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Diákönkormányzatok
A z iskolai diákképviseletekről, az önszerve
zés, illetve az érdekképviselet (jogvédelem) in
tézm én yes tettségéről nagyon keveset tudunk.
S am it tudunk, rendszennt a z is m egbízhatat
lan, hézagos é s gyorsan avuló. Nem csak orszá
gos vagy legalább regionális átnézeti kép nincs,
hanem rendszerint egy iskolaváros két szom 
széd iskolája sem tud a m áskról. Az persze sejt
hető, hogy ha vannak is - mindenekelőtt a z is
kola hagyom ányaira épülő, a testület pedagó
giai programjához többó-kevósbé illeszkedő „házi kísérletek'' diákönkormányzat szervezésére
és működtetésére, azok részint túlságosan is személyfuggőek (a segítő tanár pedagógai ethosza,
az igazgató illetve a testület értékválasztása és
toleranciája, a diákvezetők kiválasztásának
esetlegessége okán), részint rendkívül kiszol
gáltatottak a gyakorlatilag általános feltételhi
ánynak (saját források, helyiség-használat, a
segítő pedagógus m unkájának erkölcsi és
anyagi elismertsége, pontosabban ezek hiánya
miatt), részint kiszámíthatatlanul sérülékenyek,
mivel szervezettségük, a m űködés formalizáltsága, a jogok és kötelességek tisztázottsága és
garanciái, a hatékonysághoz szükséges állam 
polgári technikák ismeretlensége és a akeres
konfliktuskezeléshez elengedhetetlen, legalább
elemi szintű problém am egoldás rutinok hiánya
többnyire csak heroikus és lelkes, de infantilis
rögtönzéseket tesz lehetővé. (Abban a z érte
lemben m indenképpen, hogy a skeres eljárás
szoftverjét az alkalmi „győztesek" rendre veszni
hagyják. - „A fejek okosodnak, de a szervezet
ostoba marad.")
Az imént azt írtam: „rendszerint egy iskolavá
ros két szom széd iskolája sem tud a máskról."
Tapasztalataink alapján ennél élesebben is fo
galm azhatunk, nevezetesen, ha van egy iskolá
ban diákönkorm ányzat (diáktanács), az a jel
lemző, hogy m aga a DÖK is keveset tud önm a
gáról, s ritkán fordul elő, hogy „kottából játszik"
(szisztematikusan átgondolt tervet készít, és
saját cselekvés programjához szervezi a szük
séges feltételeket, ciklikusan értékeli a vállalt
célok szennti eredményeit stb.) De az iskola
közvélem énye és érdeklődése szám ára is peri
fériális jelentőségű saját diákönkorm ányzatá
nak tüsténkedése, s e z magától értetődően
mindenhol így van, és így is marad, am íg a DÖK
nem tud valódi, tétre menő folyamatok komo
lyan szám ításba veendő tényezője lenni.
Az eddig épp hogy csak jelzett nehézségek
önmagukban is bőségesen elegendőek ahhoz,
hogy a D Ö K még alkalomszerűen se léphessen
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túl az ún. tanórán kívüli tevékenység és szabad
idős programok szervezőjének - egy kiest dilet
táns, egy kiest bohóc - társadalm astott kultúrfelelős minőségszintjén. Pedig legalább ilyen
súlyú következményei vannak am a ténynek,
hogy a pedagógusok csak elenyésző töredéke
rendelkezik diák (hallgató) korából legalább fél
profi szervezői tudással, s csaknem bizonyos,
hogy szakmatanulása során sem a graduális,
sem a posztgraduális képzés során nem volt
módja előhívható és használható tudásra szert
tenni.
Nem segít az ügynek az sem, ha felelős
ségteljes és komoly hivatásbeli elkötelezettségű
pedagógus fordul figyelmével és segítőkészsé
gével a z önszerveződő, vagy éppenséggel kö
zömbösen tehetetlenkedő, esetleg talán csak
tétova diákcsoportok felé, s autodidakta, de e l
szánt m űvezetése felépíti és m ozgásba hozza a
díákképviseletet. Hiszen a bonyolult fejlődés fo
lyamat első - s olykor bizony elh úzó dó- e ls ő fá
zisára az a jellemző, hogy megjelennek, szapo
rodnak és fölerősödnek az addig rejtőzködni
kénytelen konfliktusok, - jelesül a krónikusan
kezeletlen tanár-diák konfrontációk Márpedig,
ha erre nincs fölkészülve/fölkészítve a testület,
s ha nem áll a folyamat mellett a z igazgató, illet
ve a testület több mértékadó tagja, akkor a jó 
szándék és ügybuzgalom is kevés, mert erőtlen
a túlerővel szemben, s ezért a folyamat m eg
szakad, a formálódó és formát kereső fejlesztés
fólszámolódik. Rendszerint tartósan, akár több
évre is befagy az iskolapolgári mozgolódás.
Végül, bár első látásra paradox, de a M enner
Ákos által elindított Ezredforduló-projekt hozadékai bzonyították: igenis vannak a z iskola vilá
gában jól használható problémakezelő és konf
liktusmegoldó eljárások, furgangos és ütőképes
rutinok, de ezek, - pontosabban a z ezeket kifej
lesztő, birtokló és alkalmazó - diákok, illetve p e
dagógusok mintegy önmaguk elől is eltitkolják
valahogyan m egszerzett és jól hasznoátható
tudásukat, vélhetően önvédelemből aféle spon
tán, s szerencsésen „bejött”, „ezúttal működő"
ad hoc m egoldásnak tüntetik föl, s valószínűleg
ekként élik is meg. Az informális és legföljebb a
félintézményes szférában van tehát, és halm o
zódik is állampolgári tudás, azok az iskolapolgá
rok, akik nem váltak gyógyíthatatlnaul rezignál
té, berzenkednek a z őket saját sorsukból is ki
szorító alattvalókónti bekerítettség ellen, azok
egymástól is ellesve-tanulva valahogyan össze
hordják a társadalmi ügyesség alapjait. De ezek
- a rejtőzködő társadalom szindrómája miatt nem intézményesülnek, nem is ivódnak hát bele
az iskola, vagy akár csak a diákság történelmé
be, hordozójuk az ólmónyszerű személyes
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megtapasztalás, a szóbeliség, a megismerhe
tőséget és ismételt alkalmazást erősen korlá
tozza, hogy legföljebb lassú szétszivárgás által
teljed tova. Ez a körülmény viszont mégis képes
gátat emelni az intézményesítés és formalizálási törekvések elé. Hiszen - s ez a paradoxon
gyökere
a szervezetté-intézményessé változ
tatás kezdetben leginkább csak elszívja az
energiákat, s nem hoz kézzelfogható eredm é
nyeket, sőt m aga az intézményesítés folyamat
szippantja föl azt a z erőt, amit egyébként a va
lamilyen akert mégiscsak hozó provizórikus
megoldásba fektetnének az érintettek. Az tehát
a gond, hogy a képviseleti rendszer, vagy a ki
fejlett diákönkormányzat is mindenekelőtt esz
köz, az abban való nyüzsgés csak kevesek szá
m ára bír önértékkel, s amint tudjuk, ez az 1 -2% nyi deviáns („más dolgában jövő-menő ember'1),
átlátható és hozzáférhető, életteli, kétirányú kö
zönségkapcsolatok híján gyorsan, mint idegen
test: betokolódik, s eredeti jószándékával töké
letesen ellentétes módon szektáskodik. M agá
ba zárul és elkülönbözik.
Befejezésül m ég két dolgot szükséges expo
nálni: az iskolai diákönkormányzatok környékén
tapogatódzva csaknem teljes fogalmi tisztázat
lanság tapasztalható, sőt a z eltérő taralmakat
jelző kifejezések olykor szinonimaként való cse
rélgetése miatt a szóhasználat is kaotikus. Elke
rülhetetlen, hogy legalább a jól megkülönböz
tethető szerepeket és relációkat néven nevez
zük és tisztán definiáljuk, s a diagnózis elkészí
tésekor következetesen ragaszkodjunk a kidol
gozott meghatározásokhoz.
A diákönkormányzatok - még akkor is, ha va
lóban azok, továbbá ha minőségük és megformáltságuk kielégítően m agas színvonalú, a
résztvevők életkora, könnyebb elsodorhatósága stb. miatt instabil szociálpszichológiai kép
ződm énynek tekinthetők. És ekkor m ég nem is
vettük szám ításba, hogy a z iskolában uralkodó
aszimetrikus hatalmi viszonyok e tekintetben
rendszerint azt jelentik, hogy alávetettségük
(olykor: kiszolgáltatottságuk) nagy, védettségük
pedig kicá, s még ezen is könnyen üthető rés,
ha tanár-diák ütközés miatt a m áak fél ellentá
m adásba lendül. Pontosan e z az oka annak,
hogy a z intézményesítetlség foka kulcskérdés.
S e z nemcsak a diákképviselők együttműködés/konfrontációs m űveleteinek ismétlődés és ha
gyományok s z e n te lte tte ntualizáltságát jelenti
(következésképpen ebben mérhető), hanem az
ún szervezettségi minimum objektivációit, úgy
mint írott szabályzat, választáa-visszahíváa
procedúra, elfogadott szabályokkal korul- és ki
épített döntéa automatizmusok, fellebbviteli el
járások és fórumrendszer, tehát mindaz, ami az
iskolai közélet em e szegm ensében tárgyiasult
(következésképpen ebben is mérhető).
Különös figyelemmel kell tehát fordulni a lát
ható, kiknstályosított, s valahogyan m eg is ne
vezett szerepkészlet (és ennek definiáltsága), il
letve a szervezetszenj működés dokumentáció
ja, s m indezek etőirásossága felé. (Talán érde
mes megjegyezni, hogy az Országos Diák Unió
1989 óta folyamatosan követeli, hogy
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- a z iskola biztosítsa a diákok szám ára azt a
gyakorióterepet, ahol az érdekérvényesítés, az
akaratérvényeatés (az életképesség minimu
ma) tanulható, elsajátítható. H a erre a z iskola
bármilyen oknál fogva nem vállalkozik, vagy
nem alkalmas, legalább ne akadályozzon, a z
önszerveződést ne korlátozza.
- a z iskolák szakmai felügyelete rend
szeresen ellenőrizze a helyi diákönkorm ányzat
és a z iskolavezetés kapcsolatait. A m egfigyeléa, ellenőrzési szempontrendszer kialakításakor
vegye figyelembe a diákönkormányzatok háló
zatának, a diákszervezetek konkrét ajánlásait,
javaslatait, összegző értékelését pedig hozza
nyilvánosságra)
Tehát nem ringatjuk m agunkat illúziókba, mi
szerint a tartalmi folyamatok és a m etam orfózi
sok mögötti lényeg érdekel minket, hanem é p 
pen ellenkezőleg, a sokféle, rendszennt am orf s
könnyen szétrebbenő szerkezetek, a változatos
történések kontúrossága foglalkoztat, abból a
premisszából indítunk, am it Bibó István után
íegutóbb Gom bár C saba fogalmazott újra: „a
formák a társadalom védőszentjei!"
PÁL TAMÁS

