
FELHÍVÁS 

„Egy csónakban evezünk” 

Mesterpedagógusok III. Sonkádi Szabadegyeteme 

2017. június 28 – július 1. 

 

Kedves Kolléga! 

 

Sonkád Község Önkormányzata, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős 

Államtitkársága és a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes 

Államtitkársága támogatásával 2017. június 28 – július 1. napokra szervezi a Mesterpedagógusok III. 

Sonkádi Szabadegyetemét.  

A természeti környezetben, a Túr partján harmadik alkalommal megrendezésre kerülő program 

keretében az ágazat irányítóitól, illetve a szakmai-tartalmi kidolgozóktól és megvalósítóktól első kézből 

nyerhetők a feladatok ellátását segítő legújabb információk és a fejlesztési elképzelések, eredmények. Az 

előadások mellett előre meghirdetett témák feldolgozásával lehetőség adódik a tapasztalatok kölcsönös 

ismertetésére, a felmerülő problémák és kérdések megvitatására, javaslatok és vélemények 

megfogalmazására, és ezeken keresztül szakmai kapcsolati háló kialakítására. A szervezett programokon 

a résztvevők segítséget kaphatnak ahhoz, hogy professzionális módon felkészülhessenek az előttük álló 

feladatok magas színvonalú ellátására. 

A plenáris előadások és a tapasztalatok átadását, a felmerülő kérdések megválaszolását segítő 

témaszigetek mellett a szabadidő tartalmas eltöltésére is lehetőség nyílik a Campus területén és annak 

környezetében.  

A rendezvény a szabadegyetemek minden jellegzetességét magán viseli: előadások, szeminárium-jellegű 

csoportos konzultációk, „hallgatók és oktatók” kötetlen beszélgetései a Campus területén. Ennek 

szellemében javasoljuk, hogy a résztvevők és az előadók öltözködése is lazább legyen, az „egyetemi 

léthez”, a szatmári táj adta környezethez és a nyári időszakhoz igazodjon. 

A Mesterpedagógusok III. Sonkádi Szabadegyetemének rendezője és szervezője: 

Sonkád Község Önkormányzata 

Megköszönve a Mesterpedagógusok I. és II. Sonkádi Szabadegyetemének hallgatóitól kapott 

visszajelzéseket, azokat és a kérdéseinkre adott válaszokat feldolgoztuk. Az elismerések megerősítettek 

abban, hogy a szakmai színvonal megőrzése elsőrendű célunk marad, ezt a mellékelt program 

garantálja. Visszatérő hallgatóink tapasztalni fogják, hogy az előadások változatlanul színesek és 

informatívak, a témaszigetek a tapasztalatcserét és hálózatosodást segítők lesznek.  

Az elhelyezést változatlanul a térség falvainak nem egységes jellegű szálláshelyein biztosítjuk, amelyek 

megfelelnek az általános elvárásoknak. A Campuson a folyamatosan tisztított telepített illemhelyek 

mellett további külső, higiénés célú vízvételi lehetőséget is garantálunk. A szakmai munkát és a szabadidő 



eltöltését továbbra is az 1200 négyzetméteres központi sátor és 6 db 100 négyzetméteres témasziget 

sátor szolgálja. Annak érdekében, hogy a hallgatóknak lehetőségük legyen a szállásra, illetve onnan a 

Campusra eljutni, az idén is ingyenes buszjáratokat biztosítunk. A buszokon való helyek tervezhetősége 

érdekében kérjük, hogy a választott közlekedés módját a Jelentkezési lapon rögzíteni szíveskedjenek. 

Terveink szerint, igény esetén a Campus-buszjárat a reggelit megelőzően, a napi szakmai programokat 

követően június 30-án, és az esti program zárásakor (kb. 23.00) közlekedik a Szabadegyetem helyszíne és 

a szállások között. 

Annak érdekében, hogy a szakmai tartalom ne sérüljön és a hallgatói többlet igényeket is 

megvalósítsuk, a Mesterpedagógusok III. Sonkádi Szabadegyeteme 0+3 napra nyitja meg a Magister 

Campust. A 0. napra regisztrálók részére június 28. délután-este és június 29-én délelőtt külön 

programokat – határon túli kirándulás, filmvetítés, témaszigetek - szervezünk. 

