
Körforgások
Moser Miklós grafikai modellekben áb-

rázolta „korunk világképének alapjait”. Kör-
forgások a természetben és a társadalomban
címmel a Környezetvédelmi és Területfej-
lesztési Minisztérium adta ki díszes, színes
albumban.

Múzeumba hívogató
A Magyar Nemzeti Múzeum folytatja

Históriás Történeti Játszóházát – immár az
államalapítási évfordulóra készülve. Április-
ban honfoglaló eleink a téma, májusban
Szent István Törvénynapja „játszatik” el a
vasárnapi matinékon.

Kútbanézõk
Újabb példányokkal gyarapodott az

Academia Ludi et Artis periodikája.
Debreczeni Tibor munkásságát összegzi a
Hálóban címû különszám, a IV. sz. füzet
pedig mûhelygyakorlatokat, módszertani
írásokat közöl.

Ifjabb muzsikások
E lemezismertetõ címét  a hírneves Mu-

zsikás Együttes sokoldalú zenészétõl, ifjabb
Csoóri Sándortól kölcsönözte. Ô nevezte el
így az együttes, valamint az õ saját „elõne-
vét” egyesítve azt a fiatal népzenei zenekart,
melyet immár növendékeibõl, tanítványai-
ból õ alapított. Tehetségfejlesztõ, egyben
hagyományápoló sajátos hangszertanítási
metódusát egyre többen követik. Ez az „If-
jabb Muzsikás” tehát, melynek „Egy” (azaz
No. 1) a címe. Az ifjakból álló zenekar nép-
szerû, ismerõs dalokat, táncdallamokat ad
elõ vonzó tehetséggel.

A negyedszázada mozgalmat teremtõ
egykori „fiatal népmûvészek” másik meg-
határozó alakja is új CD-vel jelentkezett.
Sebõ Ferenc Rongyszõnyege folytatása az
’énekelt verseknek‘, a fiatalok körében slá-
gerré vált korábbi Weöres-feldolgozások-
nak. A „ráadás”: az új magyar költészet
jelesei szõtték tovább a rongyszõnyeget. Az

elnevezés már csak azért is stílusos, hi-
szen a rongyszõnyeg is így készül: hozott
anyagból. A Csiki Lászlótól Határ Gyõ-
zõn, Rákos Sándoron, Tandorin át Visky
Andrásig ívelõ lista szereplõinek nem csu-
pán a mintaadó mester (bújócskázó) költõi
világába kellett belehelyezkedniük, de volt
még egy minta is: az énekes-népzenekuta-
tó ritmikai mintákat kínált fel a közép-ke-
let-európai folklór színes fonalaiból, tépé-
seibõl. 41 új „énekelt vers” áll a versked-
velõk rendelkezésére színes, érdekes mo-
dorban. Az énekes segítségére ezúttal Se-
bestyén Márta volt s a balkánit játszó Zsa-
rátnok Mûhely.

Nemcsak „énekelt versek” hallgathatók
lemezen, kazettán, hanem „verselt zenék” is.
Vagy hogy is nevezzük azt a zenei divatje-
lenséget, melyet eleinte „rap”-nek neveztek
itthon, majd a tengerentúli mintát követve
„hiphapnak”.  Hamar híressé vált ebben a
mûfajban – s méltán – a fõvárosi belsõváro-
si roma fiatalok együttese, a Fekete vonat.
Sajátos a mûfaj is, hiszen szövege eleve
költészet is „kíván lenni” (nem egyszerûen
a zenei hatást segítõ szókeverék), a
„repperek” a világ minden táján határozot-
tan üzennek, nem különösen vidám (happy)
üzeneteket – ugyan  a „rap” elsõ magyarí-
tása (Geszti Péter révén) intellektuális frivo-
litásra törekedett. A „repper” életérzés és
üzenetvágy sajátosan ötvözõdött a Fekete
vonat számaiban. A Los Angeles-i gettók ze-
nés költészete (a zenében a „minimal art”-
ra ismerhetünk) különös mûalkotásokban
ötvözõdött a fõvárosi cigány fiatalok zenei
és irodalmi-poétikai kultúrájával.

A Fekete vonat tagjai nem tagadják: a
Kalyi Jag-ot is mesterüknek tekintik. Nos a
legnépszerûbb cigány folk-együttes új leme-
ze már-már világzenének (world-music) te-
kinthetõ. Az európai cigányság megannyi stí-
lusárnyalatában mozognak otthonosan –
már-már klasszicizálóan – Cigányszerelem
címû lemezükön. 