Diákönkormányzati
tapasztalatok a szombathelyi
Schönherz Általános Iskolában
Iskolánk 13 éve működik, jelenleg 37 8 fő ta 
nulólétszámmal, 19 osztályközösséggel. S zom 
bathely egyik lakótelepén dolgozunk. Eddigi
működésünk során is nyitottak, fogékonyak vol
tunk az új nevelési-oktatási kíséreltek iránt. J e 
lenleg 4 éve a Zsolnai József nevéhez fűződő
ÉKP program szerint dolgozunk. Nagy hagyo
mánya van a gyerekközösségek m űködtetésé
nek. Korábban a z úttörőcsapat látta el a gyer
mekönkormányzati feladatokat. Iskolai diákönkományzat 4 éve működik. Ez idő alatt is arra tö
rekedtünk, hogy a gyerekek ismerjék az iskola
céljait, beavatottak legyenek a z iskola feladata
iba, m ásrészt önkiszolgáló munkájuk során fele
lősséggel gyakorolják a különböző tevékenysé
geket. Az intézmény szervezetten biztoatja a n 
nak lehetőségét, hogy a tanulói érdekek és feleősségvállalás érvényesüljenek a z iskola m ű
ködtetésében, a gyerekekre vonatkozó dönté
sekben Az 1991/92-es tanévben diákparla
m enten került sor tanár-diák dialógusra, ennek
eredményeként alakult ki a jelenleg érvényben
lévő házirend
Az önkormányzati munka célja : a tanulók is
merjék az iskola céljait, az intézm ényben folyó
munkát; követítse a pedagógusközösségnek a
tanulói kéréseket, igényeket; a közéletre való
felkészülés jegyében személyes felelősség ki
alakítása az iskola jó híréért, a közös vagyonőrt,
a környezet kultúrájáért; a z önkiszolgáló tevé
kenységek biztoatsanak lehetőséget a z iskola
feladataiban való közreműködésre.
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A diákönkorm ányzat szervezete
A tanulói önkorm ányzat a z osztályközössé
gekre épül. Az osztályok (3 -8 évfolyam) osztály
titkárt, tanulmányi felelőst, környezetvédelmi
felelőst, kulturális felelőst, sportfelelőst válasz
tanak. Az osztályok felelősei alkotják az irányí
tás középső szintjét, ők az egész tevékenységi
területért felelősek. Munkájukat a diáktanács és
a nevelőtestület tagjai patronálóként segítik. Az
irányító a diáktanács, ennek tagjai a z osztálytit
károk és a diákönkorm ányzat felnőtt vezetője.

