
Utak a holokauszthoz,
történetek a
holokausztról

Hosszú Gyula az összeállítója annak a
Pedellus Kiadónál megjelent kötetnek,
mely a középiskolások holokauszt-
ismereteit bővíti. A gazdag dokumentum-
gyűjtemény záródarabja – a ,Hazatérés’ fe-
jezetben – Kertész Imre ,Sorstalanság’ cí-
mű művének utolsó passzusait idézi.

Tanárképzők
A pedagógusképzés körül megbolydult

a szakma. A pedagógusképzés korszerű
normáit és óraszámait megjelenítő úgyne-
vezett 111-es kormányrendelet védelmé-
ben, a pedagógusképzés szakmai érdekvé-
delmét képviselve újabb és újabb rendez-
vényekre, konferenciákra kerül sor. Leg-
utóbb a Tanárképzők Szövetsége tartott
Veszprémben nagyszabású konferenciát.

Drogtörvény
Az Országos Köznevelési Tanács rend-

kívüli ülésen tárgyalt a Btk. azon pontjai-
nak módosításáról, melyeket a nyilvános-
ságban sokan „liberalizációnak“ értelmez-
tek. A tanács tagjainak túlnyomó többsége
helyeselte a módosítást, mely a börtönbün-
tetés helyett az elterelés intézményére for-
dít nagyobb hangsúlyt bizonyos esetek-
ben, így előtérbe helyezi az iskola világá-
ban a pedagógiai megoldásokat.

Debreceni egyetemi 
tankönyvek

,Pszichológia az iskolában’, ,Pedagógiai
pszichológia’, ,Didaktikai szöveggyűjte-
mény’ – e kötetek jelzik, hogy az alföldi
diákvárosban a pedagógusképzést átgon-
dolt program alapján új, korszerű tanköny-

vekkel segítik. A szerkesztők: Tóth László,
Balogh László, Szabó László Tamás.

Kollégium, napközi, 
családpedagógia

A szociális és pedagógiai gondoskodást
ötvöző oktatási-nevelési intézmények, in-
tézményi funkciók szakmai érdekeinek
képviseletében tanácskoztak, foglaltak ál-
lást a Magyar Pedagógiai Társaság szak-
mai szervezetei, szakosztályai –  az esély-
egyenlőség igenlése  jegyében.

Újuló oktatási törvények
Erdélyben

A kormány programjával és az európai
jogharmonizációval összhangban a Neve-
lésügyi Minisztérium meg kívánja szüntet-
ni a ma létező egyedüli oktatási törvényt,
és külön akar a közoktatás és külön a fel-
sőoktatás számára egy-egy törvényt ki-
dolgozni. 

Már mind a két tervezet elkészült, me-
lyet el is juttattak a magyar szakmai szer-
vezeteknek, és azt kérték tőlük, hogy fo-
galmazzák meg annak kapcsán észrevé-
teleiket. Asztalos Ferenc, a képviselőház
oktatási bizottságának alelnöke elmondta,
hogy a törvénytervezet elkészítése kap-
csán összehívott felsőoktatási tanács olyan
álláspontot dolgozott ki, hogy azt az
RMDSZ politikusai egyértelműen fel
tudják vállalni. 

A tervezetet azonban a Rektorok Orszá-
gos Konferenciája, és az egyetemek sem
fogadták el. Ezért most egy olyan meg-
oldáson dolgoznak, melyet a minisztérium
szakemberei, a Rektorok Országos Kon-
ferenciájának képviselete és a két ház 
szakbizottságának tagjaiból létrejött közös
bizottság dolgoz ki. A közoktatási törvény
tervezetét pedig már ebben a hónapban
kormány elé akarják terjeszteni.
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