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Független Pedagógiai
Intézet

Megkezdte működését az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium (a legendás
AKG) épületében a magániskolák által
létrehozott független pedagógiai intézet, s
kínálja sokszínű szolgáltatásait.

Tisztújítás a 
PSZOSZ-ban

A PSZOSZ a pedagógiai intézetek or-
szágos szakmai egyesülete. Szabó László
szombathelyi elnök mandátuma lejárt, le-
mondását érdemei elismerése mellett fo-
gadta el a szervezet. Ismét dunántúli elnök
élvezi a választók bizalmát: Annási Fe-
renc, a győri Pedagógiai Szolgáltató Inté-
zet igazgatója.

Pastorale 2002
A zuglói Szent István Zeneház több év-

tizedes zenei közművelődési hagyományai
folytatásaként a fenti címmel hirdetett ifjú-
sági zenei rendezvénysorozatot, melynek
érdekessége, hogy a tematikát követően az
Állatkertbe is kitelepülnek. Vejnemöjnen
muzsikál; Körbe-körbe (rondó-forma a ze-
nében), Két zongorán négy kézzel és Re-
pülj, madár, repülj – e négy témakörben
társul értő ismertetés a zenei élményhez.

Drámapedagógiai 
tankönyv  
a felsőoktatásban

A Magyar Drámapedagógiai Társaság ve-
zetői úgy döntöttek, hogy „akadémiai” tan-
könyvvel kínálják meg a pedagógusképzés-
ben többféle program alapján drámapedagó-
giát tanítókat. A legjobb tapasztalatokat ösz-
szegző kötettel egységesen magas színvonalat
kívánnak elérni a hazai drámapedagógiában.

Fel a zászlóval magasra
A Kossuth-év alkalmából március 1-jén

tartanak szakmai tanácskozást a gyermek-
és serdülőszervezetek. Áttekintik hagyo-
mányrendszerük 1848-as vonatkozásait,
kicserélik tapasztalataikat. Először adják
át a Vasvári-diplomát, melyet a Magyar
Pedagógiai Társaság mozgalompedagógi-
ai szakosztálya alapított.

50 év
Fél évszázados jubileumára készül Mis-

kolcon a József Attila nevét viselő Általá-
nos Iskola. Az iskola arról nevezetes, hogy
tanulói közt meghatározó a roma tanulók
száma, s az iskola e kihívásra pozitív prog-
ramokkal válaszol. A Költészet napjához
csatlakozva szervezik hagyományos Jó-
zsef Attila-napjukat, s erre az eseményre
jelentős személyiségek meghívását, meg-
szólaltatását tervezik.

Iskolakultúra-
események

2002. január 29-én, 16.00 órakor a bu-
dapesti Írók Könyvesboltjában az Iskola-
kultúra-könyvek utóbbi három kötetét mu-
tatták be, mintegy hatvan fő szakmai ér-
deklődő számára a kötet szerkesztői.

2002. február 7-én a hajdúböszörményi
Veress Ferenc Szakképző Iskola Iskolahe-
tének keretén belül Géczi János tartott
előadást az Iskolakultúra folyóiratról, a
Baranya megyei tudásmérések biológia
tárggyal kapcsolatos eredményeiről és a
magyar pedagógiai folyóirat-struktúráról.

2002. február 12-én a Kossuth Rádió
Társalgó című műsorában Varga Lajos
Márton műsorvezető-szerkesztő az Iskola-
kultúra könyvek-sorozatban megjelenő
Nagy Mária – Baska Gabriella és Sza-
bolcs Éva szerzők ,Magyar Tanító, 1901.’
című kötetet méltatta. A kötetről Nagy
Máriával készült interjút is ekkor sugároz-
ta a rádió.
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