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bi Gyerekkor-történet
Az Eötvös Kiadó jelentette meg

Pukánszky Béla és Vajda Zsuzsa szöveg-
gyûjteményét, amely a gyermekkor-történet-
nek mint új szakdiszciplína alapvetõ elmé-
leti írásait teszi hozzáférhetõvé magyarul. Az
Osiris a kiadója annak A gyermek évszáza-
da címû kötetnek, melyet szintén Pukánszky
szerkesztett, s egy hasonló címû, század-
végi akadémiai konferencia anyagát tartal-
mazza. Gyerekkor-történeti szöveggyûjte-
mény az OKKER kiadásában megjelent Ko-
rok, gyerekek, nevelõk is, melynek szer-
kesztõje Trencsényi László.

Jog a pedagógiában
Bíró Endrének, a gyerekek ügyvédjének

összefoglaló monográfiája jelent meg a pi-
lisborosjenõi Pedagógus-továbbképzõ Kht.
és a Jogismeret Alapítvány gondozásában.

Konferencia 2000
A Magyar Pedagógiai Társaság felhívás-

ban ajánlotta a szakmai szervezeteknek,
hogy 2000-ben, a millennium évében ren-
dezzenek közösen konferenciát a nevelésügy
akut gondjairól, az esélyegyenlõségrõl. A
csatlakozó szervezetek: Academia Ludi Et
Artis, Magyar Rajztanárok Egyesülete, Köl-
csey Ferenc Pedagógiai Mûhely, Budapes-
ti Montessori Társaság, Magyarországi
Gyermekbarátok Mozgalma (Nyugat-ma-
gyarországi régió), Magyarországi Pedagó-
gus Szaktanácsadók Egyesülete, Gimnáziu-
mok Országos Szövetsége, Iskolai Esély-
egyenlõségért Egyesület, Országos Közok-
tatási Intézet, Magyar Úttörõk Szövetsége,
Károlyi István Gyermekközpont, Egyete-
mes Magyar Pedagógusok Egyesülete, Isko-
lairányítók Magyarországi Egyesülete, Ál-
talános Iskola Igazgatók Országos Szövet-
sége, VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövet-
ség, Könyvtáros Tanárok Egyesülete, Me-
gyei Pedagógiai Intézetek Igazgatóinak
Egyesülete, Értük–Velük Egyesület, Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság, Kodolányi
János Fõiskola, B. J. Matematikai Társu-

lat, PELE, Általános Mûvelõdési Közpon-
tok Egyesülete, POZITÍV Országos Szakmai
Egyesület, Eötvös József Szabadelvû Pe-
dagógiai Társaság, Történelemtanárok Egy-
lete, Kollégiumi Érdekvédelmi Szövetség.

Gyermekközpontú 
Magyarországért

Ez volt a címe annak a módszertani ren-
dezvénynek, amelyben Békásmegyeren a
Soros Alapítvány mutatta be a Kisgyermek-
kori fejlesztés címû záróprogramját. Kiállí-
tásokon, szabadtéri módszertani bemutató-
kon számolt be a gyermekek körében vég-
zett munkáról megannyi modellintézmény,
óvoda, iskola, közmûvelõdési intézmény.
Munkájukat megörökítette a Süss fel nap
címû kiadvány második kötete. A rendez-
vénynek rangot adott, hogy a Köztársaság el-
nöke nyitotta meg. Élénk vita követte a be-
számoló elõadást. A Soros Alapítvány érté-
kes rendezvényt nyugtázhatott. A sikerbõl ki-
vette részét a Pilisborosjenõi Pedagógus To-
vábbképzési és Módszertani Kht. munkatár-
si gárdája is.

Népzene, néprajz, 
néphagyomány

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet a népmû-
vészeti oktatás legjelesebb szakemberei-
nek részvételével hirdetett továbbképzési
foglalkozássorozatot. Szeptember 9-én
Barsi Ernõ a Szigetközrõl s a hagyomány
átörökítésérõl tart elõadást, V. Molnár József
a nemzeti mûvelõdésben helyezi el a nép-
hagyományt, októberben Fábián Éva éne-
kelt meséi elõzik meg Juhász Zoltán elõadá-
sát, amelynek népzene és információelmé-
let a címe. November 4-én Berecz András
mesél, ugyanekkor Sándor Ildikó a Kár-
pát-medence hagyományos népszokásai
közti hasonlóságokat és különbségeket
elemzi. Juhász Katalin és Szabó Zoltán
elõadása nyomán a történelem során együtt
élõ magyarországi kisebbségek folklórja
kerül középpontba. Februárban táncházzal
zárul a  gazdag képzés-sorozat.
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Évkönyv
Évkönyvet ad ki az Országos Köznevelé-

si Tanács 1998-ról. Ezzel a sokoldalú, a ta-
nács tagjainak különbözõ álláspontját rög-
zítõ tanulmánykötettel teljesíti az OKT tör-
vényes kötelezettségét az „éves jelentés”
közreadását illetõen.