Végül egy ifjú népzenei együttes Kolozs-
várról. Az Üsztürü zenekar a hazai tánchá-
zi muzsikások legjavától tanult erdélyi
táncházi muzsikát. Tisztán, eredeti ízek-
kel szólaltatják meg kedves zenéjüket. Ked-
ves zenéinket.
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Drámapedagógiai
Tanács

A Magyar Drámapedagógiai Társaság
1998. évi közgyûlésén tanácsadó testület
létrehozásáról döntött. A 10 éves, rangos
szakmai-civil szervezet tagjai legjavából,
országos hírû szakemberekbõl válogatta ki
az egyes stratégiai kérdések megfogalmazá-
sára hivatott csoportokat. A MDPT fontos-
nak tartotta hangsúlyozni: a NAT tervezett
korrekciója nem érintheti a Tánc és dráma
helyét az iskolák számára megfogalmazott
mûveltségképben. A hatékonyság érdeké-
ben a felsõoktatás és a továbbképzés minõ-
ségbiztosításában kész feladatokat vállalni.
Ugyancsak fontosnak tartották a szakértõk
a drámatanítás mellett a gyermekszínjáték
legjobb hagyományainak életben tartását,
továbbfejlesztését. Felkészült gyermekszín-
játszó-rendezõkre van szükség – szögezték
le. Szó esett az ún. színi (más szóval) szín-
házi nevelésrõl is. A MDPT egy értékköz-
pontú és gyerekközpontú mûvelõdéspoliti-
ka alapkérdésének tekinti a gyermekszínhá-
zi munka támogatását.

Gyógyít a báb
E címen rendezte meg hagyományos

szakmai tanácskozását az UNIMA – Nem-
zetközi Bábszövetség – Magyar Központja.
Demeter Zsuzsának, az egri Harlekin Báb-
színház mûvészeti vezetõjének szerkeszté-
sében a tanácskozás anyaga most kötetben
is megjelent.

KIE
A Keresztyén Ifjúsági Egyesület 73 esz-

tendejének legendás történetét dolgozta fel
kötetben Kovács Bálint. A kötetet a KIE
szeniorok Pógyor István Baráti Köre adta ki.

Filmek az iskoláról
ABalmazújvárosi ÁMK a Nemzeti Kultu-

rális Alaptól olyan szakmai találkozó rende-
zésére nyert pályázatot, amelyen a magyar fil-
mekben tükrözõdõ iskolaképet tekintik át.

600.
Hatszázadik füzete felé halad a népsze-

rû egyesület, a Tájak Korok Múzeumok is-
mertetõ sorozata. Ezúttal néhány különle-
ges, az iskola világában is jól hasznosítha-
tó látnivaló leírására hívjuk fel a figyel-
met. A dobogókõi Eötvös Loránd mene-
dékházban egyedülálló múzeum mûködik:
turistamúzeum. Ezt mutatja be az 590. fü-
zet. Eötvös Lorándnak emlékkiállítása van
a budapesti Városliget szélén. Ezt mutatja
be az 584. kötet. A budapesti Gázmúzeum
a tárgya  az 593. füzetnek. Az irodalomked-
velõknek is jut új füzet. A Magyar Irodalom
Házát, a budapesti Károlyi-palotát mutatja
be az 580. füzet, míg a Schéner Mihály já-
tékos kedvében alapította békéscsabai Me-
seházról szól az 571. füzet.

Tánc
A veszprémi Alapítványi Iskola – szakmai

szervezetek együttmûködésében – idén is
megrendezi Közös Utak elnevezésû szakmai
találkozóját: ezúttal középpontban a  tánc áll.
A téma nem idegen a vendéglátóktól, hi-
szen több táncos mûfajban is sikeres kö-
zösségeket mûködtet az iskolával egy szer-
vezetben mûködõ Gyermekek Háza.

