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Könyvheti kincsek
pedagógusoknak
A 2000. évi Könyvhét gazdag kínálatából a pedagógus-szakmát közvetlenülérintő kiadványokat emeljük ki. Gyermek a
hőse Mészáros Márta ,Kisvilma’ című művének, az önéletrajzi ihletésű film-sorozat
utolsó darabja a 30-as évek Szovjetúnióbeli gyermekélet tükre (Magyar Könyvklub). Lukácsy András ,A líra mutatványosai’ címmel a költészet és játék határait kereső gyűjteményt közöl (Pont). Varga Domokos új könyve – Hét Krajcár Kiadó kiadásában – a családról szól, ezúttal Édesanyám sok szép szava címmel egy első világháború előtti családtörténetrajzolódik
ki a sorokból. Kőrösi Zsuzsanna és Molnár
Adrienne az ’56-os elitéltek gyermekeinek
sorsáról írt dokumentumkönyvet. Az
1956-os Intézet a kiadó. Nagy Júlia gyűjteménye (,Kollégium és irodalom a 18–19.
században’) a magyar diákköltészet eredetébe avat be (Press Publica). a Népi kollégiumok emlékét Kardos László-interjú és
Pogány Mária írása őrzi ,Amikor a népi
kollégiumokról vallani kell’ címmel
(Püski). Nagy Olga ,Változó népi kultúra’
címmel rendezte sajtó alá a Havadon végzett társadalomnéprajzi gyűjtéseket (Madách-Posonium). A gyerekirodalom klaszszikussá váló középgenerációja (Utassy,
Mezey, Kiss Benedek stb.) mellett Kovács
András Ferenc is jelentkezik gyermekverskötettel. ,Miénk a világ’ a kötet címe.
kiadó: Polis, Kolozsvár.

Körös Tanulmányok
A Dél-Alföldi régió felsőoktatási integrációjába tagozódott egykori KörösFőiskola, mely ma a példaadó Tessedik Sámuel nevét viseli évkönyvekben foglalta
össze oktatóinak tudományos munkásságát. Az 1998. és 1999. évről jelent meg tanulmánykötet, melyben a békéscsabaiszarvasi Főiskola jeles személyiségei publikáltak javarészt pedagógiai, történeti,
társadalomelméleti stb. tanulmányokat. A

köteteket Kicheller Magdolna szerkesztette. A szerzők közt Köteles Lajos, Gáspár László, Fábiánné Kocsis Lenke és mások neveit találjuk a gazdag kötetben.

Az alsófokú
pedagógusképzés –
felsőfokon 15, 25 éve
Fontos jubileumot ünnepel az óvóképzés és a tanítóképzés. A társadalmimodernbizáció sodrában az értelmiség e csoportjai is felsőfokú képzésben jutnak diplomához. A nemes tradiciók és a modernizációs vívmányok jegyében ünnepi köszöntéssel fordultak a pedagógusokhoz és
a szülőkhöz a pedagógusképzés prominens személyiségei. Cseh Sándor, az Óvó
– és Tanítóképzők Egyesületének elnöke s
Leitner Sándor a Tanító- és Óvóképző Főiskolák, Főskolai Karok Főigazgatói kollégiumának elnöke. A felhívás szórólapként terjedt el az oktatási intézményekben.

MH
A MH Lyceum alapítvány ezévi szakmai konferenciáját – nagy nyilvánosság
előtt – az ifjúság karrierlehetőségeinek
szentelte. Nagy érdeklődés kisérte Gazsó
Ferenc professzor előadását, a vállalkozói
szféra és a pedagógusok dialógusát. Mint
köztudott, a MH Lyceum alapítvány a
fenntartója a középiskolázás számára új
esélyt nyitó Zöld Kakas Lyceumnak. A
konferencián mutatták be a tavalyi ülés
dokumentumkötetét, mely Az értékközvetítés feszültségei címen jelent meg. E kötet
kiemelkedő szerzője Heller Ágnes.

Zsákomban a bábom
A hagyományos sárospataki bábpedagógiai fesztivál és tanácskozás témája a
bábjáték és a pedagógia összefüggései. Az
előadók közt Vekerdy Tamás álláspontját
ismerhettük meg.
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