
satöbbi
Vass Lajos emléke

A kórusmozgalom, s a századközépi ze-
nei közmûvelõdés legendás alakja volt a
poroszlói nótafa fia, Vass Lajos. A Püski
Kiadónál kiadott dokumentumkötet fentiek
mellett a zeneszerzõt, a közéleti szereplõt,
az embert is bemutatja.

Középpontban 
a minõségbiztosítás

Az általános mûvelõdési központok bel-
sõ továbbképzésein 1999-ben a minõségbiz-
tosítás áll középpontban. Az ország két
szélsõ pontjára, Mezõhegyesre és Zalaeger-
szegre várja az érdeklõdõket az ÁMK-k
Országos Egyesülete. Szeptemberben a cse-
peli intézmény 15. születésnapját köszön-
tik. Ôsszel kerül sor a Bajai Ôszre, az
innovatív ÁMK-k hagyományos szakmai
találkozójára.

Válaszúton a magyar
oktatási rendszer

Ez a címe annak a kötetnek, amely Cse-
peli György és munkatársainak irányításá-
val zajlott szociológiai kutatás – pedagó-
gusok kérdõíves lekérdezése – eredményeit
foglalja össze. Többek között NAT-hoz fû-
zõdõ viszonyukról is nyilatkoztak a megkér-
dezettek. Kiadó: Új Mandátum.

Jezsuiták 400 éve
Az elsõ igazi „tanterv” 400. „születés-

napja” nem csupán a jezsuita rend emlékün-
nepe, hanem a tanügy jeles évfordulója is.
1599-ben született a Ratio Studiorum.
A megemlékezések organizátoraként lép-
nek fel a magyarországi jezsuita iskolák.

Új didaktika
Falus Iván a fõszerkesztõje annak az új ta-

nításelméleti kézikönyvnek, melyet az ELTE
pedagógiai szakemberei írtak, s a Nemzeti
Tankönyvkiadó adott ki.

Magyartanítás 
az ezredfordulón

Sípos Lajos szerkesztett reprezentatív ta-
nulmánykötetet a témában, a hazai irodalom-
tanítás szinte valamennyi irányzata szót ka-
pott. A kötetet a Pauz-Westremann Kiadó
gondozta.

Helyi tervezés
A helyi közoktatási rendszerek fejlesz-

tésében szerzett tapasztalatait örökítette meg
kismonográfiában Põcze Gábor. Helyi ter-
vezés a közoktatásban címû könyvét az
OKKER adta ki.

Fogalmazást Tanítók
Társasága

Békéscsabán megalakult a fenti nevû
szakmai szervezet. Címe: 5600 Békéscsaba,
Szerdahelyi u., Pf. 377, tel.: 66/328-630.
Várják az érdeklõdõket.

ÁMK-sok a FSZEK-ben
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár látta

vendégül szakmai bemutatón az általános
mûvelõdési központok könyvtárosait,
könyvtáros-tanárait.

PAB-konferenciák
Az Országos Köznevelési Tanács Pedagó-

gus Akkreditációs Bizottsága végzett 1800
továbbképzési kérelem elbírálásával. A bí-
rálatok feldolgozására, a javítások eredmé-
nyessége érdekében munkakonferencián ta-
lálkoztak az értékelõ szakértõk a tovább-
képzések alapítóival.

Ablaknyitogató
A Generálpress Kiadó adta ki Lovász

Gabriella és Csirmaz Mátyás közös mûve-
ként a címbe foglalt, NAT-konform tantervet,
mely a közismert és népszerû ún. „Lovász-
program” alkalmazóinak nyújt segítséget.
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Családbarát iskola 
chartája

A fenti dokumentum lehetõségérõl, a szü-
lõi ház és az iskola együttmûködésérõl ta-
nácskoztak a kelebiai általános mûvelõdé-
si központ tanítói, tanárai, szülõi, diákkép-
viselõi és önkormányzati tagjai a szülõi ház
iskolai befolyásának növelésén fáradozó fõ-
városi vendégek körében.

Földtani örökségünk

A Környezetvédelmi Minisztérium Föld-
tani örökségünk címmel pályázatot hirdet a
földtani természetvédelem népszerûsítése
és széles társadalmi alapokra helyezése, va-
lamint az oktatási munka e területre való ki-
terjesztése céljából.

A pályázat középiskolások számára két
kategóriában kerül meghirdetésre.

I. kategória: a – hagyományos értelemben
vett – középiskola I. és II. osztályos tanulói
(14–16 év)

II. kategória: a – hagyományos értelem-
ben vett – középiskola III. és IV. (V.) osztá-
lyos tanulói (17–19 év)

Pályázni lehet olyan max. 20. oldal terje-
delmû dolgozattal, amely a földtani termé-
szetvédelem, a földtani örökség témakörébõl
dolgoz fel bármilyen témát. A dolgozat tar-
talmazhat további mellékleteket (fénykép,
rajz, térkép, irat stb.). A témaválasztáshoz a
melléklet ad támpontot. A dolgozatot (és
mellékleteit) egy példányban kell benyújta-
ni. A pályázók a beküldött munkájukat nem
kapják vissza. A pályázaton csak egyénileg
lehet részt venni. Az önálló munka (terepi
megfigyelés, kiemelkedõ színvonalú könyv-
tári/levéltári munka, laboratóriumi munka
stb.) súlyozottan kerül értékesítésre.

