
Tanítók az Akadémián
,A tanítás: szakma, mesterség, hivatás’ –

ezen a címen került sor a tanítóság elõtt ál-
ló kihívásokat értékelõ konferenciára a
Magyar Tudományos Akadémián. Kele-
men Elemér, Loránd Ferenc, Nagy Mária
és Hunyady Györgyné szerepeltek a vezetõ
elõadók listáján. A képzés elõtti kihívások,
valamint a szakma átalakulásának problé-
mái álltak a tanácskozás középpontjában.

Díjak a gyermekekért
Az ifjúsági mozgalmakban kifejtett több

évtizedes tevékenységért Vasvári-diplo-
mát vehetett át Feith Bence csepeli ÁMK-
igazgató és Laurenszky Ernõ fõvárosi ta-
nár, egykori cserkész- és úttörõvezetõ.
Gyermekekért díjat Nádházi Lajos mozga-
lomtörténész, Zánka alapító igazgatója,
Butor Klára sportszervezõ, illetve meg-
osztva Nagy István cigándi táncpedagógus
és növendéke, Román Sándor, az Experi-
dance vezetõ koreográfusa kapták. Az
Animus Kiadó Aranyalma-díját Szávai
Ilona, a Pont Kiadó fõszerkesztõje kapta

Jogok és jogorvoslatok
A Gyermek-,  Ifjúsági  és Sportminisz-

térium   gyermekjogi miniszteri biztosi in-
tézményt hoz létre a gyermeki jogok foko-
zott védelme érdekében. A miniszteri biz-
tos Somody Bernadette.  Az Oktatási Mi-
nisztérium keretei között a Professzorok
Házában Krémer András irányításával lét-
rejött az Oktatásügyi Közvetítõi Szolgálat
(OKSZ), mely intézmény – a nevében
foglaltaknak megfelelõen – a konfliktusok
feloldására törekszik.

GYSZT
Több gyermek- és gyermekérdekû szer-

vezet megalakította a Gyermekszerveze-
tek Tanácsát, hogy a gyerekek civil szerve-
zeteinek érdekeit hatékonyabban jelenít-

hesse meg a közéletben. Novemberi kon-
ferenciájukon a gyerekmozgalmakban fel-
halmozott képzési, vezetõképzési tapasz-
talatokat tekintik majd át, s készítenek
ajánlásokat fõként a BSc szintû értelmisé-
giképzés számára.

Kiss Áron-emléknap
A hagyományoknak megfelelõen idén is

sorra került a jeles pedagógus, néprajzku-
tató és játékgyûjtõ emlékére rendezett ta-
nácskozás a fõváros XII. kerületében, a
Magyar Játék Társaság szervezésében. A
résztvevõk megkoszorúzták a jeles tudós
egykori házán lévõ emléktáblát.

Gyulai Ágost és az 
óvodai meseképek

Lányi Katalin a Martonvásári Óvoda-
múzeum segítségével feltárta azt az elsõ
világháború sodrában csaknem elkallódott
dokumentumanyagot, mellyel a jeles pe-
dagógus-közíró szerzõ, Gyulai Ágost an-
nak idején az óvoda világát kívánta fej-
leszteni. A Nemzeti Óvoda Alapítvány
szép kiállítású kötetben – jelentõs társadal-
mi összefogással – adja közre a rekonstru-
ált dokumentumot, benne a mesekutatás
és az óvodapedagógia újabb eredményei-
vel való számvetést is tükrözõ kísérõ ta-
nulmányokkal.

Pedagógiai 
hagyományok – néprajzi
hagyományok

Tészabó Júliának a Pont Kiadónál meg-
jelent kötete a 19–20. század fordulójának
gyermekjátékait mutatja be. Kriston Vizy
József ugyanitt ,Közös nyelven Ungon,
Berken’ címmel a századelõ gyer-
mekjáték-kutatóitnak leírásait mutatja be.
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DIFER
Az elsõ magyar képességfejlesztõ peda-

gógiai programcsomag. Ez a szlogenje a
Nagy József professzor és munkacsoportja
által a Mozaik Kiadó gondozásában közre-
adott ,Új diagnosztikus fejlõdésvizsgáló
rendszer 4–8 évesek számára’ címû segéd-
eszköznek.

Pallas Könyvek
,Oktatás és Társadalom’ a címe a Pallas

Debrecina címû könyvsorozat 14. darabjá-
nak. Kozma Tamás szerkesztésében  az eu-
rópai nevelésszociológia horizontja tárul
fel a Debreceni Egyetem új kiadványában

Komprehenzív
breviárum

Loránd Ferenc és Nahalka István szer-
kesztésében  a PTMIK (Pilisborosjenõ) ki-
adásában jelennek meg a hazai kompre-
henzív iskolatörekvések évtizedes küzdel-
meinek és elméleti munkáinak dokumen-
tumai. A közoktatási törvény egységes is-
kolának nevezi ezt az intézménytípust,
mely a szegregáció kizárásával az együtt-
nevelést a differenciálással egybekötve va-
lósítja meg. 

Nevko
25 éves jubileumát ünnepli az ország

legnagyobb közoktatási – többcélú – intéz-
ménye, az Általános Mûvelõdési Közpon-
tok mozgalmának „zászlóshajója”, a pécsi
Apáczai „Nevko”. Emlékkötet, ünnepi
rendezvények, új támogató szervezetek
létrehozása, gálamûsor szerepel a progra-
mon, majd szeptember végén az intéz-
mény az ÁMK Egyesület országos ván-
dorgyûlésének színhelye lesz. Várhatóan
itt jelenti be az NKÖM, hogy létrehozza az
ÁMK-k munkáját segítõ tárcaközi koordi-
nációs bizottságát.

