satöbbi

Vezetésrõl komolyan

Andragógusok egymás
közt
A felnõttoktatási törvény, illetve az Európai Unió felnõttoktatási felhívása felélénkítette az andragógus szakmát. Mayer
József riportkötete ,Útkeresõk’ címmel az
OKI és az OPKM közös kiadásában jelent
meg. Az OKI külön kiadványa köszönti a
70. születésnapját ünneplõ Csoma Gyulát.
Az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai
Karának továbbképzõ füzetei 6. darabjában az un. Biblex-program mutatkozik be:
,Könyvtárak a kirekesztés ellen – új kihívások, új feladatok’ címmel.

Az EDGE kiadó (amely Klein Sándor
pedagógiai és pszichológiai munkásságát
is közreadja) sorozatában a korszerû, emberközpontú és kliensközpontú szervezet
munkáját segítõ kiadványokat is megjelentet, sikeres külföldi szerzõktõl. (Belbin,
M.: ,Team, avagy az együttmûködõ csoport’; Blachard, K.: ,Empowerment, a felelõsség hatalma’; Goleman, D.: ,Érzelmi
intelligencia a munkahelyen’, Kao, J:
,Ötletgyár avagy a kreatív szervezet’,
Wellemin, J.: ,Az ügyfél szolgálatában’.)

Psalmus Humanus
Felülrõl és alulról
Kelemen Elemér a 19–20. századi Magyarország oktatáspolitikájáról közöl tanulmánykötetet ,Hagyomány és korszerûség’ címmel az Új Mandátum és az Oktatáskutató Intézet kiadásában. ,Gyökerek és
korszakok’ címmel (Balázsi Károly szerkesztésében) a Magyar Népfõiskolai Társaság adott ki történeti szöveggyûjteményt
ugyanezen korszak „népi“ kezdeményezéseirõl a tudás újraelosztását illetõen.

Ismeretek a családról
A Családi Nevelésért Alapítvány új kötete 7–10. évfolyamra alkalmazható „családpedagógiai módszertant“ adott közre
Cs. F. Nemes Márta tollából. Hernádi Miklós angolszász adatok és álláspontok kritikai értékelésére alapozta az Akadémiai Kiadónál megjelent kötetét: ,Családbomlás
az ezredfordulón’. Cs. F. Nemes Márta a
Családi Nevelésért Alapítvány kiadásában
serdülõk családpedagógiai módszertanát
adta közre.

A zûrkorszak gyermekei

50. születésnapját ünnepli a budapesti
Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zene tagozatos Általános Iskola, a hazai Kodály-hagyományõrzés egyik fellegvára.
Az ének-zenei tagozatú iskolák szakemberei szomorúan nyugtázzák, hogy az egykor
virágzó pedagógiai „szakág“, az igazi hungaricum fénykorának 240 elemet számláló
hálózata mára több mint felével csökkent.
Második tanulmánykötetét adta ki a
Psalmus Humanus egyesület. K. Udvari
Katalin szerkesztésében a zenei innovációk seregszemléje olvasható. Az egyesület
adta ki az ,Integrált Mûvészeti Nevelés az
iskolában és a családban’ címû konferenciája teljes anyagát videókazettán.

Web-oldalak
Www.kolyokmuzeum.hu. Ezen a címen
nyitott internet-oldalt a Nemzeti Múzeum.
A program a legkisebbeket, a gyerekeket
avatja be a Múzeum és egyáltalán a múzeumok világába. A www.egyszervolt.hu
honlap pedig többféle szolgáltatást kinál
gyerekeknek és nevelõknek – meséktõl,
dalokon, játékon át Ranschburg Jenõ
jótanácsaiig, Gáspár Sári riportjaiig.

Szapu Magdának a Századvégnél megjelent terjedelmes kötete a mai ifjúsági
csoportkultúrákról ad számot, impozáns
empirikus kutatások alapján.
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