A pályázat jeligés.
A dolgozaton a jeligét és a kategóriát kell

feltüntetni, a pályázó neve sem a dolgoza-
ton, sem a szövegben nem szerepelhet.

Az alábbi adatokat zárt, a dolgozaton sze-
replõ jeligével ellátott borítékban kell mel-
lékelni:

1) a pályázó neve, osztálya, kora, lakcí-
me, telefonszáma;

2) az iskola neve, címe, telefonszáma;
3) a felkészítõ tanár neve (amennyiben

van).
A pályázatokat a következõ címre kell

beküldeni „FÖLDTANI ÖRÖKSÉGÜNK”
megjelöléssel:

Környezetvédelmi Minisztérium
1011 Budapest, Fõ u. 44–50.
Beküldési határidõ: 1999. április 30. (pos-

tabélyegzõ kelte)
A dolgozatok bírálatát szakemberek vég-

zik. A kategóriákon belül kialakult rangsor
alapján a legjobb dolgozatot készítõk ré-
szére a hagyománynak megfelelõen

1999. július 23.–augusztus 1. között föld-
tani természetvédelmi tábor szervezõdik a
Bükki Nemzeti Park rejteki oktatóközpont-
jában.

A pályázat II. kat. 1–6. helyezettje, vala-
mint az I. kat. 1–3. helyezettje felvételt nyer
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Kar Geológus szakra.

A résztvevõk az elért eredményrõl a meg-
hirdetõ 1999. július 1-ig értesíti ki a pályá-
zó lakcímére küldött levélben.

A pályázaton való részvételt a tanuló is-
kolájának megküldött EMLÉKLAP-pal iga-
zoljuk.

A pályázók részére több szervezet értékes
különdíjakat ajánlott fel.

A dolgozatok elkészítéséhez a KöM Ter-
mészetvédelmi Hivatala, a Nemzeti Park
Igazgatóságok, a Magyar Állami Földtani In-
tézet, az Országos Földtani Szakkönyvtár és
a Magyar Geológiai Szolgálat Területi Hi-
vatalai készek segítséget nyújtani.

A témában további információt ad: KöM
Bihari György (1) 4573-390

Javasolt témák a FÖLDTANI
ÖRÖKSÉGÜNK c. pályázathoz

Az alábbi témák csak javaslatok. Bármi-
lyen, a földtani természetvédelem témakö-
rébõl választott témát fel lehet dolgozni.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a
dolgozatban emeljék ki az általuk védelem-
re érdemesnek ítélt értékeket, képzõdmé-
nyeket, tájakat.

1.1. Egy földtani feltárás részletes ismer-
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tetése. (Pontos helye, kapcsolata a tágabb és
szûkebb élõ és élettelen környezetével, a
feltárás részletes leírása, javaslat a feltárás
kezelésére, hasznosítására, védelmére és
bemutatására.)

1.2. Egy adott területen (pl. a lakóhely
környékén) található földtani feltárások, ill.,
geomorfológiai értékek bemutatása.

1.3. Egy kiépített vagy tervezett földtani
tanösvény leírása. (A tanösvény részletes
leírása (megtervezése), a feltárások, megál-
lóhelyek ismertetése. A bemutatandó ob-
jektumok, elsõsorban a földtan és geomor-
fológia tárgykörébe tartozzanak, de a terve-
zett útvonalon egyéb (biológiai, kultúrtörté-
neti stb.) értékek bemutatása is kívánatos.)

1.4. Egy hazai geológiai, geomorfológiai
vagy természetföldrajzi nevezetesség is-
mertetése:

– egy jellegzetes ásványtársulás leírása
– egy õsmaradvány-lelõhely ismertetése
– jellegzetes formák (pl. bazaltorgonák,

ingókövek, kõgombák stb.) leírása
1.5. a) Egy múzeumi õslény- és/vagy ás-

ványgyûjtemény bemutatása.
b) Egy iskolai gyûjtemény leírása,

összeállítása és bemutatása.
c) Saját gyûjtemény leírása, összeál-

lítása és bemutatása, a gyûjtés körülményei-
nek leírása.

1.6. Kõzetképzõdési, -átalakulási folya-
matok, ezek eredményeként keletkezett kõ-
zettípusok, formák; jellemzõ (magyarorszá-
gi) példákkal.

