
TÉKA

Bartu Jenöaé T«ka Antal

GYERE VELt'NK !

rmatika 1.
rattltiknek

Barta Jenőné—Tuka Antal

Gyere velünk!
(Játékos informatika 1. osztályosoknak

és szüleiknek
Szolnok. MPI 1996. 48 p.)

A JÁTÉKOS INFORMATIKA OKTATÁS
(JIO) területéhez kapcsolódó munkafüzet
többéves tapasztalat alapján készült el.

Főbb témakörei:

— tájékozódás az informatikai környe-
zetben.

— mozgások, irányok,
— memóriajátékok,
— algoritmizálás játékos feladatokkal,
— teknőcjáték, teknőc grafika.

A munkafüzet a témakörökhöz kapcsoló-
dóan sok gyakorló feladatot ad, bemutatja az
otthon és az iskolában játszható fejlesztő
játékokat, valamint a feladatokon és az össze-
foglalásokon keresztül tájékoztatja a tanulót és
szüleit az elvégzett munkáról.

A munkafüzethez készült útmutató a
pedagógusok munkáját segíti.

Emberismeret
(4. 5. 6. osztály

Tantervi és módszertani útmutató.
Szolnok. MPI 4.o. 1994. 106 p 5 o.

1994. 110 p. 6o. 1996. 75 p.)

A XX. század végére igen nagy mennyi-
ségű tudás halmozódott fel az emberről, az
ember természeti és társadalmi meghatározott-
ságáról, az egyén és a társadalom kapcsolat-
rendszeréről. E tudásanyag a pedagógia szá-
mára nélkülözhetetlen, hisz tárgya maga az
ember.

Az emberre vonatkozó tudás iskolai szük-
ségességét jelzi az is, hogy a NAT „Ember és
társadalom" műveltségi területének része az
Emberismeret.

A 10—11 éves korosztály számára össze-
állított program három nagy témakört ölel fel:
Énismeret; Én és a másik ember. Én és a
világ. A két évfolyam tanítási anyaga spirális
tantervi elrendezésben épül egymásra, s a
műfaji elveknek megfelelően taglalja a célok,
feladatok, követelmények, tartalmak struk-
túráját.

A 12 éves korosztály számára készült kötet
a személyiség fejlesztését tűzte ki célul.

A tanterv és módszertani útmutató két
nagy témakört ölel fel:

— az ember személyisége
— a személyiség megnyilvánulása.

EMBERISMERET

5. osztály
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Az órák a gyermekek élményvilágából
indulnak ki hozzá irodalmi és képzőművészeti
szemelvények, illetve feldolgozásukhoz fel-
adatok kapcsolódnak.

A kiadványok — melyeket a kisújszállási
Kossuth Lajos Általános Iskola Embertan mű-
helyének tagjai készítettek — megkönnyítik a
pedagógus órai felkészülését, akár osztály-
főnöki órák keretében, akár külön tantárgyként
tanítja az Emberismeretet.

így is lehet!

(Problémamegoldást segítő játékok
és gyakorlatok kézikönyve

Oktatási segédanyag önismeretei és
konfliktuspedagógiai foglalkozásokhoz.

Szerk. Mrenáné Szakálos Ilona Szolnok.
ENCORE M. Konfliktusped. A. —

MPI, 1995. 142 p.)

A kézikönyvet összeállító csoport (Kings-
ton Friends Workshop Group) a londoni
központi kvéker hivatal támogatásával a
nyolcvanas évek elején kezdett a kreatív
konfliktuskezeléssel foglalkozni. Tapasztala-
taik azt mutatták, hogy a sikeres és erőszak-
mentes problémamegoldás alapja az önbiza-
lom kiépítése. Ezzel biztonságérzetet lehet
kialakítani a gyerekekben, ami lehetőséget ad
számukra, hogy félelmeikről, rejtett érzelmeik-
ről nyíltan szóljanak. Tökéletesebbé válik a
kommunikáció, fejlődik az együttműködés, a
gyermekek sokkal inkább képessé válnak arra,
hogy pozitívan vélekedjenek saját maguk és
mások értékeiről. Csökken a gyerekek közötti
összeütközések száma, és kreatívabbá válnak a
megoldások terén.

A kötetben megtalálható játékok és tevé-
kenységek felhasználásával több korosztály
(általános iskolás, középiskolás, felnőtt) szá-
mára is összeállíthatók foglalkozások osztály-
főnöki órákra, önálló foglalkozásokra, óra-
keretben vagy szabad időben egyaránt.

Leimdorfer Tamás

Nem mese ez
(Konfliktus-megoldás csoportmunkában.

Szolnok. MPI, 1992. 37 p.)

A mesék világa mindnyájunk közös kin-
csestára. A kisebb gyermekekkel foglalkozók
számára természetes, hogy meséket olvasnak,
dramatizálnak, illusztrálnak vagy bábukkal
játszanak el egy-egy kedvelt történetet. A
középiskolában vagy a felsősoktatásban már
nagyon ritkán emlegetjük a mesét. Leimdorfer
Tamás kis könyve pedig azt ajánlja nekünk,
hogy idézzük meg a régi, jól ismert mesék
hőseit. Módszerének lényeges eleme, hogy
nem egyéni, könyv fölé hajló töprengésre épít,
hanem csoportmunkára. Figyeljük meg egy-
egy mesehős „érveit", s azt, hogyan látják őt
a többiek.

S tapasztaljuk meg, mire juthatunk akkor,
ha — varázspálca nélkül — egymásra figyelve
próbálunk megoldani egy-egy nehéz helyzetet.

A kötetben leírja a módszer alapvető el-
méleti vázlatát, de fontosabbnak tartja magát
a gyakorlatot. Talán logikusabb lenne az
elmélettel kezdeni, általában úgy tanítunk. Az
élet viszont nem ilyen: valódi problémákat
állít elénk, s ezeket kell megoldanunk a
rendelkezésünkre álló eszközökkel.

Leimdorfer Tamás 14 éves kora óta él
Angliában. A londoni Quaker Peace and
Service nevelési tanácsadójaként olyan
pedagógiai eljárásokat gyűjt és közvetít,
melyek — gyermekeknek és felnőtteknek —
segítenek konfliktusaik megoldásában.

Smith, V.—Major, V.—
Mnatzaganian, N.

Kortárs közvetítés
(Tanári kézikönyv és óravázlatok a
Kortárs közvetítés c. programhoz.

Szolnok. ENCORE M. Konfliktusped.
A., 1997. 110 p.)

Mit jelent a kortárs közvetítés? Maga a
szókapcsolat is új még nálunk, s az elgondolás
is bizonyára újdonságnak számít: meg kell
tanítani a gyerekeket arra, hogyan oldhatják
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