A diákönkorm ányzat közösségei
Diákönkormányzat
titkár
felnőtt patronáló
Tanulmányi csoport Környezetvódemi cso
port Kulturális csoport Sport csoport
Titkárok
Felnőtt patrónusok
G yerm ek patrónusok

A tisztségviselők feladata:
Osztálytitkár:
A z osztály gyermekveztője, képviselője a
diáktanácsban. Munkakapcsolatot tart az osz
tályfőnökkel, osztályfőnöki órákon beszámol,
vélem ényezi a z osztály magatartását, tanul
mányi munkáját, irányítja a felelősök munkáját.
Kezdem ényez, javaslatot tesz az iskolai élet
kérdéseiben, ösztönzi osztálytársait a képesség
szennti tanulásra, A lényeges fegyelmi problé
m ákat a diáktanács elé viszi. Közvetíti az osz
tály tagjaira vonatkozó jutalm azás, büntetési ja 
vaslatokat.
A tanulmányi felelős:
Figyelem mel kíséri, értékeli a tanulók egyéni
tanulmányi munkáját. M agatartás és szorgalom
értékelésekor előterjeszti az osztály javaslatát.
A szaktárgyi versenyeken való részvételre m oz
gósít. Megszervezi a segítést, a hiányzók láto
gatását, a tananyag pótlását. Javaslatot tehet
felzárkóztatóan korrepetálásra
A kultúrfelelős:
Segíti a közm űvelődés felelős munkáját,
szervezi, előkészíti a z osztályünnepségeket, a
közős színház-, mozilátogatásokat. Figyeli a
sajtó aktuális cikkeit, gondozza a faliújságot.
A környezetvédelmi felelős:
Ügyel a folyosók, term ek tisztaságára, rend
jére. Ellenőrzi, osztályfőnöki órán értékeli a h e
tes munkáját. Részt vállal a z osztályok rendjé
nek ellenőrzésében és a z egészségnevelés
rendezvények szervezésében.
A sportfelelős:
M ozgóát a z iskolai sportversenyeken való
részvételre, szervező munkájával segíti a ren
dezvények lebonyolítását Ügyel arra, hogy a
versenyeken elért eredm ények a z iskolaközös
ség elé kerüjenek (faliújság, iskolarádió).