Értékközvetítés 
és minõségképzés

A fenti címû tanulmánykötettel indította
útra Társasági Füzetek elnevezésû tanul-
mánykötetét a MPT Gyõr-Moson-Sopron
megyei Tagozata. A térség alkotó pedagó-
gusainak (a gyõri Bednárik Györgynének,
a darnózseli Beke Lajosnénak, a moson-
szentmiklósi Héczné Tóth Máriának, a gyõ-
ri Prikler Györgynének, a halászi Rigó End-
rénének, a hegyeshalmi Szõcs Tibornak, a
gyõri Tóth Lászlónak és a mosonmagyar-
óvári Tóth Tibornénak) válogatott, a címben
jelzett témához igazodó írásait Kovátsné
dr. Németh Mária, a megyei Tagozat elnö-
ke szerkesztette kötetté. A kiadói tevékeny-
ség feltételeinek biztosítására létrehozták
a Dr. Karácson Imre Alapítványt.
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Nyitott képzések
A Nyitott Képzések Egyesülete három

szemináriumot szervez a budapesti TIT Stú-
dióban. A „tanuló”, a „tanár”, végül az „ok-
tatásszervezõ” személye áll a programok
középpontjában.

Vass Lajos emléke
A kórusmozgalom, s a századközépi ze-

nei közmûvelõdés legendás alakja volt a
poroszlói nótafa fia, Vass Lajos. A Püski
Kiadónál kiadott dokumentumkötet fentiek
mellett a zeneszerzõt, a közéleti szereplõt,
az embert is bemutatja.

Középpontban 
a minõségbiztosítás

Az általános mûvelõdési központok belsõ
továbbképzésein 1999-ben a minõségbizto-
sítás áll középpontban. Az ország két szélsõ
pontjára, Mezõhegyesre és Zalaegerszegre
várja az érdeklõdõket az ÁMK-k Országos
Egyesülete. Szeptemberben a csepeli intéz-
mény 15. születésnapját köszöntik. Ôsszel
kerül sor a Bajai Ôszre, az innovatív ÁMK-
k hagyományos szakmai találkozójára.

Válaszúton a magyar
oktatási rendszer

Ez a címe annak a kötetnek, amely Cse-
peli György és munkatársainak irányításá-
val zajlott szociológiai kutatás – pedagó-
gusok kérdõíves lekérdezése – eredményeit
foglalja össze. Többek között NAT-hoz fû-
zõdõ viszonyukról is nyilatkoztak a megkér-
dezettek. Kiadó: Új Mandátum.

Szocializáció és/vagy 
alternatív életforma?

A címbe foglalt kérdés állt annak az élénk
vitának középpontjában, amelyet a Mozga-
lompedagógiai Szakosztály szervezett a
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapít-

vány fõvárosi székházában. Vajon mi a
feladata, funkciója a serdülõmozgalmaknak?
Az „átlagember”, a „kulturált fogyasztó”
szokásainak kialakításához való sajátos hoz-
zájárulás vagy pedig a serdülõkor értékke-
resõ életkori sajátosságai közepette olykor
egészen radikálisan alternatív életmodellek
megkóstoltatása? Megragadható-e a hazánk-
ban mûködõ serdülõszervezetek különbözõ-
sége abban, hogy a fenti két – egészen per-
sze nem ellentétes – küldetésbõl milyen „te-
vékenységi-koktélt” kavarnak? A beszélge-
tésen rész vettek a mozgalomkutatás „nagy
öregei” mellett több szervezet prominens
személyiségei. Cserkészvezetõk, 4H-sok,
úttörõvezetõk, „Szentlászlósok”, „Propát-
riások”, gyermekház-vezetõ, fõvárosiak és
vidékiek fejtették ki álláspontjukat. Szó
esett – mint komor kísérõdallam – a gyer-
mekszervezetek, gyermekintézmények mos-
toha helyzetérõl is.

FOK
Együttmûködési megállapodást kötött a

Fõvárosi Oktatástechnológiai Központ és a
MPT. A kapcsolat lényegi eleme, hogy kor-
szerû technikai felszerelésérõl s e technikák
sokoldalú alkalmazásáról nevezetes buda-
pesti intézmény készséggel tart bármelyik
szakosztály, tagozat számára bemutató fog-
lalkozást, illetve teszi lehetõvé, hogy a szer-
vezeti egység ülését a helyszínen tartsa.