A szabadegyetem programját a felhívás mellékleteként olvashatják az érdeklődők. Valamennyi előadó a 

felkérést elfogadta és jelenlétével megtiszteli a rendezvényt. Idén a témákhoz kapcsolható idézetek 

szolgáltatják az előadások és a témaszigetek címeit. A Magister Campuson esti szabadidős programokon 

való részvétel – a választott fogyasztáson túl - a regisztrált megjelentek részére többletköltséget nem 

jelent. 

A rendező az alábbi helységekben biztosítja a résztvevőknek a szállást: Sonkád, Kölcse, Szatmárcseke, 

Túristvándi, Tiszabecs, Tiszacsécse, Fülesd, Fehérgyarmat települések üdülő- és magán vendégházaiban. 

A három vagy kettő éjszakás lakhatás helyszínéről a jelentkezés elfogadásáról való visszaigazolásban ad 

tájékoztatást a szervező.  

A szabadegyetemen való részvétel térítési díj befizetéséhez kötött regisztrációval, illetve a szervezők 

részéről történő visszaigazolással lehetséges. A szabadegyetem 500 hallgatót fogad a jelentkezés 

sorrendjében.  

A regisztráció az alábbi elérhetőségen lehetséges: 

http://sonkadiszabadegyetem.hu/index.php/reg-lap-2017 

Községünk, közösségünk várja, visszavárja Önt. 

 

Sonkád, 2017. május 28. 

 

         Üdvözlettel: 

 

         Iszák Tibor 

                   Sonkád Község polgármestere 

 

 

  

http://sonkadiszabadegyetem.hu/index.php/reg-lap-2017
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MAGISTER CAMPUS 

Sonkád - Kisbukó 

 

  



 

0. nap délután - 2017. június 28. 

Levezető elnök: Hollósi Géza 

 

 10.00 – 14.00 Érkezés, regisztráció (a 0-3. napokra érkezőknek) 

 13.00 – 14.00 Ebéd 

14.00 – 19.00 Határtalan Szatmár, határon túli Szatmár – Kirándulás Szatmárnémetibe 

19.00 – 20.00 Vacsora  

20.00 – 22.00 M-klub – A hullám című film vetítése 

22.00-tól M-klub - Retro buli (Retro DJ) 

 

 

0. nap délelőtt - 2017. június 29. 

Levezető elnök: Hollósi Géza 

 

 7.30 – 8.30 Reggeli  (a 0-3. napokon résztvevőknek) 

 

9.00 – 10.30 Témaszigetek 

1. „Senki sem követhet el nagyobb hibát, mint az, aki azért nem tesz semmit, mert amit 

megtehet, az kicsiny.” (Edmund Burke) 

A hullám – Vita a tanári felelősségről (Dr. Gloviczki Zoltán, Oktatási Hivatal, elnök) 

 

2. „Ez tehát a tudomány első rákfenéje, amikor az emberek a szavakat és nem azoknak a 

lényegét tanulmányozzák.” (Francis Bacon) 

A hullám – Vita a tanári kommunikációról (Dr. Szőke-Milinte Enikő, Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem, docens) 

 

3. „Tudnod kell, melyik kikötő felé tartasz, mielőtt be akarnád fogni a jó szelet, mely 

odarepít.” (Seneca) 

A hullám – Vita a projekthetek tervezéséről, előkészítéséről (Tóth Mária, Oktatási 

Hivatal, szakmai vezető) 

 

 

10.30 – 10.45 Szünet 



 

10.45 – 12.15 Témaszigetek 

1. „A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük.” (Mahatma Gandhi)) 

Tapasztalatcsere – Intézményi önértékelés és tanfelügyelet (dr. Szikora Ágnes, Oktatási 

Hivatal, főosztályvezető, Gerendás János, Oktatási Hivatal, főosztályvezető-helyettes) 

 

2. „Az akarat nem elég; tenni is kell.”  (Geothe) 

Tapasztalatcsere – A mesterpedagógusi és kutatótanári minősítések tapasztalatai az 

Oktatási Hivatal szemszögéből (Marosi Katalin, Oktatási Hivatal, osztályvezető) 

 

3. „A tudás nem elég; azt alkalmazni kell.” (Geothe)  

Tapasztalatcsere – A szaktanácsadás gyakorlati tapasztalatai szakértői szemmel 

(Galambos Zsuzsanna, Oktatási Hivatal, főosztályvezető) 

 

 12.15 – 13.15 Ebéd 

  



1. nap - 2017. június 29. 