A „Vajdapéter”
A jeles fõvárosi, nyolcadik kerületi is-

kola munkásságáról jelent meg tanul-
mánykötet (szerzõk: Bordi Zsuzsanna,
Szabóné Szél Júlia, Szilas György, Szon-
tagh Pál). Utóbbi a szerkesztõje a kötet-
nek, mely az Ikerhold és a Pont Kiadó kö-
zös vállalkozása.

Iskolai erõszak
A sajnos „népszerûvé” váló témakörnek

új feldolgozását Nyíregyházán adta ki a
megyei Tudományos Közalapítvány, fü-
zetsorozatának 19. köteteként. Figula Eri-
ka munkájának címe: ,Iskolai zaklatás –
iskolai erõszak pszichológusszemmel’.

PHARE-program az
esélyegyenlõségért

A miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban
lezárult  a hátrányos helyzetû tanulók foga-
dására való felkészülés elsõ, a PHARE ál-
tal támogatott szakasza. A kommunikáció
(dráma), a matematika és  az anyanyelv te-
rületein dolgoztak és próbáltak ki differen-
ciáló – fõleg a csoportmunkára építõ – fej-
lesztési programot a kollégák,  három álta-
lános iskolával kialakított együttmûködés-
ben. A programokat különszámban mutatja
be a Miskolci Pedagógus.

Folytonosság? 
Újrakezdés?

A Magyar Nevelõk és Tanárok Egyesü-
lete, valamint a Magyar Közoktatási és
Szakképzési Kutatóintézet Alapítvány
jegyzi azt a konferenciát, melynek a köz-
társasági elnök a fõvédnöke  s szónokai a
rendszerváltás utáni idõszak egykori kon-
zervatív oktatási miniszterei.
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Gyermekirodalom 
közfigyelemben

A Magyartanárok Egyesületének és a
Csodaceruza címû lapnak a kezdeményezé-
sére nagyszabású seregszemlét tartottak pe-
dagógusok és a gyermekirodalom mûvelõi
március 6-án. Másnap a Millenáris Parkban
kiállítás nyílt ,Szerelem a gyermekkönyv-
illusztrációkban’ címmel. Ezenközben
megünnepelték a jeles gyerekkönyv-illuszt-
rátor, Róna Emy centenáriumát.

Iskola a középpontban
Az iskolaelmélet mûvelõi új könyve-

ket forgathatnak. Perjés István könyvé-
nek címe: ,Az iskola mítosza. (Az iskola
társadalompedagógiai értelmezése)’ Ki-
adó: az Aula. 

Neveletlenek
Gáspár Sári feledhetetlen rádióriportjai

nyomán készült a  Dinasztia Kiadó és az
OKI vállalkozásában a szövegkönyvvel,
CD-melléklettel ellátott kiadvány a fenti
címen, elsõsorban az osztályfõnöki munka
segítésére.

A tanulók megismerése
A szombathelyi Tóth László újabb kö-

tettel gyarapította a neveléslélektani vizs-
gálati eszközök publikus gyûjteményeit.
,Pszichológiai vizsgálatok a tanulók meg-
ismerésével’ címmel adta ki eszköztárát a
Pedellus Kiadó.

Várostudás Kollégiuma
2004 szeptemberétõl elindul a Várostu-

dás Kollégiuma címû elõadássorozat,
amely hasonlatos lesz a Mindentudás
Egyeteme jól bevált gyakorlatához. Az
elõadások a Várostudás Kollégiumában

azonban csak a városok gazdasági, kultu-
rális és egyéb fejlõdésével foglalkoznak.

A Millennium Intézet igazgatója,
Rubovszky Rita a Várostudás Kollégium
ötletadója, létrehozója az Új Budapest
Központtal közösen valósítja meg az elõ-
adássorozatokat.

Rubovszky Rita elmondta, hogy a Min-
dentudás Egyeteme nagyon jó példa arra,
hogyan lehet a tudományt a nagyközönség
elé tárni, érthetõ nyelven beszámolva a tu-
dományos élet legújabb kutatásairól, aktuá-
lis irányelveirõl. A Mindentudás Egyeteme
megvalósította, hogy tömegekhez szól, így
megszüntetve a tudományos elit fogalmát.

Rubovszky szerint az Európai Unióhoz
való csatlakozás számos lehetõséget kínál
hazánk számára, de ezzel élni is kell, meg
kell tanulni hasznosítani a forrásokat. A
Várostudás Kollégiuma a városok, elsõsor-
ban Budapest fejlesztésérõl tart elõadáso-
kat. A városfejlesztés a 20–21. századra
egy jelentõs tudományágazattá fejlõdött,
ezért szükséges megismertetni az emberek-
kel, milyen lehetõségeket lehet kiaknázni a
városok, Budapest fejlesztése érdekében.

Ifjúsági találkozók
Debrecenben

Július 2. és 4. között Debrecenben regio-
nális Ifjúsági Találkozót rendeznek, mely-
nek helyszíne a Cívis Korzó lesz. A találko-
zón mûvészeti csoportok mutatkoznak be.

Debrecen városának önkormányzata
idén 5 millió forintot különített el az Ifjú-
ságpolitikai Alapba, valamint további 2,5
millió forintot diáküdültetésekre.

A júliusban megrendezésre kerülõ regio-
nális Ifjúsági Találkozót a város egyéb pá-
lyázati pénzekbõl tudja finanszírozni, mi-
vel a Fõnix Kht. és a Debreceni Diák-
önkormányzat Egyesület közösen pályázik
a GYISM-nél.

A július 2. és 4. közötti Ifjúsági Találko-
zót a Cívis Korzón rendezik meg, ahol mû-
vészeti csoportok és a Debrecenben élõ ki-
sebbségi csoportok együttesei is fellépnek.

(www.educafe.hu)
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