Felnõttoktatási Lexikon
A Magyar Pedagógiai Társaság Felnõtt-

oktatási Szakosztálya munkásságának elis-
meréseképpen az Oktatási Minisztérium je-
lentõs támogatás biztosítása mellett meg-
bízta a MPT-t a Felnõttoktatási Lexikon el-
készítésével. Harangi László és Csoma Gyu-
la vezetésével hozzáláttak az elõkészüle-
tekhez. A szerkesztõ bizottságba felkérést ka-
pott: Benedek András, Fónagy Erzsébet,
Földiák András, Koltai Dénes, Maróti An-
dor, Sz. Tóth János, a szintén támogató
DVV, valamint az OM Felnõttoktatási Fõ-
osztálya megbízottja. A munka elkezdõdött.
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Tanári pálya- 
és életkörülmények

1996/97-ben folytatott kutatásról számol
be Nagy Mária és az OKI Kutatási Köz-
pontjának „csapata” az OKKER kiadásá-
ban megjelent terjedelmes kötetben. A ku-
tatás – mint ismeretes – kiindulópontját ké-
pezte fontos közoktatáspolitikai döntések-
nek.

A FOK tevékenységei,
szolgáltatásai

A Fõvárosi Oktatástechnológiai Központ
(FOK) 1992. augusztus elsején kezdte meg
tevékenységét a Fõvárosi Önkormányzat,
a Munkaügyi Minisztérium és a brit Know
How Fund támogatásával. Létrehozásának
célja és ezért alapvetõ kötelezettsége, a tech-
nológia alapú oktatás, képzés támogatása, a
kötetlen és önálló tanulás, valamint a mul-
timédia eszközök, anyagok és módszertan
minél szélesebb körben történõ megismer-
tetése. Két fõ tevékenységi köre a médiafej-
lesztés és a pedagógus-továbbképzési tevé-
kenység (az informatika, számítástechnika,
médiahasználat és a technológiával támoga-
tott oktatás témakörében). A FOK produk-
ciós részlege minden eszközzel és emberi
erõforrással rendelkezik ahhoz, hogy 

– multimédia anyagok fejlesztését, adap-
tálását elvégezze (AVID digitális utómunka
stúdió, CD-I fejlesztõ munkahely, számító-
gép programozói és kiadványszerkesztõi
csoport)

– széles médiahasználattal jelenjen meg
az oktatási szférában (számítógépes oktató-
szoftver, lineáris video, photoCD, videoCD,
CD-ROM adatbázis, interaktív CD, háló-
zati támogatású média)

– komplett multimédia központokat ter-
vezzen és hozzon létre.

A FOK Forrásközpontjának tevékenysé-
gi köre:

– általános és tematikus tananyag, tanesz-
köz és módszertani bemutatók szervezése és
lebonyolítása

– A FOK által fejlesztett anyagok ter-
jesztése

– nyílt napok tartása (minden héten ked-
den 14–18 óráig, szerdán 9–12 óráig) 

A Forrásközpont számítógépes oktató-
termének (12 számítógép) látogatói telje-
sen szabadon és önállóan használhatják a
számítógépes hálózatot (beleértve az
internetet is), bepillantást nyerhetnek mind
a saját fejlesztésû oktatóanyagainkba, mind
a médiatárukban fellelhetõ egyéb oktató-
anyagokba. A terem korlátozott befogadóké-
pessége miatt kérik az érdeklõdõk elõzetes
jelentkezését, sõt szervezett csoportok részé-
re eltérõ idõpontot is biztosítanak. Címük:
Fõvárosi Oktatástechnológiai Központ, 1088
Bp. VIII. ker., Bródy Sándor u. 14. Telefon:
318-6522, 318-6839, fax: 266-4693,
FOKnet: www.fok.hu. FOK Forrásközpont,
1088 Bp. VIII. ker., Puskin u. 24. Telefon:
318-5541, e-mail: foktat@fok.hu.

Enciklopédia Kiadó
A Kiadó újdonsága a Kortárs magyar írók

bibliográfiája és fotótára címû kötet. A kiad-
vány több éves elõkészítõ, szervezõ és szer-
kesztõmunka méltó eredménye. Sebõ Fe-
rencnek a klasszikus és modern költészet
népszerû darabjaira írt stílusos, a fiatalok kö-
rében is szívesen fogadott, sõt énekelt mû-
veinek szépen illusztrált gyûjteményét, az
Énekelt verseket is kiadta a kiadó.

Magyartanítás 
az ezredfordulón

Sípos Lajos szerkesztett reprezentatív ta-
nulmánykötetet a témában, a hazai irodalom-
tanítás szinte valamennyi irányzata szót ka-
pott. A kötetet a Pauz-Westremann Kiadó
gondozta.