1.7. Az emberi tevékenység során (bányá-
szat, útépítés, metró stb.) felszínre került
földtani értékek.

1.8. Egy barlang bemutatása.
1.9. Egy hazai vízfolyás mentén feltárt

földtani képzõdmény ismertetése. (A vízfo-
lyás medrében mely szakaszon, milyen kõ-
zetet, ásványt lehetne találni, a hordalék
mérete, kerekítettsége, származása stb.)

1.10. Egy forrás vagy forráscsoport leírá-
sa (milyen kõzetbõl fakad, vízhozama, hõ-
mérséklete és ennek változása természeti
és antropogén hatások függvényében, kémiai
és biológiai jellemzõk, a környék vízrajzá-
ban elfoglalt helye, hatása az élõvilágra). Itt
az élettelen (abiotikus) környezetet kell
kiemelni és részletezni.

1.11. A kõzetek és az élõvilág kapcsola-
ta (a földtani környezet által meghatározott
élõhelyek, egy adott kõzeten képzõdõ ta-
laj, az ezen kialakuló jellemzõ életközösség).

1.12. A geológia szerepe a környezet- és
természetvédelemben. (Egy-egy, környe-
zet- vagy természetvédelmi probléma is-
mertetése, megoldási javaslatok, adatgyûj-
tés, kivitelezés stb., pl. bányarekultiváció,
hulladékelhelyezés, építésföldtan, vízgaz-
dálkodás, geológiai problémái diákszem-
mel.)

A Habsburg-ház és a magyar
mûvelõdésügy néhány kérdése

Az ELTE Tanárképzõ Fõiskolai Kar Mú-
zeumpedagógiai Kutatócsoportjának szerve-
zésében került megrendezésre az a klubest,
melynek témája a Habsburg-ház és a magyar
mûvelõdésügy néhány figyelemreméltó
mozzanata volt. Múzeumi szakemberek, pe-
dagógusok, fõiskolai és egyetemi hallgatók
vettek részt a Múzeumpedagógiai Klub el-
sõ, alakuló összejövetelén. A meghívott ven-
dég: Habsburg György és hitvese, Eilika
von Oldenburg hercegnõ volt.

Elsõként Mezõ Rita magyar–történelem
szakos tanár olvasta fel „A legmagyarabb
Habsburg” címû, József nádor tevékenysé-
gét méltató dolgozatát. Ebben felvázolta
József nádornak a magyarokért, Budapestért
végzett munkáját, feleségeinek közéleti te-
vékenységét. A témaválasztás aktualitását az
adta, hogy a közelmúltban emlékeztünk
meg halálának 150. évfordulójáról és Buda-
pest egyesítésének 125. évfordulójáról. Jó-
zsef nádor neve, munkássága elválaszthatat-
lanul összeforrt Budapest mai arculatának
kialakításával. Városépítõ, tudomány- és
mûvészetpártoló tevékenysége példa lehet
arra, hogy az ember számára fontos élettér
(ország, város) kultúrájával, mûvészetével
törõdni, azért tenni, csak odaadással, alapos-
sággal, hittel és szeretettel lehet.

Domanovszky Sándor, József fõherceg
életrajzírója írta, hogy a nádor Habsburgnak
született és magyarként halt meg. Húszéves
korában lett az ország nádorispánja. A nádor
– a palatin – a magyar jogrend szerint a ki-
rály után a legmagasabb közjogi méltóság,
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e tisztség viselõjét mindig is a korona és a
nemzet közötti kapocsnak tekintették.

József fõherceg már helytartóságának el-
sõ esztendeje alatt (1795–96) megismerte
Magyarország törvényeit, alkotmányát, szo-
kásait és a magyar történelmet. Ötvenéves
nádorsága alatt (1796–1846) tizenegy or-
szággyûlésen elnökölt és határtalan türe-
lemmel, nagy odafigyeléssel hallgatta a né-
ha forró hangulatú felszólalásokat. Jártassá-
ga a történelemben és a jogtudományban
tekintélyt biztosított számára.

A szerzõ kiemelte, hogy József nádor
sokrétû tevékenységével aktívan részt vett
a Nemzeti Múzeum létrehozásában.

A középkorban a tudományos élet köz-
pontjai az egyetemek voltak. A polgári tár-
sadalom korában a kutatás és az oktatás elõ-
segítésére múzeumok és könyvtárak sora
nyitotta meg kapuit Európában. Nálunk is
felmerült az igény a magyar történelem és
kultúra emlékeinek összegyûjtésére, feltá-
rására, egy megfelelõ intézmény megte-
remtésére.

1837. június 22-én helyezték el a Nemze-
ti Múzeum alapkövét és 1847 nyarán készen
állt az épület. A teljes berendezésre, a körü-
lötte levõ kert kialakítására azonban még
éveket kellett várni.

A magyar mûvészeti, tudományos éle-
tért, a hazai mûvelõdés ügyéért oly sokat te-
võ József nádor 1847. január 13-án hunyt el.

Egész alakos bronzszobra ma is a Lipót-
városban, a róla elnevezett téren áll.

