
H Í R E K

Környezetünkért, a 
természetért

A Szivárvány Gyermekház ajánlatai 
Előadások A TERMÉSZET CSODÁLATOS 

VILÁGA témakörben:
1993. március 4.: Balaton-Felvidék Tihany- 

tól Nagyvázsonyig -  állatokkal 
Előadó: Bécsy László ornitológus 
1993. március 18.: A háztartási hulladék 

környezetszennyező szerepe 
Előadó: dr. Kopasz Margit 
Természetvédelmi séta április 15. Sashegy; 

szakvezető: Siklósi Engelberg 
Madarász-suli 
Foglalkozások:
páros héten kedden és pénteken 16 órától 
Vezető: Zsoldos Árpád 
páratlan héten szerdán és csütörökön 16 

órától
Vezető: Sztrapek Ede és Sztrapek Edéné 
Jelentkezés folyamatos; nyáron táborozási 

lehetőség.
A hét minden napján délutánonként sok 

érdekes szakkör várja a gyermekeket. 
Szivárvány Gyermekház 
1025 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Tel.: 13-53-786

A Nemzetközi Taneszköz 
Tanács (ICEM) híre 

*
A Nemzetközi Taneszköz Tanács az éves 

közgyűléséhez kapcsolódva, a régi hagyomá
nyoknak megfelelően, ezévben is megrendezi 
nemzetközi konferenciáját.

Az idei konferencia témája:
“AZ ÚJ TECHNOLÓGIAI KÖRNYEZET A TA

NÁROK SZOLGÁLATÁBAN"
(The new technological environments at the 

service of teachers)
A konferencia helye: Barcelona 
A konferencia időpontja: 1993. november 

22-24.
A konferencia nyelve: angol, francia, spa

nyol, katalán.
A rendezvény, amelyet a Serveis de Cultura 

Popular (SCP), a La Caixa Alapítvánnyal közö

sen szervez, a “technikai m édium ok” oktatási 
integrálásának praktikus kérdéseivel fog la lko
zik majd. Tanárok és más oktatási szakem
berek (állami tisztviselők, iskolaigazgatók, 
szaktanácsadók és mások) igényeit tárgyalja  
a konferencia, és a résztvevők több mint 30 
ICEM ta g o rs z á g  k é p v is e lő in e k  ta p a s z 
talataiból profitálhatnak.

Előadásokkal, bemutatókkal a következő 
"M űhelyek”-b e  lehet jelentkezni:

-  A társadalom és az otthon (a technikai 
médiumok jelenlétének hatása az iskolán kívül)

-  Az iskola: a tanítás folyamata
-  Az iskola: épületek, eszközök és szerve

zés
-A z  iskolai környezet (tanterem, laboratóri

um, tornaterem stb.)
-  A speciális csoportok (gyógypedagógia, 

hátrányos helyzetű tanulók stb.)
-  Információ és dokumentáció
-  Tanárképzés
-  Távoktatás
Az eddigi három nagyelóadás témái és elő

adói:
-  “Tanítás a kommunikációs forradalom  

éveiben" (H. Dieuzeide, az UNESCO egyik 
programirodájának korábbi igazgatója)

-  “Az új technológiai környezet integrációja 
az oktatásba" (F. Ruiz, Katalónia Oktatási M i
nisztériuma)

-  “A legjobb médiumok a leghatékonyabb 
oktatásért” (J.L. Mingolarra, Baszkfóldi Egyetem)

Az előadásra, bemutatásra jelentkezés, va
lamint a további információk kérése az alábbi 
címen lehetséges:

Serveis de Cultura Popular, Congrés dél 
CÍME Provenca 324, 3r, 08037 Barcelona

(Tel. +34 3 458 3004, Fax. +34 3 458 8710)
A későbbiekben, további információk meg

érkezése után, az ICEM magyarországi titkár
sága is ad felvilágosítást, illetve jelentkezési 
lapot az alábbi címen:

ICEM Titkárság, Országos Közoktatási Inté
zet, Tompa Klára, Budapest, Dorottya u.8. 
1051, Tel: 118 6143, Fax: 118 6384.

Kérjük, hogy kollégái, ismerősei körében is 
terjessze az információt, s ha tudomása van 
valakirő l, akinek m ondan iva ló já t célszerű  
meghallgatni, legyen szíves, jelezze a fenti 
címen.
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