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eVtanul6t partnernek tekintrj (6s az adott helyzetben

diint6seiket prolesszion6lis tudi4sok ment6n hoz6) peda-

g6gusok kcriilnek ki az iskolikba.
Hiszen, hogy egy mag6t reformpedag6gi6nak l6tni ki-

v6n6 mozgalom kizdr6lag felk6sziilt, elm(:lctileg 6s gya-

korlati szempontb6l is ig6nyes, kritikus 6s onkritikus' tu-

datos tervez6sre 6s spont6n megoldisokra egyar6nt k6-
pes pedag6gusokb6l szcrvezcjdtitt csapatk6nt "rfghat
iabdiba" a hazai kozoktat6s jelenkori 6s jdvribeni foci-
p6tyij6n.-naaig 

ugyanis, mig nem rendelkeziink egy ilyen m6-

don koherens (6s val6s) k6ppel sajiit tev6kenys6giinkrtil'
nem kiv6nhatjuk, hogr reilisan l6tezci alternativak6nt
Jcgyzctek:

I - a MagyarDrrlmalxdag6giaiTirsasigalapit6levcle. I . oltl. (kienre-

l6s t6lenr - Sz. E.)
2 - Maruni{k l;c,renc: Mi is az a tlrdnral>edag6gia?

In: Drinta;rcdag6giai Magazirr I 99 l'l l '. 4.okl.

3 - Debrcczeni 
'l'itlor: 

I)edag6giai nr6rlszer a drdnrapcdag6gia

ln: Driinralrerlag6giai Magazin 199?J 3.' 3. t>kl.

4 - Gabnai Katalin: A rtiglonzolt jilt6kld az 6letj{t6k ktiszdb€ig,ln:

Drdrnapeclag6giai Magazin I 99 I "/ I.. 8. olcl.

5 - Varga Krisztina: Lgy lehcts6gcsvilasz: a tlrinrape<lag6gia. In:Viz-
jelek, Szombathely. N6nleth Lirszl6 Szakkol6giunr. I 99 I .. (szerk.:l;itz-

l'a fJalirzs). 187. old.
6 - l\{6ka Jdrros: Drdnral>edag6gia nrinl szenr6lyis6g,formi16eszk6zaz

enyhc 6rtelnti fogyat6kos gyermekek kor6bcrr, IIr: l:cjlcszt6 I)e<lag6gia

1992.13-4.. (r8. oltl., illelve (kis viiltoztatiissal) DriintaPetlag6gia az

enyhe fokbau 6rtclnri fo8,yat6kos gyermekck kiirdben, Irt: lskolakrrltft-

n. 1992./ | l -l 2.. 8ii. old.
7 - Csik6s 1'6th Judit: Mi6rt vail sziiks6g a (lriinlal)e<lag,6giilra?,ln:'fa-

tartsanak minket sz6mon (ak6r mint pedag6gi6t' akir
mint megk<izelit6sm6dot). Att6l pedig' hogy <inmagun-
kat m6dszer-szinten jelentkeztik6nt defini6ljuk, min-

denkit 6vn6k - r6szben ,,politikai" okokb6l, r6szben,
mert nem igaz!

2116 gordolatk6nt m6g annyit: az elmfilt n6hiny h6-

nap sor6n - tal6n 6ppen a fentiek k6vetkezm6nyek6p-
pen - nem egy olyan ir6s jelent meg a szaksajt6ban' me-
iyeket a gondolatmenet hasonl6s6ga miatt ak6r ,'regiszt-
rilt" dr6matanilrok is irhattak volna, ezzel szemben a ta-

nulm6nyok szoveg6ben m6g a drilma mint kifejez6s sem
jelenikmeg. l5, 16

9 - Pint6r Margit: ,;A. clrdma6ra olyan, mit)t az iirnep", In: Iskolakult6-
n, 1992 J 1 9.,27. olcl. (kiemel€s t6lem - Sz. E.)
l0 - u.o.
I l -JdkiCsab6n6:Gondolatmorzsdk-dr6mapedag6giaiiigyben'In:
Tanit6. I 992. j(urius, I 5. old.
l2 - Ifuist6f P6ter: Dr6ma? Pedag6gia?, In: Fejleszt6 Pedag6gia'
| 992 I 3 - 4., 64 -66. ol<t.
I 3 -Tornyai Magcla:A dr6mape<tag6gia egyiklehets€gesform6ja,In:
fri Pc<taq6s.iai Szcnrle. 1992"/9..95. olcl.
f + - V'O[n JAnos: i. nr. (lrr: lskolakult(rra), 87. okl' (kiemel6s t6lem -