Egy különös érettségi eseményeit idézte
fel Mészáros István professzor úr kutatá-
sait tolmácsolva Mosonyi Mária tanárnõ,
az ELTE TFK adjunktusa.

FOK
Együttmûködési megállapodást kötött

a Fõvárosi Oktatástechnológiai Központ és
a MPT. A kapcsolat lényegi eleme, hogy
korszerû technikai felszerelésérõl s e tech-
nikák sokoldalú alkalmazásáról neveze-
tes budapesti intézmény készséggel tart
bármelyik szakosztály, tagozat számára
bemutató foglalkozást, illetve teszi lehetõ-
vé, hogy a szervezeti egység ülését a hely-
színen tartsa.

Tanári pálya- 
és életkörülmények

1996/97-ben folytatott kutatásról számol
be Nagy Mária és az OKI Kutatási Köz-
pontjának „csapata” az OKKER kiadásában
megjelent terjedelmes kötetben. A kutatás
– mint ismeretes – kiindulópontját képezte
fontos közoktatás-politikai döntéseknek.

Felnõttoktatási Lexikon
A Magyar Pedagógiai Társaság Felnõtt-

oktatási Szakosztálya munkásságának elis-
meréseképpen az Oktatási Minisztérium je-
lentõs támogatás biztosítása mellett meg-
bízta a MPT-t a Felnõttoktatási Lexikon el-
készítésével. Harangi László és Csoma Gyu-
la vezetésével hozzáláttak az elõkészüle-
tekhez. A szerkesztõ bizottságba felkérést ka-
pott egyebek közt: Benedek András, Fónagy
Erzsébet, Földiák András, Koltai Dénes,
Maróti Andor, Sz. Tóth János, a szintén tá-
mogató DVV, valamint az OM Felnõttokta-
tási Fõosztálya megbízottja. A munka el-
kezdõdött.

Enciklopédia Kiadó
A Kiadó újdonsága a Kortárs magyar írók

bibliográfiája és fotótára címû kötet. A kiad-
vány több éves elõkészítõ, szervezõ és szer-
kesztõmunka méltó eredménye. 

Sebõ Ferencnek a klasszikus és modern
költészet népszerû darabjaira írt stílusos, a
fiatalok körében is szívesen fogadott, sõt
énekelt mûveinek szépen illusztrált gyûjte-
ményét, az Énekelt verseket is kiadta a
kiadó.

Zánkától Lillafüredig
A munka világa, gazdaság és közoktatás

kapcsolata – s természetesen az új kormány-
zat új oktatáspolitikája – állt az érdeklõdés
középpontjában az õszi konferenciaszezon
hagyományos székvárosaiban. Nagy érdek-
lõdés, jeles elõadók mellett kerültek sorra az
eszmecserék. A szaksajtó sorra közölte az
elõadásokat.
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Drámapedagógusok
Közgyûlést és szakmai napot tartott a ho-

vatovább legnépesebb, ezres tagságot szám-
láló szakmai szervezet, a Magyar Drámape-
dagógiai Társaság. A programon a legfris-
sebb, kísérleti mûhelyek mutatták be értõ és
kritikus közönség elõtt „termésüket”. Az
egyesület ünnepi keretek közt köszöntötte
alapító, örökös tiszteletbeli elnökét, a 70
éves Debreczeni Tibort.

AME
Megtartotta közgyûlését az Alapítványi és

Magániskolák Egyesülete. Kegyelettel em-
lékeztek az alapító társelnökrõl, Várhegyi
Györgyrõl. A közgyûlés tartalmi munkájá-
nak középpontjában az a minõsítési krité-
riumrendszer állt, melyet a magániskolák
minõségbiztosítása érdekében Horn György
dolgozott ki, és terjesztett a közösség elé.

Szocializáció és/vagy 
alternatív életforma?

A címbe foglalt kérdés állt annak az élénk
vitának középpontjában, amelyet a Mozga-
lompedagógiai Szakosztály szervezett a Nem-
zeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány fõ-
városi székházában. Vajon mi a feladata,
funkciója a serdülõmozgalmaknak? Az „át-
lagember”, a „kulturált fogyasztó” szokásai-
nak kialakításához való sajátos hozzájárulás
vagy pedig a serdülõkor értékkeresõ életko-
ri sajátosságai közepette olykor egészen ra-
dikálisan alternatív életmodellek megkóstol-
tatása? Megragadható-e a hazánkban mûkö-
dõ serdülõszervezetek különbözõsége ab-
ban, hogy a fenti két – egészen persze nem
ellentétes – küldetésbõl milyen „tevékenysé-
gi-koktélt” kavarnak? A beszélgetésen rész
vettek a mozgalomkutatás „nagy öregei”
mellett több szervezet prominens személyi-
ségei. Cserkészvezetõk, 4H-sok, úttörõve-
zetõk, „Szentlászlósok”, „Propátriások”, gyer-
mekház-vezetõ, fõvárosiak és vidékiek fejtet-
ték ki álláspontjukat. Szó esett – mint komor
kísérõdallam – a gyermekszervezetek, gyer-
mekintézmények mostoha helyzetérõl is.