A diáktanács feladata:
A kisközösségek vezetőinek beszámoltatása;
információ szerzése a tanulói tájékoztatás ta 
pasztalatairól, a versenyekről; az iskolagyűlése
ken elhangzott észrevételek m egbeszélése, ál
lásfoglalás a vitás kérdésekben, ennek tovább
vitele a z iskolavezetéshez; a tevékenységi terü

leteken végzett m unka vélem ényezése; az
ügyeleti munkacsoportok értékelése.
Önkiszolgáló tevékenység; A következő terü
leteken látunk el ügyeleti tevékenységet m egbí
zás alapján: tanulói folyosóügyelet, telefonügye
let, portaügyelet, ebédlői ügyelet, környezetvé
delmi feladatok.
A tanulói folyosóügyeletet a 4-7. évfolyam ta
nulói látják el, osztályonként naponta 1-1 tanuló,
így a tanév során minden gyermek 3-4 alkalom 
mal teljesíti ezt a megbízást. Feladataikat a h á
zirendben határoztuk meg. Az ügyeletesek
megkülönböztető jelzést nem viselnek, a szol
gálati helyüknek megfelelő iskolarószen tartóz
kodnak, együtt töltik a szüneteket a gyerekek
kel, csak rendbontáskor avatkoznak közbe A
többszörösen figyelmeztetett tanulók nevét köz
ük az ügyeletes nevelővel, aki azt bejegyzi az
ügyeletes-füzetbe, amelyből a z osztályfőnökö
ket tájékoztatjuk.
A telefonügyeletet a 8. osztályos tanulók lát
ják el napi váltással. A gyerekeket felkészítjük a
kapcsolás módjára, kezükbe kapják a telefon
áláshoz használatos mondatmodelleket, folya
matos feladat az udvarias beszédre, m egszólí
tásra tanítás.
A portaügyelet a 7. osztályos tanulók felada
ta, délelőtti-délutáni váltással.
Az ebédlőügyeletet a z 5-6. osztályosok ad 
ják. Feladatuk: a z 1. és 2. osztályos tanulók se
gítése az önkiszolgálásban, az asztalok tiszta
ságának, rendjének (víz, kenyér) biztosítása, a
fegyelem ellenőrzése. Joguk van a hangoskodókat figyelmeztetni, nevüket az ügyeletes p e
dagógussal közölni.
A környezetvédelmi ügyeletet a 3. és 4. osz
tályosok látják el, feladatuk az iskola környéké
nek tisztántartása, gondozása, szépítése.
Az ügyeleti tevékenységeken kívül tanulóink
részt vállalnak a z iskolai hagyományok ápolá
sában: elsősök fogadása, Luca-napi vásár, M i
kulás-nap, Betlehemezés, karácsonyi hangver
seny, W eöres Sándor vers- és prózamondó ver
seny, diáknap, utolsó csengetés (ballagás).
JA N ZS Ó N É M OLN Á R KATALIN M ÉSZÁ R O SJÁ N O SN É

A főiskolák egyesületéről
Az O.T.E. (Óvó- és Tanítóképző Főiskolák
Egyesülete) 1992. április 4-én jött létre a főisko
lai Főigazgatói Kollégium korábbi határozata
alapján a bajai Eötvös Józesf Tanítóképző Főis
kolán (6 500 Baja, Szegedi út 2.) mint későbbi
székhelyen. Elnöksége a tagozavezetőkből, to
vábbá a választott elnökből (Rosta István főig.h., Kaposvár), alelnökből (Mihály Istvánná,
Szarvas) és ügyvezető titkárból (Eördögh End
re, Baja) áll. Az ellenőrző bizottság elnöke Lu
kács József (Szekszárd).
Az egyesület a z 1889-ben alapított Tanítókép
ző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete jog
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utódjának nyilvánította m agát az 1993 április
23-án Kaposvárott tartott 2. közgyűlésen.
Az egyesületet 16 főiskoláról 264 fő oktató
(nevelő) és 10 pártoló főiskola tagsága alkotja.
Az alapszabályban megjelölt célja a szakmai
érdekképviselet, a főiskolák pedagógusképzés
munkájának összehangolása, érdekképvisele
tének ellátása.
Tagjai a z Apáczai Csere János T.K.F. Győr,

Jászberényi T.K.F., Comenius T.K.F. Sárospa
tak, Bessenyei György T.K.F. Szombathely,
Zsámbéki T.K.F. és a pártoló tagságú főiskolák:
Óvóképző Főiskola Sopron, Illyés Gyula T.K.F.
Szekszárd, Eötvös József T.K.F. Baja, Csokonai
Vitézé Mihály T.K.F. Kaposvár, Brunszvik Teréz
Ó.F. Szarvas, Budapesti T.K.F., Vitéz János
T.K.F. Esztergom, Kölcsey Ferenc T.K.F. Debre
cen, Hajdúböszörményi Ó.F., Békéscsabai Fő
iskola oktatóiból állnak.
Szakmai tagozatok: pedagógia-pszicholó
giai; tantárgypedagógiai, gyakorlati képzés
művészeti nevelés: természettudományi (tech
nika. környezetismeret): matematika-informati
kai; idegennyelvi és anyanyelvi, nemzetiségi
nyelvi; (szervezés alatt:) társadalomtudományi;
magyar nyelv és irodalmi; testi nevelés.
Ezek a szakmai tagozatok a tagság által vá
lasztott tagozati elnökökkel változó helyen tart
ják szakmai összejöveteleiket.
A szervezet tartalmi képviseleti munkájának
körébe tartozik a felsőoktatás tartalmi munkájá
nak érdekképviseleti szervezeti összehangolá
sa. A felsőoktatás törvénnyel kapcsolatos
együttműködések, akkreditációs részvétel, to
vábbá a diplomák egyenértékűségének, a kép
zés struktúrájának továbi szakmai befolyásolá
sa a tagozatok m unkájának egyik fő célja
Szeretnénk megindítani a hiányzó tagozatok
munkáját.
Az önszerveződő m unkát a főiskolák vezeté
se jól segítette, reményeink szerint a hasonló
szervezetek között a felsőoktatásnak ezt a terü
letét jól tudja majd képviselni az Ó.T.E.
EÖ R D Ö G H EN DR E

