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További reformok: a tanerők kiképzésének mélyítése, javadalmazásuk megjavítása, utánpótlásuk biztosítása; az ellenőrzés
szakszerűsítése stb. 3. Valamint az oktatásügy eddigi fejlődésében, úgy a tervbe vett újításokban is az Egyesült-Államok amerikai nemzeti alapon, mondhatnók a pedagógiai Monroe-elv
alapján állanak, de a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítésével
egyben arra törekszenek, hogy vezető szerepre tegyenek szert a
művelt nemzetek társaságában.
Amerika,

du hast

es besser!

s ó h a j t o t t fel már régebben a

nagy német költő. Mennyivel inkább mondhatjuk ma: Boldog
Amerika!

Kemény

Ferenc.

The Classroom Teacher at work in american schools. By G. D.
Strayer and N. L. Engelhardt. American Book Company, 1920.
(400 1.)
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c í m ű sorozatban

meg-

jelent könyv akkortájt került kezem ügyébe, amikor Társaságunk elnöke egyik nagygyűlési megnyitójában nyomatékosan
utalt arra, hogy tanárjelöltjeinknek szükségük van a középiskolai közigazgatás ismeretére, amelybe legcélszerűbben a pedagógia tanára vezethetné be őket. (Mellesleg megjegyzem, hogy
ez utóbbit csak fenntartással ismerhetem el, mert amennyire
hivatott erre, már múltjánál fogva is, maga az előadó, épp oly
kétségessé válhatnék a megbízás olyan merőben elméleti pedagógus esetében, aki a tanügyi adminisztrációt csak hírből
ismeri.) Ez a könyv, mondja az előszó, a közoktatásügynek szervezetét és közigazgatását tárgyalja, úgyszintén a tanító napi
munkájának technikai részét. Majd elárulja, hogy már alkalmazásban lévő tanerők részére a jövőben tanfolyamokat fognak
rendezni a tanügyi közigazgatásba, a tanítás technikájába és
az osztályfőnöki teendőkbe való bevezetés céljából. Mint érdekes adatot megemlítjük azt is, hogy a könyvnek szerzői a Columbia-egyetem tanítóképző-intézetében a professor

of

educational

administration tisztét töltik be. A műnek jellegét és tartalmát
legjobban a fejezetek címei tüntetik föl, amelyek a következők:
Oktatásügy egy demokratikus társadalomban. A közoktatásügy
szervezete. A tanítói munka felügyelete. Egy osztálycsoportot
alkotó egyéniségeknek különbözősége. Tanítási típusok. Állampolgári nevelés. A gyermekeknek tanulásra való tanítása. Gyermekek osztályozása és előrehaladása. Teljesítményeik megmérése
(165—211. 1.; ez a legterjedelmesebb fejezet, amely felette behatóan foglalkozik a fesíekkel). Napi programm és osztályszervezés. Iskolai egészségügy.- Tanügyi adatok följegyzése, jelentések. Kisegítő közoktatásügyi tevékenységek. Iskolai építkezés
és fölszerelés. A tanító és a község. Hivatásbeli célok megvalósítása. Ezen fejezeteken belül a szerzők rövid pontokba foglalják
a tudnivalókat, majd ezekre vonatkozó kérdéseket állítanak
össze, végül bibliográfiát adnak. Ennek során mi külföldiek
tanulságos bepillantást nyerünk az amerikai iskolák belső életébe, megismerkedünk szellemükkel, eszményi s gyakorlati célMagyar Paedasogia. XXXII.
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jaikkal és nem egy sajátos intézményükkel. Ilyenek pl. a bevándorlók beolvasztására irányuló Americanization (15, 372—3), a
szülők kioktatása gyermekeik egészségét illetőleg (239), tanulmányi tekintetben (mothers' meetings, 378;
parent-teachers
association, 380), a sajtó mint az iskola és család közvetítője
(330), stb. A szerzők szólnak a háborúnak az iskolaügyre tett
befolyásáról is és megállapítják, hogy amaz erélyesen fellendítette az állampolgári nevelést és az ifjúságnak önkéntes tevékenységét (13, 14, pl. Junior Red Cross, 310). Ezt a hasznos, táblázatokkal, kimutatásokkal és nyomtatványmintákkal talán egy
kissé túlterhelt kézikönyvet forgatva az jutott eszünkbe, hogy
milyen jó szolgálatokat tehetDe nálunk is egy-egy, a boni viszonyokhoz alkalmazott kézikönyv tanítók, illetőleg tanárok
részére.
K. F.
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