Nyitott Tér
A Nyitott Tér szakmai lapot 1991-ben

alapította két civil szervezet, a Nyitott Kép-
zések Egyesület és a Nyitott Tér Alapít-
vány. A lap az iskolán kívüli tanulás, felnõtt-
képzés, valamint a speciális foglalkoztatá-
si programok hazai és nemzetközi eredmé-
nyeinek bemutatására jött létre. Mivel a két
alapító szervezet az úgynevezett több célú
civil szervezetek közé tartozik, tükrözve a
tevékenység sokszínûségét, a lapban is több
szakmai területrõl közölnek írást, rövid hírt
vagy úti beszámolót. A hat-, illetve nyolcol-
dalas  lapot 1000 példányban jelentetik meg.
A cikkeket az egyesület tagjai, a partnerszer-
vezetek képviselõi, illetve a szerkesztõbizott-
ság tagjai írják. A Nyitott Tér újságnak hét
száma jelent meg az elmúlt években. Az
eddig megjelentetett legjelentõsebb írások:

Dr. John R. P. Evans: A felnõttoktatás
problémái (1991/1)

Pordány Sarolta: A nem-formális képzé-
sekrõl (1991/2)

Liz Rhodes: Fiatal vállalkozók támogatá-
sa: brit tapasztalatok (1991/3)

Soren Stig Andersen: Alakítsd magad –
alakítsd városod elnevezésû dán projekt
összefoglalója (1992/1)

Antal Gábor: Kelet–Nyugat közmûvelõ-
dési konferencia Németországban össze-
foglalója (1992/2)

Kovács Erzsébet: Önkéntesek konferen-
ciája Prágában (1992/3)

Pordány Sarolta: Fiatalok az utcán elne-
vezésû amerikai–magyar projekt összefog-
lalója (1998)

1999-ben három tematikus számot jelen-
tetnek meg. Az elsõ a nyitott képzés, nyitott
tanulás problémáiról szól, a második szám
témája: innováció a közmûvelõdésben, s a
harmadiké a fiatalok utcai idõeltöltés. Az
elõfizetõk száma folyamatosan növekszik.
Szerkesztõség vezetõje és kiadásért felelõs:
Pordány Sarolta. Címe: 1011 Budapest, Cor-
vin tér 8. II. em. 403-as szoba. Levelezési
cím 1251 Budapest Pf.: 116. Telefon/fax: (1)
214-5849, 203-3766/123 mellék. Kiadó:
Nyitott Tér Alapítvány. Az új és régebbi
példányok megrendelhetõk a szerkesztõség
levelezési címén. A lap ára: 100 Ft
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Budapesti Tanítóképzõ
Fõiskola Továbbképzõ
Füzetek

A Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola a Nem-
zeti Alaptanterv megjelenésével párhuza-
mosan 1995 óta évi rendszerességgel jelen-
teti meg Továbbképzõ Füzetek sorozatát.

A Továbbképzõ Füzetek segítséget nyújt-
hat az újszerû mûveltségi területek beve-
zetéséhez, a helyi tantervek elkészítéséhez,
valamint a szakvezetõk, gyakorló pedagógu-
sok és leendõ pedagógusok képzéséhez és
továbbképzéséhez. Az öt kötet anyaga aktuá-
lis pedagógiai problémákat felvetõ és meg-
vitató konferenciákon hangzott el, vagy
szaktanárok felhívására gyakorló pedagógu-
sok vetették fel. A szerkesztett elõadások
gyakorlati eredményeket is tartalmaznak,
ugyanakkor elméleti útmutatót kínálnak
azoknak, akik már hosszabb ideje dolgoznak
oktatási intézményekben, de felkészültségük
bizonyos területeken hiányos vagy bizony-
talan.

Elsõ kötet: „Szakvezetõi modellkísérlet
I.” – Matematika. Az 1995-ös Továbbkép-
zési Konferencia anyagát tartalmazza. A fü-
zet azt a kerettantervet mutatja be, amely az
1–4. osztály matematikai neveléséhez, ma-
tematika-tanulásához készült. Az Olvasót
a Szerzõk (a Fõiskola oktatói) magával a tan-
tervi modellel és konkrét matematika-tan-
tervvel ismertetik meg, amely az 1978-as és
az 1987-es átdolgozott tanterv szellemét,
módszertani alapelveit és felépítését tovább-
ra is érvényesnek tartja, ezek jobb megva-
lósításához szeretne hozzájárulni.