FPF
A Független Pedagógus Fórum állást fog-

lalt a Nemzeti Alaptanterv szükséges felül-
vizsgálatáról, nemkülönben a pedagógus
szakmai szervezetek támogatásával össze-
függõ anomáliák feloldása érdekében.
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Helyi tervezés
A helyi közoktatási rendszerek fejlesz-

tésében szerzett tapasztalatait örökítette meg
kismonográfiában Põcze Gábor. Helyi ter-
vezés a közoktatásban címû könyvét az
OKKER adta ki.

Fogalmazást Tanítók
Társasága

Békéscsabán megalakult a fenti nevû
szakmai szervezet. Címe: 5600 Békéscsaba,
Szerdahelyi u., Pf. 377, tel.: 66/328-630.
Várják az érdeklõdõket.

ÁMK-sok a FSZEK-ben
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár látja

vendégül szakmai bemutatón az általános
mûvelõdési központok könyvtárosait,
könyvtáros-tanárait.

Jezsuiták 400 éve
Az elsõ igazi „tanterv” 400. „születés-

napja” nem csupán a jezsuita rend emlékün-
nepe, hanem a tanügy jeles évfordulója is.
1599-ben született a Ratio Studiorum.
A megemlékezések organizátoraként lép-
nek fel a magyarországi jezsuita iskolák.

Új didaktika
Falus Iván a fõszerkesztõje annak az új ta-

nításelméleti kézikönyvnek, melyet az ELTE
pedagógiai szakemberei írtak, s a Nemzeti
Tankönyvkiadó adott ki.

PAB-konferenciák
Az Országos Köznevelési Tanács Pedagó-

gus Akkreditációs Bizottsága végzett 1800
továbbképzési kérelem elbírálásával. A bí-
rálatok feldolgozására, a javítások eredmé-
nyessége érdekében munkakonferencián ta-
lálkoztak az értékelõ szakértõk a tovább-
képzések alapítóival.

Zánkától Lillafüredig
A munka világa, gazdaság és közoktatás

kapcsolata – s természetesen az új kormány-
zat új oktatáspolitikája – állt az érdeklõdés
középpontjában az õszi konferenciaszezon
hagyományos székvárosaiban. Nagy érdek-
lõdés, jeles elõadók mellett kerültek sorra az
eszmecserék.

Ablaknyitogató
A Generálpress Kiadó adta ki Lovász

Gabriella és Csirmaz Mátyás közös mûve-
ként a címbe foglalt, NAT-konform tanter-
vet, mely a közismert és népszerû ún. „Lo-
vász-program” alkalmazóinak nyújt segítsé-
get.

Drámapedagógusok
Közgyûlést és szakmai napot tartott a ho-

vatovább legnépesebb, ezres tagságot szám-
láló szakmai szervezet, a Magyar Drámape-
dagógiai Társaság. A programon a legfris-
sebb, kísérleti mûhelyek mutatták be értõ és
kritikus közönség elõtt „termésüket”. Az
egyesület ünnepi keretek közt köszöntötte
alapító, örökös tiszteletbeli elnökét, a 70
éves Debreczeni Tibort.

AME
Megtartotta közgyûlését az Alapítványi és

Magániskolák Egyesülete. Kegyelettel em-
lékeztek az alapító társelnökrõl, Várhegyi
Györgyrõl. A közgyûlés tartalmi munkájá-
nak középpontjában az a minõsítési krité-
riumrendszer állt, melyet a magániskolák
minõségbiztosítása érdekében Horn György
dolgozott ki, és terjesztett a közösség elé.

Lukafa
A vásárokról, közmûvelõdési projektek-

rõl híres-nevezetes Magyarlukafai Népraj-
zi Mûhely kínálja programjait, kézmûves
foglalatosságokat, szállást, a tájvédelmi kör-
zet látványosságait. A 25 férõhelyes turista-
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ház alkalmas osztálykirándulások befogadá-
sára is.

Családbarát iskola 
chartája

A fenti dokumentum lehetõségérõl, a szü-
lõi ház és az iskola együttmûködésérõl ta-
nácskoztak a kelebiai általános mûvelõdé-
si központ tanítói, tanárai, szülõi, diákkép-
viselõi és önkormányzati tagjai a szülõi ház
iskolai befolyásának növelésén fáradozó fõ-
városi vendégek körében.
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