A helyi tanterv készítésének
alapjai
Dr. Gerencsér Attila igazgatóhelyettes (Hajdú-Bihar-Megyei Pedagógiai Intézet - Módszer
tani segédanyagok) aláírásával értékes ajándé
kot hozott a posta A fenti munkát (123 oldal), a
szerzők három kötetesre tervezték. Jóllehet a
címben jelzett témakor m ár nem egészen „szűz'1
terület (emlékezetűnk szerint LorándFerenc, és
Szebenyi Péter is „defloreálták”) a munka nem
tekinthető fölöslegesnek - sőt: aktualitása (m in
den „ellenszól" ellenére) növekedőben van és
növekedni fog.
Bevalljuk: imponál és meglep e kötet szokat
lanul nagy formátumú tájékozottságával, törté
nelmi, közoktatáspolitikai és pedagógiai látókö
rével, a szerzők irodalmi olvasottságával - s h e
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lyenként (különösen a z első részben) szépiro
dalmi szárnyalásával. Az, hogy bőven m erít - s
ezt fel is tünteti - más szerzők munkáiból (pl.
Mátrai Zsuzsa standard munkájából: Tanterv és
vizsga külföldön) nem vétke, hanem erénye.
Keveselhetnénk a tulajdonképpeni tém a
részarányát (A 123 oldalból a 104-121. oldal) ha
nem tudnók, hogy itt e tárgyban m ég két kötet
várható (talán korainak is tűnik e beharangozás,
de Németh Lászlóval szólva e türelmes várakozósdi azok „erénye", akik nem akarnak valamit
megcsinálni).
Különben erőteljesen jelentkezik a NAT tudó
másul- és komolyanvótele és a „Báfhory-iskola"
szuggesztiója. (Attól függetlenül, hogy most a
csodavárástól az „alaptalan alaptanterv" kitéte
lig rendkívül széles és színes aspektusra kere
kedett a dolog.)
Legjobbnak a m ár em lített 104-121. oldalt
tartjuk (III A helyi tanterv társadalmi legitimáci
ója) - egy tartalomjegyzék azonban nem ártott
volna.
Csak dicsérhetjük a széles történelmi alap
vetést és a z erőteljes külföldi - összehasonlító
pedagógiai - szemlét.
A folytatást érdeklődve várjuk.
FALUDI S ZILÁ R D

Magyar M ozgás- és
Táncterápiás Egyesület
Az egyesület célja a m ozgás- és táncterápia
hazai és nemzetközi m űvelése és m egism erte
tése. Ennek érdekében a z egyesület a z alábbi
tevékenységeket kívánja végezni:
- a tagság összefogása a szem élyiségköz
pontú m ozgás- és a táncterápiák, klinikai és
személyiségfejlesztő tevékenység színvonalas
folytatása céljából,
- műhelymunka a z elméleti és gyakorlati te 
vékenység segítésére,
- ügyelni a személyiségközpontú m ozgás- és
táncterápiák hazai szakmai és etikai színvona
lára,
- továbbadni a z egészséges és kreatív élet
vezetéshez
hathatós
személyiségközpontú
mozgás- és táncterápiás eszközöket.
Az egyesület célkitűzéseit a következő esz
közökkel valósítja meg:
- képzés, továbbképzés,
- kutatás,
- személyiségközpontú m ozgás- és különfé
le táncterápák művelése,
- rendezvényszervezés,
- kiadói tevékenység,
- kölcsönös szakmai kapcsolat m egteremtése
külföldi mozgás- és táncterápiás szervezetekkel,
- kapcsolat létesítése és fenntartása m ás
magyar és nemzetközi szervezetekkel,
- szakvélemény készítése közületek, m a g á 
nosok, oktatás intézmények szám ára.

HÍREK
A z egyesület rendes tagja lehet minden
nagykorú magyar, illetve külföldi állampolgársá
gú term észetes személy, aki az egyesület alap
szabályában foglalt célkitűzéseket elfogadja
- a z egyesület által elfogadott személyiség
központú m ozgás- illetve táncterápiás szem é
lyiségfejlesztő vagy oktatás módszeren képzett,
- vagy ilyen képzettség megszerzését vállalja,
min, 150 órás pszichoterápiás sajátélmény-csoportban, és tánc- ill. mozgásterápiás kurzuson már
részt vett, vagy a kurzus helyett valamilyen tánc- ill.
mozgástechníkában többéves gyakorlata van.
Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan
belföldi vagy külföldi illetékességű jogi személy
is, am elynek alapszabályszerű tevékenységi
köre alkalm as a z egyesület célkitűzéseinek tá
m ogatására, feladatainak teljestésében való
közreműkódsére. A jogi személy egyesületi tag
sági jogait kijelölt képviselőjének jognyilatkoza
tai révén gyakorolja.
A tagsági viszony az egyesület elnökségének
elfogadó határozával jön létre. A felvételhez két
tag írásbeli ajánlása szükséges.
Az egyesület székhelye: 1126 Budapest,
Hertelendy u. 6.
M űködés területe: országos