Második kötet: „A helyi tanterv készíté-
sétõl a tanítási óráig”. A helyi tanterv készí-
tésével foglalkozó intenzív tanfolyam (1995.
október–1996. április, BTF) szerkesztett
elõadásait és néhány gyakorlati eredményét
tartalmazza. Foglalkozik a helyi tanterv ké-
szítése mellett az iskola pedagógiai program-
jának készítésével, valamint a helyi tanterv-
tõl a tanítási óráig vezetõ tervezési szintek-
kel is. A kötetben általános elméleti kérdé-
sekkel foglalkozó elõadások, az egyes szak-
területek tervezési sajátosságaihoz kapcso-

lódó írások, valamint a tanfolyam során ké-
szített tervezési dokumentumrészletek kap-
tak helyet.

Harmadik kötet: „Az ember és társada-
lom mûveltségi terület feldolgozása az ol-
vasástanítás keretében”. A kötet tanulmá-
nyokat és segédlet tervezeteket tartalmaz.
Az Ember és társadalom mûveltségi terület
keretében már az elsõ négy évfolyamon
megjelennek a Társadalmi ismeretek. A
múlt ismeretre, a néprajzra, illetve a zené-
re vonatkozó ismeretanyaggal foglalkoz-
nak a tanulmányok. Kiemelik a humán kul-
túrához, az elmélyült gondolkodás kiala-
kulásához vezetõ tantervi órák jelentõségét.
A segédletek, óravázlat minták gyakorlati
támpontot adnak ahhoz, hogy a pedagógus
megtalálja a személyiségéhez legközelebb
álló tantervet.

Negyedik kötet: „Konfliktusok az isko-
lában” (Eset elemzõ gyakorlatok). Az utób-
bi évtizedben a hazai neveléstudomány so-
koldalúan foglalkozott a pedagógiai folya-
matok konfliktusaival, s ezzel párhuzamo-
san a konfliktuspedagógia az alap- és to-
vábbképzés részévé vált. A leendõ peda-
gógusok segítséget kapnak saját konflik-
tus helyzetük más szemszögbõl való vizs-
gálatához, a gyakorló pedagógusok, szak-
vezetõk pedig  szakmai életük tapasztalatait
tudatosíthatják, elemezhetik a könyv segít-
ségével. A gyakorlatok segítséget adnak
ahhoz, hogy a pedagógusok a pedagógiai fo-
lyamatot tudatosan alakítva elkerülhessék a
konfliktusok felhalmozódását, a kezelhetet-
lenné vált feszültségeket, illetve felismer-
jék a konfliktusok pedagógiai hasznosításá-
nak lehetõségeit, s törekedjenek ezek ki-
használására.

Ötödik kötet: „Hon- és népismeret, nép-
hagyomány az oktató és nevelõ munká-
ban” (Az 1996. október 4–5-ei országos
konferencia anyaga). A kötet összegzi a
hon- és népismeret, s a hozzá kapcsolódó te-
rületek oktatásának helyzetét és gyakorla-
tát az óvodától az egyetemig. Ismerteti a té-
mával kapcsolatos pedagógusképzési lehe-
tõségeket, formákat. Tájékoztat a pedagó-
giai és kutató mûhelyek elmúlt évtizedben
elért elméleti-módszertani eredményeirõl,
a gyakorló pedagógusok innovatív és ha-
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gyományõrzõ tevékenységérõl. Mellékleté-
ben a Tánc és dráma 1–6. tantervi modult
közli, amely a hon- és népismeret iskolai
megvalósítására mutat példát: az iskola
egészét átfogó, korcsoportokban gondol-
kodó, a mûvészetek szocializációs szerepé-
re, a kreatív élményekre épülõ tanterv a
hon- és népismeret, a tánc, a dráma, a báb
és a vizuális kultúra oktatásának komplex
megvalósulását célozza.

Mozdulatmûvészet (Oktatófilm és ma-
gyarázó ábrafüzet). A Nemzeti Alaptanterv-
ben a tánc a dráma társaként a mûvészeti ne-
velés kiemelt területe lett. A táncban szerzett
tapasztalat mintát, biztonságot ad a társadal-
mi élet számos területén. A közösségi él-
mény a nemcsak iskolai értékek alapján va-
ló megmérettetés lehetõségét nyújtja. A Bu-
dapesti Tanítóképzõ Fõiskola 1996-ban ala-
pította a gyermektánc oktató szakirányú to-
vábbképzési szakot. Az elsõ okleveles gyer-
mektánc oktatók 1999-ben hagyják el a Fõ-
iskolát. Az oktatófilm az õ mozdulatmûvé-
szet óráin végzett munkájukat dokumentál-
ja. A magyarázó ábrafüzettel együtt jól szol-
gálhatja a kevés óraszámban tanuló felnõtt
hallgatók tanulását, és azokét, akik ismerked-
ni szeretnének az E. Kovács Éva által fém-
jelzett mozdulatmûvészettel.

