
Veszprémi szakkönyvek
Hegedűs Gábor szerkesztésében megje-

lent a ,Projektmódszer I–II’ című kötet,
amely többnyire a veszprémi Projektpeda-
gógiai Konferencián is elhangzott előadá-
sokat tartalmazza. 

Poór Zoltán kötete ,A kommunikatív
szemlélet megvalósulási formái a gyer-
mekkori nyelvoktatásban’ címet viseli. A
Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában
megjelent a szerző ,Nyelvpedagógiai tech-
nológia’ című könyve is. A kötet tartalma:
Bevezetés a nyelvpedagógiai technológiá-
ba; A képi szemléltetés; Hangtechnikai
eszközök alkalmazása; Audiovizualitás a
nyelvpedagógiában; Kortárs technológiák
és az autonóm tanulói személyiség. E
könyv abban a Bárdos Jenő által szerkesz-
tett nyelvpedagógiai sorozatban látott nap-
világot, amelynek előző köteteit Bárdos
Jenő ,Az idegen nyelvek tanításának elmé-
leti alapjai és gyakorlata’ címmel és Kur-
tán Zsuzsa ,Idegen nyelvi tantervek’ cím-
mel jegyzi.

Történelmi tanulságok
A debreceni Hajja és fiai Kiadónál, a

20. századi hadtörténet sorozatában kor-
rekt és gazdagon illusztrált kötet jelent
meg a nácik hírhedt lélektorzító nevelési
vállalkozásáról, a Hitlerjugendről. Szer-
zője Brenda Ralph Lewis.

Iskoladrámák
Az Argumentum kiadó gondozta Iroda-

lomtörténeti Füzetek 147. kötete – Varga
Imre: ,Magyar nyelvű iskolaelőadások a
XVII. század második feléből.’, Kilián Ist-
ván: ,A minorita színjáték a XVIII. szá-
zadban’, Pintér Márta Zsuzsanna: ,A fe-
rences iskolai színjátszás a XVIII. század-
ban’, Varga Imre: ,A magyarországi pro-
testáns iskolai színjátszás a kezdetektől
1800-ig’ című könyvei után – Varga Imre
és Pintér Márta Zsuzsanna összefoglaló,
pedagógiai vonatkozásokra figyelő mun-

kája e tárgyban: ,Történelem a színpadon.
Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a
17–18. században’. A szerzők 8000 iskola-
drámát vizsgáltak meg, s a magyar törté-
nelem kronológiáját követve mutatják be
az egykor diákok játszotta darabokat.

Iparművészet
A ,Művészet és mesterség’ című állan-

dó kiállítás mellett a szecessziót bemutató
időszakos kiállítás látható a fővárosi Ipar-
művészeti Múzeumban. A Nagytétényi
Kastélymúzeumban a bútorművészet tör-
ténetét mutatják be. Szombatonként jelme-
zes, táncos, sőt pezsgős interaktív bemuta-
tó szolgál látványosságul.

UNESCO-konferenciák 
„Mindenkit élni és tanulni megtanítani”

–  az emlékezetes Delors-jelentés szlogen-
je áll a szeptemberi, genfi nemzetközi ne-
velésügyi konferencia középpontjában.
Havannában, Muscat-Omanban és
Pristiná-ban zajlottak a témát előkészítő
tanterv-fejlesztési tanácskozások. A kana-
dai Victoriában a gyermeki jogok a köz-
ponti téma, Ghanában az AIDS. A nemzet-
közi szakma 2002-re az ukrajnai Poltavára
figyel: Anton Makarenko 75 éve hozta lét-
re itt nevezetes gyermektelepét.

Ifjú-kór
Sok támogatója révén jelenhetett meg az

a kötet, melyet Kapócs Imre, Maár Márton,
Szabadka Péter jegyez szerkesztőként, s az
ifjúságról, az ifjúságra leselkedő veszélyek-
ről szól, középpontban a Béke Gyermekott-
hon tapasztalataival. 
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