Levezető elnök: Pappné Gyulai Katalin, Debrecen tankerület igazgató  

  

9.00 – 13.30 Érkezés, regisztráció (az 1-3. napokra érkezőknek) 

 

13.30 – 13.45 Megnyitó, köszöntő – Iszák Tibor, Sonkád község polgármestere, 

                 Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő 

 

13.45 – 14.30 Előadás – „A fejlődés szép szó, de a fejlődést a változás teszi lehetővé. És a 

változásnak mindig van ellensége.” (R. F. Kennedy) 

- Dr. Palkovics László, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

államtitkár 

14.30 – 15.00 Előadás – „Először magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól 

követelsz.” (Gandhi) 

- Sipos Imre, Emberi Erőforrások Minisztériuma, miniszteri biztos  

 

15.00 – 15.30 Szünet 

 

15.30 – 16.00 Előadás – „Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget; egy 

optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.” (Churchill) 

  - Dr. Gloviczki Zoltán, Oktatási Hivatal, elnök 

16.00 – 16.30 Előadás – „A szenvedély elsodor. Az ész a gyeplő, amely megfékez.” 

(Benjamin Franklin) 

- Dr. Benedek András, Budapesti Műszaki Egyetem, tanszékvezető 

 

16.30 – 17.00 Szünet  

 

17.00 – 18.30 Témaszigetek 

1. „Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és beszéljen, hanem ahhoz is, 

hogy leüljön és meghallgassa a másikat.” (Churchill) 

Ami az előadáson nem került szóba – Beszélgetés Dr. Palkovics László EMMI 

államtitkárral  



 

2. „Csak akkor beszélj, ha a csendnél értelmesebbet tudsz mondani.” (Mahatma Gandhi) 

Ami az előadáson nem került szóba – Beszélgetés Dr. Gloviczki Zoltán Oktatási Hivatal 

elnökkel 

 

3. „A jövő birodalmai az elme birodalmai lesznek.” (Churchill) 

Vitassuk meg – Új szereplők, új szerepek a pedagógus-továbbképzés megújításában 

(Sipos Imre, EMMI, miniszteri biztos) 

 

4. „Az emberiséget három nagy csoport alkotja: a mozdíthatatlanok, a mozdíthatók és 

azok, akik mozdulnak.” (Benjamin Franklin) 

Vitassuk meg – Paradigmaváltás a természettudományok iskolai oktatásában (Dr. Ádám 

Péter, Pécsi Tudományegyetem, docens) 

 

5. „Mindig lehetetlennek tűnik, mielőtt megcsinálod.” (Nelson Mandela) 

Vitassuk meg – A tanév rendje változtatásának indokoltsága, lehetősége (dr. Puszter 

Bernadett, Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola, intézményvezető) 

 

6. „Semmi sem ütközik ki oly látványosan, avagy marad oly szilárdan meg az 

emlékezetben, mint az elrontott dolgaink.” (Cicero) 

Vitassuk meg – Az intézményi minőségbiztosítási rendszer működésének feltételei, 

szükségessége (Bella Tibor, KÖSZOE elnök, Gregor József Általános Iskola, 

intézményvezető) 

18.30 – 19.00 Szünet 

 

19.00 – 20.00 Vacsora 

 

20.00 – 21.30 M-klub – Mottó: „Gondolkodási idő nincs” 

„Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha 

nem cselekszel, eredményük sem lesz.” (Mahatma Gandhi) 

 Válaszadók a színpadon: Dr. Palkovics László, Pölöskei Gáborné, 

Sipos Imre, Dr. Gloviczki Zoltán, Hajnal Gabriella 

 

21.30 – 23.00 M-klub - Nyírség Táncegyüttes 

23.00-tól M-klub - Retro buli (Retro DJ) 

  



2. nap - 2017. június 30. 

Levezető elnök: Hollósi Géza 

 

 7.30 – 8.30 Reggeli 

 8.30 – 9.00 Előadóterem előkészítése 

 

9.00 – 9.30 Előadás – „Szeretem, ha mennek a dolgok. Ha nem mennek, szeretem 

elérni, hogy menjenek.” (Churchill) 

- Brassói Sándor, Oktatási Hivatal, elnökhelyettes 

9.30 – 10.00 Előadás – „Ez nem a vég. Nem is a vég kezdete. De talán ez a kezdet vége.” 