Sz. [,.)
I 5 - Kojanilz L6szl6: T<irt6neti szerepjit6kok 6s a probl6nramegold6
gon<lof kotl6s, In: Iskolakult(rra. 1992./ 4', 42-46. ol<1.
t O - Vitrenyi Mikl6s: Jrit6kos m6rlszerek a t6rt6nelenltanitiisbart, In:
Iskolakrrltfrra. 1992./ 4., 47 -53. ol<1.

Ir

nit6. I 992. tlecenlber. I g. ol(l
8 - Varga Krisztina.i. m., I 88.okl.
* -ezLlapit6lev6l tcrmrlszetesen nem idei keltezlsij,id6z1s1vel minddsszea probl6mamesszire nytt6voltira szeretn6k

utalni.
** - ld. i.m. VI. szakasz
+ - Nem tartalmilag fontos, ugyanakkor meg(t6l6stinket tekintve tal6n felesleges timadfsi feliiletet ad6 hiba az, ha va-

laki - kiiljn6sen Ar6matani4ri'6nt - figyelmetlen egy id6zet helymeghat6roz6s6t illetcien. M6ka Jdnos cikke mott6j6t

Samuel Beckct (sic!) sziivegek6nt.icgyzi,-holottazJeanAnouilh Becketj6nekr6szlete, csakfrgy, mintaz fltalam v6lasztott

id6z.et.A dolog, mondom,"nem f<xrtos. T6vecliink, hib6zunk. A l6nyeg, hogy misok erre figyelmeztetni tudjanak minket.

(A M6ka ilral;alasztott sztivcgct egycbk6nt - ism6t csak gy6gypedag6gusk6nt - konnyen f6lre6rthetrjnek, az 6rintett

gyerekcsoportra vonatkoz6tathat6nak 6rzem,6s mint ilyet, szerencs6tlen v6lasztfsnak tartom.)

*

"Mitisir a hogyishii6k?"

Az Orszdgos K6z-oktatiisi In l6zel - az otszigt 6bb pe-

dag6giai ku tat6si-fcjleszt6si miihelyeinek (beviil is j6lta-
golt) egyike, tagadhatatlanul jclentos egyikc k6t szakfo-
ly6iratot jegycz.. At Ui Pedagdgiai Szcmlinek t6rs-lap-
gaz.dija. E foly6irat 42.'lvfolyam5.t jegyz.i, hosszf 6vek
6ta a Magyar Pedagr5giai T6rsas6ggal (a magyarorsz6gi
pedag6gus szakmai szervezctek cgyik legpatini4sabb, leg-
n6pesebb egyik6vcl). Az,,tj" kicg6szit6 jcl t.6ltiron 6v-
folyam 6ta szerepel a lapon. Ez.persze nem azt jclenti'

hogy kordbbi 6vfolyamaiban is ne lett volna mcghatdro-
z6 clem a pcdag6gia n6vumainak bemutatisa, de tagad-
hatatlanul az l99l .6v t<lrdul6i nyomdn a szcrkcsztcjk e
jelzcivel tett6k vil6goss6 visz<ln;tkat a szakma kontinui-
tds6hoz 6s rliszkontinuit6s6hot egyariln t. Az Uj Pedag6-
giai Szcmlc tagadhatatlanul a szakma ,,regul6ris hadse-
rcgc". 86r Schiittlcr Tam6s f6szerkcsztii igen komoly
ercjtcszit6seket tctt 6s tesz az6rt, hogy cgy szakfolytlirat-
hoz k6pest olvasm6nyos6s mtifajilaggazdag legycn a ha-
vi foly6irat, (t j rovatokat intl i tott. Mclt6n arattak krjzfi-
gyclrnct - mdr a ren<lszcrvirltis clcitt is - altcrnativ6kat
bcmutat6, faggat6 inlcrjri i . (Ha az intcrj itknfl tartunk,