A FOK tevékenységei,
szolgáltatásai

A Fõvárosi Oktatástechnológiai Központ
(FOK) 1992. augusztus elsején kezdte meg
tevékenységét a Fõvárosi Önkormányzat,
a Munkaügyi Minisztérium és a brit Know
How Fund támogatásával. Létrehozásának
célja és ezért alapvetõ kötelezettsége, a tech-
nológia alapú oktatás, képzés támogatása, a
kötetlen és önálló tanulás, valamint a mul-
timédia eszközök, anyagok és módszertan
minél szélesebb körben történõ megismer-
tetése. Két fõ tevékenységi köre a médiafej-
lesztés és a pedagógus-továbbképzési tevé-
kenység (az informatika, számítástechnika,
médiahasználat és a technológiával támoga-
tott oktatás témakörében). A FOK produk-
ciós részlege minden eszközzel és emberi
erõforrással rendelkezik ahhoz, hogy 

– multimédia anyagok fejlesztését, adap-
tálását elvégezze (AVID digitális utómunka
stúdió, CD-I fejlesztõ munkahely, számító-
gép programozói és kiadványszerkesztõi
csoport)

– széles médiahasználattal jelenjen meg
az oktatási szférában (számítógépes oktató-
szoftver, lineáris video, photoCD, videoCD,
CD-ROM adatbázis, interaktív CD, háló-
zati támogatású média)

– komplett multimédia központokat ter-
vezzen és hozzon létre.

A FOK Forrásközpontjának tevékenysé-
gi köre:

– általános és tematikus tananyag, tanesz-
köz és módszertani bemutatók szervezése és
lebonyolítása

– A FOK által fejlesztett anyagok ter-
jesztése

– nyílt napok tartása (minden héten ked-
den 14–18 óráig, szerdán 9–12 óráig) 

A Forrásközpont számítógépes oktató-
termének (12 számítógép) látogatói telje-
sen szabadon és önállóan használhatják a
számítógépes hálózatot (beleértve az
internetet is), bepillantást nyerhetnek mind
a saját fejlesztésû oktatóanyagaikba, mind a
médiatárukban fellelhetõ egyéb oktatóanya-
gokba. A terem korlátozott befogadóképes-
sége miatt kérik az érdeklõdõk elõzetes je-
lentkezését, sõt szervezett csoportok részé-
re eltérõ idõpontot is biztosítanak. Címük:
Fõvárosi Oktatástechnológiai Központ, 1088
Bp. VIII. ker., Bródy Sándor u. 14. Telefon:
318-6522, 318-6839, fax: 266-4693,
FOKnet: www.fok.hu. FOK Forrásközpont,
1088 Bp. VIII. ker., Puskin u. 24. Telefon:
318-5541, e-mail: foktat@fok.hu.

MNT
Mûvelõdés–Népfõiskola
– Társadalom

A Magyar Népfõiskolai Társaság folyó-
irata egy 1993. év végi beköszöntõ szám
után 1994-tõl negyedévenként rendszere-
sen (az évszakokhoz kötõdve) jelenik meg
12 oldalon, A/3 formátumban. Szükség sze-
rint + 2 oldalnyi tematikus betétlappal is
kiegészül.
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Tematikájának középpontjában a hazai
népfõiskolai mozgalom eseményei és gond-
jai állnak, azonban  – miként címe is jelzi –
vizsgálódási iránya a felnõttoktatás és a
közmûvelõdés, valamint a társadalompoli-
tika (benne hangsúlyosan a mûvelõdés- és
a szociálpolitika) szélesebb problémakörei-
re is kiterjed. Gyakorlatiasabban: azt a mun-
kát igyekszik segíteni, melyet a felnõttokta-
tásnak nem elsõsorban kormányzati és nem
elsõsorban piaci szereplõi végeznek.

A rovatszerkezet az elméleti és a gya-
korlati kérdések egyensúlyát igyekszik biz-
tosítani. Kiemelt helyen közöljük, ismertet-
jük és elemezzük a felnõttoktatást érintõ
hazai és nemzetközi dokumentumokat, va-
lamint politikai megnyilatkozásokat. Felhív-
juk olvasóink figyelmét a témába vágó ha-
zai és külföldi szakirodalomra. Beszámo-
lunk a Magyar Népfõiskolai Társaság
és/vagy valamely partner-szervezet által
rendezett országos regionális vagy jelentõ-
sebb helyi eszmecserékrõl, konferenciákról,
munkatanácskozásokról, az azokon meg-
fogalmazódott általános érvényû ötletek-
rõl, tanulságokról gondolatokról. Figye-
lemmel kísérjük a szomszédos, valamint a
távolabbi országokban zajló népfõiskolai,
felnõttoktatási, közmûvelõdési eseménye-
ket. Történeti dokumentumokkal igyek-
szünk életben tartani a népfõiskolai mozga-
lom klasszikus hagyományait. Pedagógiai,
szociológiai, pszichológiai tanulmányok,
módszertani elemzések mellett természete-
sen bemutatjuk  a népfõiskoláink életét, és
helyet adunk olvasóink véleményének is.
Végezetül – amennyiben ez negyedéves
megjelenésünkkel összhangba hozható –
aktuális információkkal (meghívók, prog-
ramok, pályázatok) is segítjük közelebbi
és távolabbi munkatársaink szakmai és moz-
galmi tevékenységét.