Az integrált művészeti
nevelésről Debrecenben
N ém et vendégprofesszor, a város iskolák h a
sonló törekvéseinek gyakorlati beszámolói, to
vábbá az „Iskolatársulás '12" elnevezésű inno
váció tiszafüredi munkatársainak részvétele,
drám apedagógiai tréning, improvizatív koncert
(m agyar ősbemutatóval) kisérte azt a „Csokonai-program" ihlette háromnapos tábort, melyet
a debreceni Liszt Ferenc Zenem űvészeti Főis
kola szervezett az ország minden tájáról érkező
olyan (elsősorban művészeti főiskolás) pedagó
gusjelölteknek, akik az integratív művészeti n e
velés elkötelezettjei.
A program során bemutatkozott Lauer Helga
és Balogh Ildikó, a Gyermektanulmányok A la
pítványa helybéli ösztöndíjasai is. Varvasovszky
Dóra tanárnő, a porgram szervezője méltatta a
Gyerm ekérdekek Magyarországi Fóruma törek
véseit a gyermekvilág és a gyerm ekszem élyi
ség integrált láttatására. A gyermekek jogai és
hatékony művészeti nevelésük elválaszthatat
lan - hangsúlyozta.
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ladányból, Tiszalucról, Pápáról, Gávavencsellőről, Paszabról ill. Fülöpszállásről, továbbá a
kecskeméti Széchenyi Szakközépiskolából ta 
nítók, tanárok, pedagógiai asszisztensek, nép
művelők ill. muzeológusok, valamint a Zala és
Csongrád megyei Pedagógiai (és Közművelő
dés) Intézetek helytörténeti-honismert-közművelődés iránt elkötelezett munkatársai
A TKM Baráti Körei egyébként csaknem 20
általános iskolában működnek már, taglétszá
muk túlhaladja az ezret. Jellegzetesnek m ond
ható, hogy többgenerációs közösségek, több
klub képes volt megőrizni a z iskolát elhagyó fia
talokat is közösségében, másutt a szülők tevé
kenykednek együtt gyermekeikkel, pedagógu
sokkal (akik közül többen nem is vezetői, h a
nem résztvevői minőségben csatlakoznak a
TKM Klubhoz).
A klubok tevékenysége sokoldalú, a term é
szetjárást, turizmus, aktív környezetvédelem öt
vöződik a művelődéstörténeti érdekelődéssel. A
TKM Egyesület művelődéstörténeti játékai, p á
lyázatai, táborai skeresnek m o n d h a tó k -ig a zo l
ták vissza a beszélgetés résztvevői A képviselt
Pedagógiai Intézetek késznek muttakoztak az
együttműködésre, hiszen feladatuknak tudják
ilyen és hasonló - a közoktatás és közművelő
dés egységét, a nyitott iskola irányába való fej
lődést, a z iskolai diákköröket, ijfúsági kezdem é
nyezéseket segítő - kezdem ényezések tám o
gatását, nyilvánosságának javítását A TKM Ba
ráti Körök képviselői felhívták a figyelmet arra,
hogy a kisskolás, ill. a kozépiskolás korosztá
lyok sajátosságaira is érdem es felfigyelni TKM
akciók tervezésénél. Szóba került a Széchenyi
Ifjúsági Kaszinó-hálózat kialakításának terve is,
a TKM-táborokban, vetélkedőkben bevált játék
sorozat köré szerveződő ifjúsági egyuttlótek kiszélestése.
A jelenlévők fontosnak tartották a további
rendszeres kapcsolattartást. Ezen kérés teljesí
tésére a beszélgetés vezetői, Vajda Ferencné, a
TKM Egyesület munkatársa és Trencsényi
László, a z OKI Iskolafejlesztés Központ igazga
tóhelyettese (a TK M E választmányi tagja) ígére
tet tettek.
Küszöbön áll a z 1994. évi játék és vetélkedő
meghirdetése Témája: Teremtő félévszázad
címmel a X IX század második fele, a magyar
polgárosulás hőskora - a résztvevők figyelmét a
helyi emlékekre, helyi történésekre, helyi sze
mélyiségekre kívánják irányítani a kiírók.

Dramaturgiai olvasókönyv
A Tájak Korok Múzeumok
mozgalma és az iskola világa
A fenti tém ában hívott össze kapcsolatterem
tő beszélgetést a Tájak Korok M úzeum ok Egye
sület Képviseltették magukat a z iskolában szer
veződő TKM Baráti Körök közül Budapestről a
Váll útiak, az Irányi Dániel utcaiak, s a Batthyányi
tének (valamennyien általános iskolások), Jász-

A Marczibányi Téri Művelődési Központ ki
adásában jelent meg a válogatás a dram atur
giai szakirodalomból (szerk.: Dúró G yőző és
Nánay István). Ára 28 0,- Ft (ÁFÁ-val együtt)
Megvásárolható illetve megrendelhető M arczi
bányi Téri Művelődés Központban (1 022 Buda
pest, Marczibányi tér 5/a.) és a Kerekasztal
Színházi Nevelés Központnál (2 100 Gödöllő,
Szabadság út 6.)
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A sorozat következő kötete 1993. őszén jelenik
meg: Bolondos királyság, királyi bolondság.
(Színjátékok gyermekszínjátszó csoportok szá
mára, szerlc Keleti István.)