akkor legfrissebb 6lm6nyemre hivnim fel az olvas6k fi-
gyclm6t, el6be vdgva a m6dszeres ismertet6snek, az idei
m6rciusi sz6mt6l megkezdridott,,nagy idtik tan(rjr4nak"'
Majzik L6szl6n6nak 6letin tcrjf -soroza ta.)

Dehiit tagadhatatlan, hogy az Uj Pedag6giai Szemle
ktizlem6nyeinek tribbs6ge els6sorban teoretikus, 6tfog6
jellegii iris. Az oktat6si rendszernck clhfz6d6, csapd6k-
kal is szembckeriilci iitalakitiisa a fut6 6vfolyamokban
mcgniivel tc a z oklat{si na g y r end s zer lssz-efiigS6sei t tag-
lal6 irilsokat, a politol6giai mcgkozelit6siieket' a tor-
v6nyhoz6s, a tantcrvez6s, azoktat6sir6nyit6s, 6llam' iin-
kormfnyzat, pedag6gusok viszony6t ti4rgyal6 tanul-
m6nyok, vi tair6sok sz6m6t. Az elm6lct, az 6tfog6 elm6let
fcl6 billenti azarinytazat6ny is, hogy az Uj Pedag6giai
Szemle komoly r6szt villalt a VII. Nevel6siigyi Kong-
resszus eltik6szii leteiben, a lap folyamatosan k6zli a
Marx Gycirgy vezette tudomdnyos-szakmai bizotts6g 6l-
tal ajinlott kongresszusi vitaindit6 ir6sokat.

A fsnti korb(jl a dr6mapedag6gust ko;lvetlcniil 6rdc-
kclhetik azok at. ir6sok, rnelyek a di6k6let val6s6g6r6l
sz6lnak szoci6lpszichol6giai n6zcipontb6l. Az 1992. 10.
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6s I L sz6mban jelent meg Jdr6 Katalin kutat6si besz6-
mol6ja: Di6kp6lyafutiisok - a gimn6ziumi osztrilyok
szoci6lis struktirriil6dils6nak t6nyez6i cimmel. A politi-
kai szocializ6ci6, a jelenismeret probl6m6ival Szabo Ildi-
k6 6s Sz-ekszr{rdi Ferencn6 ir6sai alapjin tij6koz6dhat az
olvas6. K<iz.vctleniil dr6mapedag6giai irds az elmflt 6v-
folyamban egy jelent meg,: Tornyai Magda <isszcfoglal6
tanulminya a 9. sz6mban.Ugyanebben a sz6mban fontos
recenzi6t olvashatunk egy igen fontos miir6l - tal6n az,

,,6v k6ny6nck" is nevezhctn6rn szakm6nkban: - Kokas
Kl6ra A zene felemeli kezeimet cimti konyvrcil van sz6.
Ha a d r6mapedag6gi6h oz kotcliil(> d iszci pli niikn 6l tar-
tunk, akkor az, 5. szlm emclltctci ki: K6rp6ti Andrea mu -

tatja be a vczct6s6vel miik6dcj Leonardir-programot, s
V6ndormotimmok cimmel itt mutatja be risszefoglal6
recenzi6 a Sipos Lajos szerkeszt6s6bcn kiadott ,,altcrna-
tiv magyar tantervck gyrijtcm6ny6t".

1993. szempontunkb6l kicmelkedrj ,,anyaga" a m6r-
ciusi sz6m, mely a tavalyi oszt6lyfcin6ki konferenciinak
szenteli lapjait. Inform6ci6ink szerint kiadiisra k6sz, dr6-
mapedag6giai dolgozatok is vdrj6k mcgjelen6siiket a
szerkesztcjs6gben. Tov6bbf folyta t6dik N6meth Andris-
nak a reformpedag6girikat bemutat6 tort6neti sorozata.

