomásról játékállomásra újabb fejtörőket oldhatnak meg. 
A múzeum több termén végigfutó, látványos kiállítás és detek-
tívjáték rengeteg felfedeznivalóval és ajándékkal várja a láto-
gatókat. 

Helyszín: Vajdahunyadvár, Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Nyitva tartás: hétfőn zárva, kedd-vasárnap 10-17 óráig 
(október 23-án és november 1-jén nyitva!) 
Korosztályi ajánlás: 4+ 
A kiállítás és detektívjáték bejárása min. 1-1,5 órát vesz igénybe. 
Bővebb információ: www.mmgm.hu, www.facebook.com/F.Exhibition 
 

Forrás: http://moderniskola.hu/2016/09/ejszakai-nyomozas-kiallitas-es-detektivjatek-holdfenyben-2016
-szeptember-24-november-6-latvanyos-kiallitasba-lepve-latogatok-egy-kepzeletbeli-holdfenyes-kertbe-
csoppennek/  
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VETÍTÉS EGY IDŐBEN, 24 NYELVEN, 28 ORSZÁGBAN! 

Október 10-én 20.15 órától, az Európai Parlament Lux filmdíjának 10. évfordulójára a Mustang c. 
filmet vetíti a TISZApART MOZI. 

A film 2015-ben nyerte el az Európai Parlament filmes díját, melyet minden évben egy olyan 
alkotásnak ítélnek oda, amely fontos politikai, vagy társadalmi problémára hívja fel a figyelmet.  

A vetítés után élő youtube kapcsolat a film rendezőjével, Deniz Gamze Ergüven-nel, ahol a nézők 
twitteres üzenőfalon keresztül tehetik fel kérdéseiket. 

A program műsorvezetője Laky Enikő, aki 2014-ben Magyarországot képviselte a „28 Times 
Cinema” zsűrijében a Velencei Filmfesztiválon. 

A belépés ingyenes. 

 

Mustang - színes, feliratos, francia-
német-török filmdráma, 97’   

rendező: Deniz Gamze 
Ergüven        szereplő(k): Günes Sensoy, 
Doga Zeynep Doguslu 

Öt lánytestvér egy török faluban él 
nagybátyjukkal és nagyanyjukkal. A ka-
maszlányok felhőtlen boldogságban 
vágnak neki a nyári szünetnek, de a bi-
gott török közeg a legkisebb kilengést 

sem tűri: az egyik szomszédasszony jelenti a lányok erkölcseire vigyázó nagymamának, hogy azok 
együtt fürödtek a tengerben a falubeli fiúkkal. A nyári vakáció a lányok számára nem azt a szabad-
ságot hozza, amire számítottak, éppen ellenkezőleg, nevelőik egyre drasztikusabb módszerekkel 
próbálják betörni őket és megakadályozni, hogy az ezeréves tradíciók ellenében viselkedjenek. Az 
öt lány öt különböző választ ad az elnyomásra. 

Díjak és jelölések: 

Lux filmdíj (2015) 

Európai Filmdíj (2015) - Az év felfedezettje 

Oscar-díj (2016) - Legjobb idegennyelvű film jelölés: Deniz Gamze Ergüven 
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Zsófi tizenhét éves és RHCP rajongói blogot ír, ezért nem is kérdés, hogy az 
idei Bábelfesztre egész hetes bérletet vesz, hiszen az utolsó nap sztárfellépője 
a Red Hot Chili Peppers. 

Zsófinak ez lesz élete első fesztiválja, amelyen barátaival, Napsival, Abdullal, 
Hipóval és Szaszával együtt vesznek részt. Ez pedig azt is jelenti, hogy több-
napos, ismeretlen olaszok utáni hajtóvadászat, az orvosi sátorban töltött 
hosszú órák és a VIP-szekcióba való kétségbeesett bejutási kísérletek is vár-
nak rájuk. A folyamatos bulizás, sátorozás, a koncertek és a legelképesztőbb 
közös élmények felejthetetlenné teszik ezt a hét napot, sőt, talán az egész 
nyarat. 

 

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója a 
könyvről az alábbiakat mondta:  

 

"Nagyon örülök, hogy Laurának sikerült megjelení-

teni és tökéletesen visszaadni a fesztiválok hangula-

tát, és kifejezetten tetszik a humora. Gratulálok!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.alexandra.hu/  

LEINER LAURA, BÁBEL 
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Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfo-
galmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az 
alábbi elérhetőségeken,.  

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

 

Általános iskola: 

 Csoszne.Dajka.Gabriella@oh.gov.hu 

Középiskola: 

 Egedi.Orsolya@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 
 