(Churchill) 

   - dr. Solti Péter, Klebelsberg Központ, elnök 

10.00 – 10.30 Előadás - „Ne kárhoztassuk magunkat a múlt hibái miatt, fogadjuk el a 

felelősséget, amivel a jövőnek tartozunk.” (J. F. Kennedy) 

- Pölöskei Gáborné, Nemzetgazdasági Minisztérium, helyettes 

államtitkár 

10.30 – 11.00 Előadás – „Haladni csak úgy lehet, ha míg az egyik lábunkkal előrelépünk, 

a másikat helyén hagyjuk.” (Eötvös József) 

   - Balog Zoltán, Emberi Erőforrások Minisztériuma, miniszter 

 

11.00 – 11.30 Szünet 

  

11.30 – 13.00 Témaszigetek 

1. „Minden problémánál felsejlik a megoldás reménysugara; és a szilárd bizonyosság, 

hogy semmi sem biztos vagy megváltoztathatatlan.” (J. F. Kennedy) 

Ami az előadáson nem került szóba – Beszélgetés dr. Solti Péter Klebelsberg Központ 

elnökkel 

 

2. „Soha eddig nem volt ilyen kevés időnk arra, hogy ilyen sok mindent megtegyünk”. (F. 

D. Roosevelt) 

Ami az előadáson nem került szóba – Beszélgetés Brassói Sándor Oktatási Hivatal 

elnökhelyettessel 

 



3. „Hasznosabb néhány bölcs tanítást ismerni, amely mindig javadra válhatik, mint sok 

dolgot tanulni, amely mit sem használ.” (Seneca) 

Vitassuk meg – A Nemzeti Alaptanterv koncepciója, új tartalma (Dr. Zalay Szabolcs, 

Leőwey Klára Gimnázium, intézményvezető) 

 

4. „Egyetlen helyes gondolat megfordíthatja a sorsot.” (Seneca) 

Vitassuk meg – A 9 évfolyamos általános iskola bevezetése az alapkészségek fejlesztése 

érdekében (Lebanov József, EMMI, főosztályvezető) 

 

5. „Vagy megtaláljuk az utat, vagy építünk egyet.” (Hannibal) 

Vitassuk meg – Az általános iskolai és a gimnáziumi struktúra módosításának 

lehetőségei (Szontagh Pál, Református Pedagógiai Intézet, igazgató) 

 

6. „Tanácsot adni lehet, de nem az ahhoz való alkalmazkodást.” (Benjamin Franklin) 

Vitassuk meg – Új típusú pedagógus-továbbképzések (Dr. Márton Sára, Nyíregyházi 

Egyetem, tanszékvezető) 

  

13.00 – 14.00 Ebéd 

  

14.00 – 15.30 Témaszigetek 

1. „A bölcs ember a lehetőségeit megteremti, és nem megtalálja.” (Francis Bacon) 

A pedagógus személyisége, a jövőt formáló erő (L. Stipkovits Erika, pszichológus) 

 

2. „A siker nem döntő, a kudarc nem végzetes: a bátorság, hogy folytasd, ez az, ami 

számít.” (Churchill) 

Intézményfenntartók gyakorlata, tervei (Hajnal Gabriella Klebelsberg Központ szakmai 

elnökhelyettes, Thaisz Miklós Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 

ügyvezető igazgató) 

 

3. „Az életben annak van előnye, aki már akkor hozzákezd a problémák megoldásához, 

amikor mások még csak beszélnek róla.” (J. F. Kennedy) 

Vitassuk meg – Az intézményfinanszírozás aktuális kérdései (Kotán Attila, Klebelsberg 

Központ, elnökhelyettes) 

 

4. „Aki úgy gondolja, hogy a tanulás drága, próbálja ki, milyen a tudatlanság.” (Benjamin 

Franklin) 

Vitassuk meg – A pedagógus támogató és ellenőrző rendszer egymásra hatása (Dr. 