Az I skol akul tilr a harmadi k 6vtoly'am6t jeg-vzi. A
k6thetcnk6nt ,  h i l roml6le, ,mut6ci6ban" -  t f rsada-
lomtudomf ny; term6szettudom6ny valamint matemati-
ka-informatika-technika - megjelenci foly6irat a szak-
ma,,kiinnyiilovassdga". G6czi J6nos fciszerkesztij sokat
ad arra, hogy a lap gratikai, tipogrdfiai k6pe is tctszetris
,,kultirrhordoz6" legycn, a lap szerzcjg 6r<l6jiba gyakran
csilbilja az.irodalmi 6let jelcseit, egy6ni megsz6lal6it (fi-
gyeljiikcsak Zalin Tibor,,Lapv6g"-6t). Az Iskolakultfra
tanulm6nyrovadt I,azdag szemlerovat kis6ri - bcis6ges
terjcdelem jut kdnyves, sz.inhitzi, tclcvizi6s szeml6z6sre,
BaliizsAttila idei, janu6ri ir6sa n,vomln kibontakozoban
egy rlj vita a gyermckirodalomr6l. S I'ontosnak tartom a
Hirck rovat6t is. A drdmapcdag6gusok gondos informa-
tiv kedve nyom6n k<ivcthetjiik a dr6mapcdag6giai moz-
galom kr6nik6jii t, lbn tosabb fclh ivr{sa it, a DPM ak tutil is
sz6m6nak ismertetcjit, a jelent<isebb megmozdtrldsok
kritikejat (a godiilkii kis6rlctct Niinay lstv6n m6llatta,
Fol t in J ol6n sz.cr zoi cst j6riil 6n irh attam kri tike t stb.).
Az utols6 oldalra szedett m6rges irdsok - Kiirmiis aro-
vat cime! - koziil is kiemelkedik intlulatfval Gabnai ke-
serii irdsa a dr6mapedag6gia ercdmenyeinck koraivct6-
s6t leg6zol6 sil6ny rn6dia 6s kornmcrci aliz.6l6<16 ,,visz.'
szadil lctt6nsod6",,gyermckszin.j6tsz6s" d16mai l i ine-
teircil.

Tanulm6nyjellcgti irfs dr6rnapedag6giai t6rgyban
tdbb is olvashat6 1992-b61. M6ka .l6nos kozolt tanul-
milnyt Dr6mapedag6gia az. enyhc 6rtelnri l'ogyat6kos
gyerckek kdr6ben cimmel a | | -l2.sz.6m ban, Pint6r Mar-
git a 19. szdmban adta k6zrc ,,A dr6rnaora oly'an, mint az
iinnep", cimii irisiit. Az angliai tapasztalatok16l sz,ol6
cikket a DPM is bemutatja.

Dr6mapcdag6gus sz6m6ra fontos adal6k a6-7 .szirm-
ban megjelcnt Zsolnai-program, mely - ha vitathat6
megfllapit6sokkal, s rendszertani mcgkozclitcssel is -

de m6giscsak elciszrir cmeli 6tfog6 oktatdsl'e.jlcszt6si pro-
ramba a dr6mapedag6gi6t. Ugyancsak l'ontosnak tar-

tom, hogy a dr6mapedag6giai 6rdeklcid6sii olvas6 figyel-
je az altcrnativ kczdem6nycz6seket bemutat6 irlsokat,
ezek sziiks6gk6ppen rej tenek drilm aped ag6gia -tipusri

elemeket. Csak n6h6nyat 1992-ffi1:B6nr6ti ZoltAn Kom-
munikr4ci6 ( I 3- I 4.s2.); Giidor Anna: Szem6lykozpontf
szeml6lct (9117-8.): Bir6Irm6n6: Egy kalend6riumi 6v
marg6j6ra (23 -24.s2-.):Csirmaz Mity6s: Tapinthat6 t<ir-
t6nelem (4.s2.); Dom6t6r Adrienne: Irodalomtanities -

m risk6pp (4.s 2.); Eszik Zoltdn : Egy m a m m u t i skol a h um a -

niz,iiilsa (ll-12.s2..): Horv6th Attila: Jena-Plan egy hu-
mdnus altcrnativa (17-l8.sz.); K. T6th Liszl6 - Kari4-
csonyn6 Moln6r Erika: Miihelyek (2 Lsz.); Riznern6 G6s-
p6r Erika: Evczredek, korok, embcrek - tort6nelmi tc-
repasztalon ( l6.sz.) stb.

