
Drámaórák
Sikerrel bonyolította le közgyûléssel

egybekötött hagyományos õszi szakmai
rendezvényét a Magyar Drámapedagógiai
Társaság a fõvárosi Marczibányi téren. A
drámapedagógiai Napok bemutatói közül
kiemelkedik az a játékos vetélkedés, mely-
nek során a jelenlévõknek megadott témá-
ra kellett drámapedagógiai foglalkozást
rögtönözniük. A társaság pozicióerõsödése
várható attól, hogy a dráma diszciplína
visszafoglalta méltó helyét a NAT-ban.

Változó szakképzés
Ünnepi bemutatón ismerhették meg az

olvasók, köztük több tárca államtitkárai
Benedek András új könyvét, amelyet  ,Vál-
tozó szakképzés (a magyar szakképzés
szerkezetének változásai a 20. század utol-
só negyedében)’ címmel az OKKER Ki-
adó jelentetett meg.

Ákombák tanár úr
A Palatinus könyvkiadó jeles, tematikus

novellasorozatában magyar írók tanárok-
ról, diákokról, iskoláról szóló rövid írásai-
nak gyûjteménye jelent meg. A szerkesztõ
D. Szabó Mária.

A zûrkorszak gyermekei
Szapu Magdának a Századvégnél meg-

jelent terjedelmes kötete a mai ifjúsági
csoportkultúrákról ad számot, impozáns
empirikus kutatások alapján.

Az orosz nevelés
Hiánypótló kötetet adott ki a budapesti

Akadémiai Kiadó és a csíkszeredai Pro
Print. Szabó Miklós az orosz nevelés törté-
netérõl készített monográfiát, 988-tõl
1917-ig, a Népbiztosok Tanácsának hata-
lomra jutásáig.

Érték és pedagógia
Ez Magyari Beck István esszéjének cí-

me, melyet az Akadémiai Kiadó adott ki.

Új Bábosik-könyv
,Alkalmazott neveléselmélet’ a címe an-

nak az OKKER-kötetnek, melyet a konst-
ruktív pedagógia hazai képviselõje, a pesti
ELTE professzora, Bábosik István jegyez. 

ELTE-sorozat
Oktatásmódszertani sorozatnak nevezi,

s ,Gondolat’ alcímmel látta el az ELTE Pe-
dagógiai Tanszéke új sorozatát. A sorozat-
hoz tartozó, könnyen forgatható könyvecs-
kékben az új oktatási  módszerek mutat-
koznak be: a projekt-oktatás, a portfolió, a
„Metafora a pedagógiában”, a tanórán kí-
vüli nevelés stb.

A mi Európánk
December 22-tõl elérhetõ ,A mi Euró-

pánk’ címû elektronikus tanári kézikönyv,
amely több projektet és módszertani leírást
tartalmaz, így segíti a pedagógusokat,
hogy azonnali útmutatót kapjanak az EU
témákról. 

A 28 projekt a tantárgyköziség elvét ér-
vényesíti, letölthetõ és azonnal alkalmaz-
ható feladatlapokat tartalmaz. A tanulók
életkorának megfelelõ feladatok játéko-
sak, változatosak: kvíz, keresztrejtvény,
makettépítés, vaktérképek és EU-activity
egyaránt helyet kap bennük. Valamennyi
projektleírásnak központi eleme a képes-
ségek és készségek fejlesztése. Az elekt-
ronikus tanári kézikönyv alkalmazóinak,
továbbgondolóinak fejlesztõinek tájéko-
zódását részletes irodalom- és linkjegy-
zék segíti.

Az e-könyv címe: amieuropank.om.hu.
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