Szőke-Milinte Enikő, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, docens) 

 



5. „Vagy megtaláljuk az utat, vagy építünk egyet.” (Hannibal) 

Vitassuk meg – Az általános iskolai és a gimnáziumi struktúra módosításának 

lehetőségei (Szontagh Pál, Református Pedagógiai Intézet, igazgató) 

 

6. „A haladás nagyrészt annak köszönhető, hogy haladni akarunk.” (Seneca) 

Vitassuk meg – A Digitális Oktatási Stratégia koncepciója, tartalma (Horváth Ádám, IVSZ, 

oktatási igazgató) 

  

15.30 – 16.00 Szünet 

 

16.00 – 16.30 Előadás - „Te késlekedhetsz, de az idő nem fog.” (Benjamin Franklin) 

   - Czunyiné dr. Bertalan Judit, kormánybiztos 

16.30 – 17.00 Előadás – „A mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk a jövőt, hanem hogy 

felkészüljünk rá.” (Periklész)  

   - Deutsch Tamás, miniszterelnöki biztos 

 

17.00 – 18.00 Szünet 

  

18.00 – 19.00 Vacsora 

  

19.00 – 20.30 M-klub – Kiss Kata koncert 

20.30 – 22.00 M-klub – Golden boys koncert 

22.00 – 22.30 Tűzgyújtás - virágdobás a Túrba 

22.30-tól M-klub - Golden boys koncert 

  



3. nap - 2017. július 1.  

Levezető elnök: Pappné Gyulai Katalin, Debrecen tankerület igazgató 

 

7.30 – 8.30 Reggeli 

 8.30 – 9.00 Előadóterem előkészítése 

 

9.00 – 9.30 Előadás – „Nem azért vagyunk itt, hogy átkozzuk a sötétséget, hanem 

hogy meggyújtsuk azt a gyertyát, ami irányíthat bennünket a sötétségen 

keresztül egy biztonságos és józan jövőbe.” (J.F. Kennedy) 

- Kazamér Tibor, Makovecz Imre Általános Iskola, intézményvezető 

9.30 – 10.00 Előadás – „Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis 

ügyességgel lépcsőt építhetünk.” (Széchenyi István) 

- Burus-Siklódi Botond, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 

elnök 

10.00 – 10.45 Előadás - „Nincs lényegi összefüggés a tanulás és a bölcsesség között.”  

(Francis Bacon) 

- L. Stipkovits Erika, pszichológus 

    

10.45 – 11.15 Szünet 

 

11.15 – 12.45   Témaszigetek 

1. „A bölcs ember a lehetőségeit megteremti, és nem megtalálja.” (Francis Bacon) 

A pedagógus személyisége, a jövőt formáló erő (L. Stipkovits Erika, pszichológus) 

 

2. „A nagyság ára a felelősség.” (Churchill) 

Vitassuk meg – Az intézményvezetői feladatellátás kihívásai, lehetőségei (Dr. Baloghné 

Mester Éva, Nyíregyházi Bem József Általános Iskola, intézményvezető, Tóth Géza, 

Ceglédi Tankerületi Központ, fejlesztő) 

 

3. „Hasznosabb néhány bölcs tanítást ismerni, amely mindig javadra válhatik, mint sok 

dolgot tanulni, amely mit sem használ.” (Seneca) 

Vitassuk meg – A Nemzeti Alaptanterv koncepciója, új tartalma (Dr. Zalay Szabolcs, 

Leőwey Klára Gimnázium, intézményvezető) 

 



4. „Egyetlen helyes gondolat megfordíthatja a sorsot.” (Seneca) 

Vitassuk meg – A 9 évfolyamos általános iskola bevezetése az alapkészségek fejlesztése 

érdekében ((Lebanov József, EMMI, főosztályvezető) 

 

5. „Mindig lehetetlennek tűnik, mielőtt megcsinálod.” (Nelson Mandela) 

Vitassuk meg – A tanév rendje változtatásának indokoltsága, lehetősége (dr. Puszter 

Bernadett, Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola, intézményvezető) 

 

6. „Korlátok között mutatkozik meg, ki a mester.” (Geothe) 

Tapasztalatcsere – A pedagógus minősítés gyakorlati tapasztalatai szakértői szemmel 

(Kazamér Tibor, Makovecz Imre Általános Iskola, intézményvezető, mesterpedagógus) 

  

12.45 – 13.00 Szünet 

 

13.00 – 13.15 Zárás – Iszák Tibor, Sonkád község polgármestere 

 

13.15 – 14.30 Ebéd 

 

14.30-tól Hazautazás  