Reformpedagógiai
olvasókönyv
A reformpedagógiák, a „Gyermek évszáza
dának" nagyszabású, optimista szellemi és gya
korlati törekvései kevéssé ismertek a m agyaror
szági olvasó előtt. Az elmúlt évszázadban több
ször is adódott alkalom arra, hogy a mindenkori
hatalom, mint gyanús „holmit" elzárja mindezek
nek hazai terjedése elől a lehetőséget. A magyar
olvasónak alig mond valamit Decroiy, Claparede,
Montesson, Steiner, Dewey, Neill, Korczak és m á
sok neve. Talán még azt sem tudja igazán, hogy a
magyar gyermektanulmányozás a századelőn a
világ élvonalában mutatta fel a hazai pedagógiai,
pszichológiai - sőt szociológiai s megannyi más
társadalomtudományi - szakma eredményeit. Az
éppen 80 éve, 1913 tavaszán megrendezett I.
Magyar Gyermektanulmányi Kongresszus impo
záns seregszemléje volt egy reményteli pedagó
giai modernizációnak. A mai magyar olvasó keve
set olvasott Nagy Lászlótól, Karácsony Sándor
tól, nemigen tud a Domokos Lászlóné vezette Új
Iskoláról, vagy Nemesné Müller Márta Családi Is
kolájáról. Ebben a rövid felsorolásban azt is érde
mes megjegyezni, hogy napjaink magyar átlagol
vasója a szovjet-orosz pedagógiáról is torz, hamiátott képet kapott, nemigen jut eszébe a 20-as
évek pezsgését összevetni a korszak vala
mennyivel ismertebb művészeti életével, Meyer
hold avantgard színházával, Liszickij és mások
festészetével.
A M agyar Drámapedagógiai Társaság felha
talmazott gondozója a hazai drámapedagógiai
képzésnek. E képzés keretében indulnak meg
az első, im m ár hivatalos „drámajátékvezető''
tanfolyamok. A Társaság elengedhetetlennek
tartja, hogy a drám apedagógia immár „félként”
művelői széles körű pedagógiai, reformpedagó
giai tájékozottsággal rendelkezzenek. Tudják e l
helyezni saját mesterségüket a század pedagó
giai m ozgalmainak áramlataiban. Hiszen igazol
ható: a drám apedagógiai gondolat, gondolko
dásmód (és cselekvésmód) szinte valamennyi
áramlatban felbukkan, hogy aztán érett form ájá
ban fogalmazódjék meg a drámapedagógia
klasszikusainál, egy Slade- nél, Bolton- nál (m á
soknál), akiknek szintén ott a helyük a pedagó
gia XX. századi nagy megújítóinak sorában!
A Reformpedagógiai Olvasókönyv tehát hé
zagpótló olvasmány lehet. Csokorban foglalja
össze, s eredeti fonások alapján mutatja be a
nagy reformpedagógiai gondolatokat, elkísén út
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jukat egészen napjainkig, hiszen a kötetben szó
eak a 60-as évek iskolátianítáa mozgalmáról is,
nemkülönben azokról a küzdelmekről, melyeket
a megkésett kelet-európai fejlődés körülményei
közepette a reformpedagógia új hullámának
drámai életutat járó alakjai - Gáspár, Zsolnai és
mások - folytattak.
A kötetet Trencsényi László állította össze,
bevezető tanulmánya kalauz kíván lenni a re
formpedagógiák olvasásához.
A kötet megrendelhető:
Drámapedagógiai Társaság
1011 Budapest, Corvin tér 8.

Ajánlás a Történelmi
játszótáborok kötethez
A Tájak-Korok-Múzeumok m ozgalm a szük
ségképpen talált rá a történelmi játszótáborok
azon formáira, am elyek hazánkban a 7 0 -es
években, több helyszínen, szinte egyidőben
bontakoztak ki (több progresszív pedagógiai
tradíció elem ét ötvözve a z újítással). A d rám a
pedagógia, a kézm űves játszóház, a táncház,
valamint a hagyományőrzés és a honismeret
metodikája találkozott itt. Kreativitás és tradícionalizmus! Két látszólag távoli princípium! A z le
het a felnőttek filozófiai vitáin, de nem az, h a
nem inkább összetartozó ikertestvérek a gye
rekvilágban, a játékban. Ezért talált gkeres
résztvevőkre, követőkre a históriát egyszerre hi
telesen és játékosan m egidéző TK M táborok
mindegyike1 Ezeket a táborokat a gyerekek já té 
kát tisztelő, kreatív és hagyományápoló értelmi
ségiek szervezték: pedagógusok, m uzeológu
sok, iparművészek, játékm esterek, népm űvelőanimátorok.
Végre akadt vállakozó is, hogy e táborozás
sorozat m ódszertanát m egörökítse, megírja,
gyűjteménybe szerkessze, gyarapítva a tém ába
vágó könyvek sorát, s például ajánlja a követke
ző táborszervezők szám ára.
A gyűjtemény szerzőinek, összeállítóinak
nincs okuk a szabadkozásra, hogy tudniillik a
társadalmi m unkam egosztás hivatalos rendje
szerint nem pedagógusok A gyűjtemény m a 
gasfokú és korszerű pedagógiai kultúráról ta 
núskodik, - még a részleteket illetően is.
Voltaképpen a szerénykedő (outsider) szerep
is csak előnyére válik a kötetnek. Hisz olyan uta
lásokat, részleteket is leírnak, vállalnak, a m e 
lyet a „dörzsölt", a „beavatott" pedagógiai sza k
író nem ír le, mert a z hiszi, hogy a pedagógusok
„úgyis tudják". Pedig dehogy tudják! Ezért üd
vözlöm azt a módszert, am ely a szervezésprogramalkotás-lebonyolítás egészen precíz,
mondhatni alapfokú techhológiáját is leírja. Igen
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sok pedagógus - különösen a táborólmény nél
kül pályára lépő fiatal - ezt nem tanulta.
S zellem es a z alapötlet is. Végy egy tábort, a
legakeresebbet a TKM történetéből - e z S zé
chenyit és korát idézte Sopronban
a legkifino
multabb módszerűt, haladj végig ennek logiká
ján, s közben egy-egy kitérő erejéig told bele a
m egelőző történelmi játéktáborok (ókori Róma,
reneszánsz stb.) analóg m ódszereinek példáit
is.
Az ism étléseket elkerülő izgalmas, olvasm á
nyos szerkezet alakult ki a TKM Egyesület ki
ad ásában m egjelent módszertani kötetben.
T R E N C S É N Y I L.

