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VEGYES.

Könyvtárának első, Előadások című köteléből.) Bp. 1936. (X. 8-r., 121—
127. 1.)
A mindennapi iskolai testnevelés. A Magyar Paedagógiai Társaság 1935
február 16-i ülésén tartott előadások és következtetések kapcsolatos testtani mérésekből. (Országos Testnevelési Tanács Könyvtára. L I X . ) Bp. 1936.
Kiadja az Országos Testnevelési Tanács. Stephaneum-Nyomda Rt. N. 8-r.,
82 1.)

VEGYES.
A temesi bánság oktatásügyének történelméhez. Hans Wolf tollából
„Das Schulwesen des Temesvarer Banats im 18. Jahrhundert" címmel a bécsi
udvari kamaralevéltár kiadásában megjelent 195 lap terjedelmű munkából a Die
Erziehung ismertetése alapján közöljük a következő, történelmileg érdekesebb
adatokat. A pozsareváci béke véglegesen a császár birtokába j u t t a t t a a temesvári bánságot, amely 1572-ig Magyarországhoz tartozott és a bécsi udvari
hatóságok közigazgatása alá került. Iskolaügyének megalapozása és kiépítése
az 1770—1800 közé eső években folyt le, de főleg az első kilenc évben, mert
a magyar rendek kívánságára 1778-ban bekebelezték a magyar állam kötelékébe, ami a fejlődést meglassította. A nagyszabású reformok, azokhoz hasonlóan, amelyeket I. Frigyes Vilmos a porosz Litvániában megvalósított, főleg
az állami felügyeletre, a rendszeres tanítóképzésre, a módszereknek hangsúlyozására és a szimultán (felekezettől független) iskolázásra szorítkoztak. Alapos
és korhű oktatásügyi monográfiának minősíthető az egész munka.
kf.
Montessori-tanfolyam. A 22. nemzetközi Montessorii tanítónőképző' tanfolyamot Montessori Mária személyesen tartja 1937-ben Londonban, január
25-től június 16-ig a Nemzetközi Montessori-Egyesület védnöksége alatt.
Ezen a tanfolyamon a kiváló nevelő először adja a nevelés négy fokának
ismertetését, fel egészen a felnőtt korig. Tudakozódni a magyar Montessoriiskolánál lehet: Bp. I., Krisztina-körút 155. vagy a titkárságnál: London
N. W. 3. 1. Hampstead Hill Gardens.
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1936 november 21-én Friml Aladár elnöklésével t a r t o t t felolvasó ülésünkön két előadás hangzott el. 1. Drozdy Gyula: A jutalmasás és büntetés
szerepe a mai iskolai nevelésben. 2. Bartos Fülöp: A modern nyelvek tanításának új iránya az amerikai
középiskolákban.
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