
A kötetet gazdag szakirodalomjegyzék egészíti ki, valamint dr. Komlósi Ákos egyetemi tanár 
által készített egészségnevelési munkafüzet-sorozati amely az általános iskola felső tagozatos tanulói 
számára készült. 

A tartalomhoz illő igényes megjelenés Budavári Sándort és munkatársait dicséri. 

DR. PAPP JÁNOS 
Újkerti Általános Iskola Művelődési Központ 
Debrecen 

Ungvári Jánosné dr.: 
Kölcsönhatások a természetben 

A modern környezeti nevelés nem valósítható meg rendszerszemléltető ökológiai ismeretek nélkül. 
A stabil ismeretek és összefüggéseik tisztánlátása jelenti a környezet- és természetvédelmi nevelés alap-
ját. Olyan munkatankönyvet mutatok be, amely a környezeti nevelés lényegét ragadja meg, és közvetíti 
cselekedtető-ismeretszerző módon. 

Ungvári Jánosné dr. nagy pedagógiai érzékkel és tapasztalattal fedezteti föl a természet legfonto-
tosabb összefüggéseit, kölcsönhatásait a 12-16 éves korosztállyal. Az ismeretanyag, az általános iskola 
7-8., vagy a középfokú iskolák I—III. évfolyamán fakultatív tantárgy, vagy szakköri foglalkozásokra al-
kalmas. Ugyancsak felhasználható kiegészítő anyagként kémiai és biológiai órákon. 

A szerző az ismeretszerzést háttérből irányítja egyszerű, érthető utasításokkal. Nagy érdeme, hogy 
a retrospektív (megelőző) ismereteket állandóan felszínen tartja, és szinte „ráfűzi" az új ismereteket. Á 
munkatankönyvet a cselekedtető feladatok mellett a különféle rejtvények, terepgyakorlatok, üzemláto-
gatások, önálló kutatások teszik változatossá. 

Projektszerűen vizsgálja a föld, a kőzet, a talaj, a levegő, a víz és az élőlények kapcsolatait, az élő-
lények, az energia, valamint az élőlényeken belüli összefüggéseket. 

Külön érdeme a kötetnek, hogy már az elején témakörönként megfogalmazza a követelményeket^ 
mintegy szembesíti a tanulókat az elvárható és a szükséges ismeretekkel. Ezzel elősegíti az iskolában 
tanultak rendszerezését, integrálását. 

Elismerés és köszönet illeti a szerzőt a többéves módszertani munkáért, és mindazokat, akik tá-
mogatói voltak e remek ötlet megvalósításában. 

A kötet ára áfa nélkül 198, - Ft. Megrendelhető az alábbi címen: Fazekas Mihály Általános Iskola 
Debrecen, Pf. 225. 4002.) 
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A 4 H gondolat Magyarországon 

Aligha van többet emlegetett szakmai közhelyünk, mint hogy a „magyar nevelési-képzési rendszer 
megújítása elkerülhetetlen". Kétségtelen tény, hogy az elmúlt évtized és különösen az utolsó évek jelen-
tős mozgásokat eredményeztek a magyar képzési rendszerben, mind a hivatalos iskolarendszerben, mind 
azon kívül. Alternatív pedagógiák, új iskolakoncepciók jelentkeztek vagy honosodtak meg. 

Az elmúlt időszakban kezdődött el a 4 H gondolat megismertetése és a társadalmi igények felmérése 
hazánkban. A mozgalom eszméje, értékei a megújuló magyar társadalom, közoktatás útkeresésének idő-
szakában reális alternatívát jelenthetnek gyermekközösségek, ifjúsági csoportosulások számára. A gyer-
mekmozgalom mottója: „Gondolkozva építs kezeddel egy egészséges, tiszta és emberi világot." 
Négy angol szó: head - fej 

hands - kezek 
heart - szív 
healt - egészség rövidítése, mely jelképezi a mozgalom céljait, az átgondoltságot, 

a gyakorlatiasságot, a humanizált és az egészséges életgondolatot. 
• Nem közvetít ideológiákat, politikai eszméket, a fiatalok vállalkozókedvére, kreativitására, sok-

oldalúságára épít. A természetes gyermeki kíváncsiságra alapozva ismertet meg az élethez szükséges 
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