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KÖNYVAJÁNLÓ PEDAGÓGUSOKNAK
IRODALOM

Összeállította: Karkó Ádám

Háy János

A gyerek
Európa Kiadó, 2019.
Megannyi kérdéssel és drámával, érdeklődéssel és gyermeki léttel kecsegtet
Háy János A gyerek című regénye. Spiró György úgy gondolja, a gyerek korunk
hőse. A gyerek a falusi emberek megismeréséről szól, a hétköznapi emberek
mókuskerekéről, az életükről: egy létező miliőbe kalauzol.

Lakatos István

Óraverzum

Magvető Kiadó, 2014
Az Óraverzum Lakatos István második regénye, amely mérhetetlen fantáziáról
árulkodik. Szól gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt. Szól a családról és
az emberi kapcsolatokról, amelyeket valahol mindig elbaltáznak az emberek.
Szól a titkokról és az időről. Humor és kaland egy helyen.

Mészöly Ágnes:

Szabadlábon
Tilos az Á könyvek, 2016
A regény főhőse Győri Dani, aki elsőre egy átlagos, 16 éves srácnak tűnik,
valójában mégsem az, hiszen mozgássérült, vagy ahogyan ő nevezi magát,
nyomi. Dani egy otthoni veszekedésből adódó ötlettől vezérelve bejárja
Európát. Az olvasó megismerheti egy mozgáskorlátozott fiú világképét és
személyiségét.
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Csapody Kinga (szerk.)

Hazudós – Novellák kegyes hantázásokról
és ordas nagy hazugságokról
Menő Könyvek, 2019
Tizenhárom novella a hazugságról – úgy, ahogy az emberek nem beszélnek
róla. Útmutató ahhoz, hogy miért nem fehér vagy fekete, amit kimondunk:
mindennek van oka, amiről beszélünk. A kortárs magyar irodalom 13 jelentős
szerzője meséli el rövidebb vagy hosszabb novelláiban a hazugság álcája
mögött megbúvó problémákat.

Dragomán György:

Főzőskönyv – írások főzésről és evésről
Magvető Kiadó, 2020
Dragomán György nem először ír a főzésről és az evésről – már-már
állandósulttá vált ez a téma számára. A reggelitől a vacsoráig praktikus kísérő:
egyszerre segít az ételek elkészítésében, valamint szórakoztató, miközben
a hagyma felett sírunk. Vicces és komoly hangvételű novellák az ínyenc
olvasók számára.

Giovanni Guareschi:

Don Camillo kisvilága (fordította: Mogyorósi Gizella)
Európa Kiadó, 2010.
Az olasz irodalom egyik legsikeresebb műve Giovannino Guareschi don
Camillo-sorozata. Az egymáshoz kapcsolódó történetfüzérek akár külön
novellákként is olvashatók. „A nagy műveltség visz a tudatlanságba, mert ha
a műveltség nem a hitre támaszkodik, az ember egy ponton csak a dolgok
matematikáját látja.” Az újságíró-humorista tökéletes kikapcsoló alkotása
az olvasni vágyók számára a nyári időszakban való pihenéshez.

45

A MI VILÁGUNK

TANULMÁNYOK
Buda András:

Pedagógusok a digitális korban – Trendvizsgálat
egy nagyváros iskoláiban
Gondolat Kiadói Kör Kft., 2021
A felgyorsult technológiai fejlődés magával hozta az IKT-eszközök
térhódítását. A létrejött információs társadalom számos új kihívást
eredményezett. Az oktatásra is hatással van ez a jelentős fejlődéshullám,
így a könyv célja, hogy az ehhez kapcsolódó változó társadalmi-tanulási
tendenciákat vizsgálja.

F. Várkonyi Zsuzsa – Orvos-Tóth Noémi – Popper Péter –
Ranschburg Jenő – Vekerdy Tamás:

Sorsdöntő találkozások – Szülők és gyermekek
Kulcslyuk Kiadó, 2017
Egy jelentős sorozat összesítése, ahol megtudhatjuk, hogy a szülő karaktere
miként vetül ki gyermekére. Érzései, gondolatai, vágyai végigfutnak
a gyermeken; a szülő magát látja bele. Milyen hatással lehet ez a gyermekre?
Hogyan módosíthatja a szülő saját elvárásai révén a gyereke felnőtté válását?
Hol kezdődik a megismerés, mikor lesz nehéz és mi lesz belőle? – erről írnak
a neves pszichológusok.

Hansági Ágnes – Hermann Zoltán – Mészáros Márton –
Szekeres Nikoletta

Mesebeszéd – A gyerek- és ifjúsági irodalom
kézikönyve
Fiatal Írók Szövetsége, 2017

A Mesebeszéd nem csak mesebeszéd, hanem útmutató és tájékozódási pont
a kereszteződésben mindazon tanítónak, tanárnak, szakembernek, illetve
szülőnek, akik az olvasásra szeretnék buzdítani gyermekeiket.
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Feldmár András

Őszinteség

HVG Könyvek, 2019
Őszintének lenni kiváltképp fontos. Ha két egymással beszélgető egy
kellemes párbeszédet folytat, nem érzik úgy, hogy el kell hallgatniuk
egymás elől bármit, hanem beszélhetnek nyíltan és őszintén. Feldmár András
pszichoterapeuta erre a fontos tényre hívja fel a figyelmet: őszintének lenni
nagy élmény.

Popper Péter

Hazugság nélkül
Saxum Kiadó, 2013
Képes-e az ember hazugság nélkül élni és létezni? Popper Péter pszichológus
megvilágít néhány sötét részt arról, hogy vajon miért vannak olyan helyzetek,
ahol az embernek mindenképpen hazudnia kell? A kérdés mindig feltehető:
lehet-e élni hazugság nélkül? Adható-e válasz a kérdésre?

Elliot Aronson

A társas lény (fordította: Erős Ferenc)
Akadémiai Kiadó, 2008
A világhírű pszichológus könyve máig meghatározó szociálpszichológiai
alapmű. A többször átdolgozott könyv rendszeresen aktualizálja mindazon
szakpszichológiai kérdésköröket, mint például az önámítás és az önigazolás,
a konfliktusok alapvető kialakulásai és megoldásai, valamint a diszkrimináció
vagy az iskolai erőszak. A 21. századi problémák tanulságos könyve
A társas lény.
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