Hírek a Megyei Pedagógiai
Intézetekből
J á s z -N a g y k u n -S z o ln o k

Pályázat
A nyíregyházi Krúdy Gyula Gim názium ve ze
tősége, a város Polgármesten Hivatal tám oga

Fűzi László

AZ
IRODALOM

HELYZEL,

§

320 oldal, ára 380 Ft.
M egrendelhető a Jelenkor Kiadó
címén: 7621 Pécs, Széchenyi tér 17.

tásával Krúdy Gyula születésének 115. és a ne
vét viselő iskola fennállásának 25. évfordulója
alkalmából irodalm i pályázatot hirdet az
1993/94-es tanévben valamennyi középfokú in 

tézmény tanulói számára.
Választható pályatételek a tanulmány, illetve
esszé műfajában:
1) Krúdy műveinek jellem ző tájai, helyszínei,
vagy
2) Szindbád alakja a m űvészetek világában Krúdy-művek és Huszárik: Szindbád filmje alap
ján, vagy
3) Nyelvi gazdagság Krúdy prózájában
A pályamunkák terjedelme max. 10 gépelt ol
dal lehet.
A jeligés pályázat beküldés hatándeje: 1994.

február 1.
Cím: Jubileumi pályázat
Krúdy Gyula Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
(A pályázó adatait zárt borítókban kérik!)
Díjazás: I. díj: 70 00,- Ft
II. díj: 5000,- Ft
III. díj: 3000,- ft
Eredményhirdetés: 1994. május 7-ón a gim 
názium jubileumi ünnepségén.

„Szabad-e irod alom történ etet írni a
jelen irod alm áró l?" - teszi fel k ö n w e
bev ezetőjében Béládi M iklós n yom án a
kérdést Fűzi L ászló, aki könyve m eg
írásával annak bizon yítására v állalk o 
zott, hogy a k orábbi h ason ló kísérletek
kudarca „nem a kortársi »irod alom tör
ténet-írás« feleslegességét vagy ép p en 
séggel lehetetlenségét sugallja szá
m unkra, h anem a sajátos n ézőpontú,
m eghatározott szán d ékokkal elvégzett
vizsgálód ás értelm ességét. A m ár em lí
tett szem pontok figyelem bevételével az
irodalom életfolyam atait igyekszünk
bem utatni, s a folyam atok és m űvek
társadalm iságát, az irod alom nak a tár
sadalom m al v aló kölcsönös kapcso
latát."

Legalább 11 db niegrendelese
esetén 4 0 % á r e n g e d m é n y t adunk'
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a
cím ű gyűjtem ényes
kiadványhoz a m egrendelés szerinti szám ú, egyenként 20-40 oldal terjedelm ű
szakirodalm i tanulm ány (szem lecikk) készül. Az egyes füzetek ára a terjedelem től függően - 300-500 Ft. A teljes gyűjtem ény ára a füzetszám ból
adódó teljes vételár 80%-a. Felhívjuk szíves figyelm üket,
hogy a sorszám nem jelenti a m egjelenés sorrendjét.

1994. évi ta n u lm á n y o k
1

A környezetvédelmi auditálás

2.

Vagyonértékelés és a környezettertielő visszamaradt szennyezés

3.

Környezetihatás-vizsgálatok példái Nyugat-Európában

4

Kommunális hulladék lerakók társadalmi elfogadtatása, létesítése, felszám olása

5

Veszélyes hulladék lerakók követelményei az Európai Közösségben

6.

Veszélyes hulladékok égetése

7.

A P VC probléma, a z újrahasznosítás lehetőségei

8.

Elektronikai hulladék környezeti veszélyei

9.

Építési hulladékok újrahasznosítása

10

Környezetvédelmi m érő- és monitoring rendszerek korszerű adatátvitele

11.

Környezetvédelmi laboratóriumi vizsgálatok minőségbiztosítása

12.

A környezeti zajvédelem szabályozás példái Európában

13.

Genetikailag m ódoatott mikroorganizmusok

14

Vegyi anyagokra való többszörös érzékenység (multiple chemical senativity)

szándékos kibocsátásának környezeti kockázata
15.

Az ránbányászatot követő rekultiváció kérdései

16.

Utak jégmentesítese és a környezet

17.

Turizmus és .a környezet védelme

18.

Levegőszennyezés és m űemlékvédelem

19.

A kommunális szennyvíztisztítás gazdaságossági kérdései

20.

A légi közlekedés hatása a környezetre

21.

A napenergia hasznosítása a vároa építésben

22.

„B ioépitészef (vályog, vert fal, zöld tető, földbe süllyesztés)

23.

Környezetkímélő villam osenergia-term eléa és településfejlesztés lehetőségek
a geotermikus energia hasznosításával

24.

Környezetkímélő nagy hatásfokú szénerőművek

25.

Ü zem vízcsatom ázás és tározás nélküli vízerőmű környezeti hatása

26.

Környezeti, gazdasági, iíl. agrárpiaci szempontok a biom assza-hasznoatásban

1993. évi ta n u lm á n y o k
93/21.

A környezettudat alakítása és a környezetvédelem oktatása
iskolákban és egyetemeken

93/X.
93/3.
93/20,

Táplálkozás és egészség
Radon a környezetünkben
Az ólom hatása az egészségre

M e g re n d e lh e tő :
O rszágos M űszaki Inform ációs Központ és Könyvtár Kiadói Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum utca 17. vagy 1428 Budapest, P f.: 12.
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