A lap 1500, ingyenesen terjesztett pél-
dányban jelenik meg a Német Népfõiskolai
Szövetség Budapesti Irodájának, valamint a
Nemzeti Kulturális Alapnak a támogatásá-
val. Felelõs szerkesztõ: Sz. Tóth János, a
Magyar Népfõiskolai Társaság ügyvezetõ el-
nöke, szerkesztõ: Trencsényi Imre. A szer-
kesztõség címe: Magyar Népfõiskolai Tár-
saság Népfõiskola Intézete, 1011 Budapest,

Corvin tér 8. Telefon/fax: 201-4928. E-mail:
mnthfhss@mail.matav.hu

Kultúra és közösség
A társadalomkutatásokban, a közmûvelõ-

dés elméletében és gyakorlatában felhal-
mozódott ismeretek, az átalakulás új gondol-
kodási és cselekvési lehetõségei számos te-
rületen gyökeresen megváltoztatták eddigi
felfogásunkat a köz mûvelõdésérõl.

A kultúra pluralitása a KÉK szerkesztõ-
sége számára azt jelenti, hogy a több mint
két évtizede meghirdetett programjának bi-
zonyos elemeit (a kultúrpolitika, a közmû-
velõdés intézményeinek állapota, a mûvé-
szet- és mûveltségterjesztés különbözõ ta-
pasztalatokra, szakirodalomra stb.) folya-
matossá téve megújuljon.

A KÉK 1998-tól olyan szakmai periodi-
ka, amely átfogja a kultúra és közösség kap-
csolatának jelentõs részét, teret engedve a
különféle kultúra-felfogásoknak, bemutatva
a piacgazdaságra való áttérés eredményeit és
sikertelenségeit. Változtattak a lap külsõ
megjelenésén és terjesztési rendszerén is,
szeretnék bõvíteni olvasóik körét és szerzõi
bázisát.

1998-tól ismét négy alkalommal, temati-
kus számokkal léptek a korábbinál szélesebb
olvasóközönség elé.

Közmûvelõdés és média. Szakemberek
szerepvállalása a közszolgálati médiában.
Médiamenedzsment, PR tevékenység a köz-
mûvelõdésben.

Multikulturális vizsgálatok tanulságai.
Kultúra, kulturálatlanság, lelki egészség.
Módszerek a társadalmi bajok orvoslására:
a „kultúra” mentálhigiénéje.

Új utak és képzési koncepciók a felnõtt-
képzésben. (Tartalmi és szerkezetváltás a
mûvelõdési, média stb. szakember képzés-
ben.) Emellett állandó rovatként könyvis-
mertetéseket, magyar és idegen nyelvû for-
dításokat tesznek közzé, valamint aktuális
eseményekrõl, szakmai összejövetelekrõl
adnak hírt.

Megjelenik 600 példányban. 
Megrendelhetõ: MTA Szociológiai Kuta-

tóintézet, 1014 Budapest, Úri u. 49., telefon:
224-0797.
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Educatio
Az Educatio címû folyóirat – patinásan

hangzó neve ellenére – viszonylag új kele-
tû a pedagógiai periodikák között: 1992-
ben Géczi János nyomán alapították az Ok-
tatáskutató Intézetben. Kozma Tamás fõ-
szerkesztése mellett elõbb Kravjánszky Ró-
bert, utóbb Karlovitz Tibor készítette el a fo-
lyóiratot.

Az Educatio tematikus számok füzére.
Évente négyszer jelenik meg. Különleges-
sége az ún. „vendégszerkesztõ” alkalmazá-
sa, aki az adott téma, terület szakértõje. A
kéthetenkénti üléseken a szerkesztõség tag-
jai közösen fogadják el a soron következõ
szám részletes tartalmát. A vendégszerkesz-
tõ javaslatára történik meg az egyes tanul-
mányok szerzõinek felkérése. A rovatokba
jobbára a tematikához illeszkedõ cikkek ke-
rülnek: riportok (Valóság), nemzetközi szer-
vezetek írásos anyagai (Dokumentum), ku-
tatási beszámolók (Kutatás Közben), recen-
ziók (Szemle rovat). Magyarországon egye-
dülálló a Cental-Europa elnevezésû rovat,
amely angol nyelven a közép-kelet-európai
térség országainak oktatásügyébõl meríti
anyagát. Az egyes számok végén angol és
német nyelvû összefoglalók találhatók.

Cím: Budapest XIII., Victor Hugo u.
18–22., levélcím: 1395 Budapest, Pf. 427.,
Telefon 129-7652, 270-1777, fax: 129-7639,
e-mail: educatio@drotposta.hu
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