A gyermck6let, az iskolai 6let val6s6g6t mutatja be
6rz,6kleles tanulm6nyokban, essz6kben az Iskolakultfra
lapjain is Szab6Ildik6 6s Szeksz6rdi Ferencnr6 tdbb szil-
mon kcresztiil.

Ugyancsak az- eg6sz 6vf olyamon y6gightizottik Kar6-
csonyn6 Molndr Erika sorozata. Az Obudai N6pzenei Is-
kola tan6rn6je a n6pszok6sokhoz tit-5<16 dramatikus-
folklorisztikus j i l t6kokat mutatta be, szinte forgat6-
kiinyvszeriien,

A cigf nygyerekek kdr6ben tolytatott,,kultf rantro-
pol6giai" kis6rletr<il a l1-12. szemban olvashattunk
(Forray R. Katalin 6s Hegcdcis T. Andriismunk6ir6l van
sz6, az6letmird-t6bor megannyi,,szoci6lis dr6miija" ta-
nulm6nyozhat6.

A,,tirsdiszciplin6k"? Csaknem minden sz6m tartal-
maz verselemz6st. Kiemelkedik az 6v elej6n tiitrb sz6m-
ban, sorozatk6nt megielcnt iriis, Feny6 D. Gy<irgyn6 az
,,Irodalomtanitds cllentmondi4sai16l". Kamar6s Istv6n
,,Embertana" ti jbbsz<ir visszat6rci t6ma, Szcntirmay
Liszl6 az.6vindit6 szdmban ,,Egy szelet a kultfireb6l"
cirnmel igen fontos tanulmfnyt kiiz<il a bilbj6t6kos ani-
mfci6 k<ir6bril. Kokas Kliira kis6rlet6r6l tdbbszor is sz6
csik. az I . szf mban tudfisit i is, a 21 .6s a 23-24. sz6mban
kritika a kiinyruil. A jiitckkultrir6t a Kiss Aron Jitlktir-
sas6got bcmutat6 ir6sok, V6rnagr Ildik6 visszacml6ke-
z.6se reprez.cntril.i6k (93. I.sz.). A lblklorizmrrssal kapcso-
latos kiizlem6nyck <isszefoglal6ja az 1992. ost,6n l6sz-
f6nyszarun megrcndczett konfcrcncia dokumentuma
(Tiszta [orri4s vize k6l6siivegb6l'/" cimmcl a III. 6vfolyam
6. szilmi4ban). A vizu6lis nevcl6s, k6pzcimiiv6szet ko16bcn
Scbcjk Zoltdnnal tobb sz6m<xr 6t rnegjclcnt szcpar6tuma
kiemelkcclcj: Az rij mriv6szct l'ogalornt6ra cimmcl jclent
meg. De az Iskolakultf r6nak a kreativit i is ir6nti clkotclc-
zctts6g6rc j6l jellcmzci egy m6sik szcparAtum is, a Ter-
vez,zink thrgyakat clncvcz6sii televiziris akci6 6ttekint6-
sc tal6lhat6 gazdagon il lusztr6lva. Dc m6g a tcrm6-
szettudonriny is kin6l rokonithat6 rit letet. Ld. Oppclt J6-
zscfn6 Tan uli ls-l 'el fsdcz6sscl cimii proick t-leiri lsi it
(2.st..).

,,Uj pedag6gia",,,kultur6lt iskola"... bizonyos vagyok
benne, hogy akkor lesz, ha a drfmapedag6gus-szakem-
trcrck rendszerescn tlij6koz6dnak. Es rendszcrcsen taj6-
koztatnak. A szcrkcsztcis6gck nyitottak.
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