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A MI VILÁGUNK  IRÁNYTŰ

Összeállította: Karkó Ádám, Németh GáborIránytű

Nekrológ Vilcsek Béla (1956–2021) emlékére
Elhunyt Vilcsek Béla főiskolai docens, irodalomtörténész, 
kritikus, aki mintegy negyed évszázadon keresztül tanított az 
ELTE Tanárképző Főiskolai, majd Bölcsészettudományi Ka-
rán. Oktató-nevelő, valamint szakmai-tudományos munkája 
elsősorban az irodalomelmélet, a verstan, a XX. század eleje és 
napjaink irodalmának területéhez kötődik. Közel félszáz szak-
könyv, tankönyv, segédlet készítője, mintegy kétszáz irodalmi 
tanulmány, kritika, cikk szerzője. Nevéhez kötődik a Dinasztia 
Kiadó Világjáró általános iskolai irodalmi tankönyvsorozata, 
amely jól példázza Vilcsek Béla műalkotást szerető, elemző és 
értő felkészültségét. Tagja volt a Magyar Írószövetség kritikai 
szakosztályának és az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti 
Intézete Babits Kutatócsoportjának, illetve a Magyar Irodalom-
történeti Társaságnak. Munkássága része – többek között – egy 
színvonalas, középiskolásoknak ajánlható Radnóti-életrajz, egy tanárjelöltek felkészítését 
segítő Verstani szöveggyűjtemény és a kutatók számára a Babits-drámák sajtó alá rendezése. 

A 64 éves korában elhunyt tanárra volt tanítványai közül Jászberényi Sándor író így emléke-
zett: „Sosem tolta magát az előtérbe, mindig a probléma volt a fontos a számára. Így lett nagyon 
sokaknak a legfontosabb tanár. Egy-egy irodalomelmélet-előadása alatt mind irodalomtu-
dósok akartunk lenni, és ha mást nem is, azt elolvastuk, amit említett. Tanárok generációja 
jött ki a kezei alól, akik pontosan ismerik a verstant. Nagy türelemmel és szeretettel fordult 
mindenki felé.”

Indul a Felelős Szülők Iskolája Tanár 
Klub – Pedagógus Power

A 10+1 éves Felelős Szülők Iskolája Tanár Klu-
bot indít Pedagógus Power néven. Az ingyenes 
program célja a pedagóguspálya elismerése, 
módszertani innovációk, közösségi progra-
mok megvalósítása, melyet a szervezet már 
évek óta végez, online és offline formában 
is. A határokon átnyúló lehetőség – a Fele-
lős Szülők Iskolája Tanár Klub – kiemelten 
foglalkozik az érzelmi edukációval, a tanárok 
szemléletformálásával, drámapedagógiai, 
színház- és múzeumpedagógiai események, 
projektek megismertetésével. A szervezők 
általános és középiskolai tanárok, fejlesztőpe-
dagógusok, gyógypedagógusok, múzeumpeda-
gógusok és leendő pedagógusok, egyetemisták 
jelentkezését is várják. 

További információ és jelentkezés:  
https://bit.ly/2Xu0s0V

Bővül a pedagógusképzés 
támogatását célzó ösztöndíjprogram

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) javaslatára az eddigieknél többen része-
sülhetnek a pedagógus-utánpótlást támogató 
Klebelsberg Képzési Ösztöndíjban. A Magyar 
Közlönyben közzétett rendeletmódosítás jelen-
tősen megkönnyíti a programban való részvé-
telt” – jelentette be Schanda Tamás. Az ITM 
miniszterhelyettese hozzátette: a támogatott 
hallgatóknak akkor sem kell visszafizetniük 
az ösztöndíjat, ha pályakezdőként egyházi 
vagy modellváltó egyetemek által fenntartott 
köznevelési intézményben helyezkednek el. 
Pályázatot a magyarországi felsőoktatásban, 
osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia 
vagy tanító alapképzésben tanuló, magyar 
anyanyelvű hallgatók nyújthatnak be. Az ösz-
töndíj összege fejenként és félévente, a tanul-
mányi átlag függvényében 125–375 ezer forint 
lehet. A lehetőség vonatkozik minden jelenleg 
szerződéses hallgatóra és azokra a volt ösztön-
díjasokra is, akik 2021. június 1-jét követően 
szerezték meg oklevelüket. (Magyar Hírlap)

https://bit.ly/2Xu0s0V



