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 A JÓ GYAKORLAT NEVE: Küldetéstek van! - Pedagógus konferencia és piknik 

A jó gyakorlat témája: 
Kapcsolatépítés az egy fenntartóhoz vagy egyéb módon (területileg, szakmailag) egymáshoz 

tartozó intézmények pedagógusai között hivatástudatuk megerősítése céljából.  
A katolikus lelkiség, rendi karizma és örökség megosztása. 

Név, cím, elérhetőség: 

Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartomány 

1092 Budapest, Knézich utca 5-7. 

info@iskolanoverek.hu 

 

Ajánlott 
helyszín: 

Olyan jelentőséggel bíró helyszín, amely önmagában is hozzájárul a közös identitás erősítéséhez, és egyben lehetőséget nyújt közösségi 

élmények és ismeretek szerzésére.  

Időkeret: 5-6 órás találkozóktól, többnapos konferenciákig 

Célok: 

       - A rendi karizma megosztása mellett mintát adni a pedagógusoknak arra, hogy hogyan lépjenek egymással kapcsolatba, hogyan 

építsenek hálózatot egymással iskolák között annak érdekében, hogy szakmai identitásuk megerősödjenek, és az egyre gyakoribb kiégés 

jelenségét megelőzzék. Megérezzék, hogy nincsenek egyedül, közös a küldetésünk. 

       - Évenként meghatározott tematika alapján különböző és változatos munkaformák, keretek között az élményszerű és értékalapú 

személyes találkozások és tapasztalatcserék támogatása, hiszen az ország gyermekeinek minőségi nevelése minden pedagógus 

felelőssége.  

      - Átfogó célunk a pedagógusok közötti minél közvetlenebb, őszinte kapcsolat, közös munka, együttműködés,  

      - Kölcsönös felelősség kialakítása a fenntartó nővérközösség és pedagógusok között. 

      - Olyan hatékony kommunikáció megvalósulása, amely minden szinten a partnerségre épül. A pedagógusok attitűdváltozásának 

elősegítése, támogatása az átadott ismeretekkel, élményekkel, módszertani kultúrájuk bővítése. 
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 Hiszünk abban, hogy a különböző szervezési, ismeret átadási eljárások alkalmazásával tanáraink saját élményeik által a tanulók 

különböző kompetenciáit is hatékonyabban és eredményesebben fogják fejleszteni. 

 Hiszünk abban, hogy jó kapcsolatok születhetnek nemcsak egy intézményen belül, hanem az intézmények között is.  

 

 

 Hiszünk abban, hogy a pedagógust megerősíti az a tapasztalat, hogy nincsen egyedül, hasonló problémákkal küzdenek mások 

is. Ráadásul nemcsak iskolán belül, hanem más iskolában is.  

 Hiszünk abban, hogy a megterhelt életet élő tanárok kiégését meg lehet előzni, ha odafigyelünk rájuk, ha kapnak pozitív 

megerősítéseket, ha kapnak képződési lehetőségeket, és kapnak érzelmi támogatást is - pl. a kollégáktól iskolán belül és/vagy az 

iskolanővéri iskolák közösségén belül és/vagy még szélesebb rendi, katolikus, egyházi pedagógus közösségeken belül. 

 

 

 

 

 

Tartalmi 
leírás: 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

       A mi jó gyakorlatunk nem most kezdődött. Gyökerei még arra a hőskorra nyúlnak vissza, amikor Magyarországon a rendszerváltás 

előtt csak 8 katolikus gimnázium működhetett. Rendszeresen találkozott egymással a Boldogasszony Iskolanővérek (akkori nevén 

Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek) két tantestülete (debreceni Svetits Katolikus Lánygimnázium, budapesti Patrona 

Hungariae Katolikus Lánygimnázium) valamint a piarista gimnáziumok (Budapest, Kecskemét), a ferences gimnáziumok (Esztergom, 

Szentendre) és a bencés gimnáziumok (Győr, Pannonhalma) tantestülete. 

 

       Ezeknek a találkozóknak sajátossága volt, hogy majdnem mindenki szerzetes volt. Nem csupán a közös tanári szakma kötötte őket 

össze, hanem a szerzetesi hivatás is. Hivatásukban nemcsak a kapcsolatépítés miatt erősödhettek meg egy-egy konferencián a 8 iskola 

szerzetes tanárai, világi kollégái, hanem szakmailag is, hiszen kezdettől fogva meghatározó volt ezeken az összejöveteleken a szakmaiság 

is. Előadásokat tartottak egymásnak, vagy rangos előadókat hívtak. Már akkor működött a műhelyek rendszere: szakmai szekciókban 

tapasztalatcserét tartottak. Nemcsak a szaktárgyak tanárai tömörültek egy-egy szekcióba, hanem a kollégiumi nevelők is, E hőskorszak 

nagytalálkozóit tartjuk tehát pedagógiai konferenciáink őseinek, és tisztelettel tekintünk vissza rájuk.  

 

       A helyszín mindig valamelyik rend egyik iskolája volt. Ha szállás szükséges volt, természetesen adódott, hogy az iskola kollégiumában 

aludtak a kollégák közös hálókban. A szentendrei ferencesek kivételével valamennyi iskolához tartozott ugyanis nagy létszámú kollégium. 
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Az iskolák saját konyhával rendelkeztek, és természetes volt, hogy egymást vendégül látták nagylelkű vendégszeretettel. Ez a háttér 

alkalmas volt arra, hogy olyan baráti kapcsolatok alakuljanak ki, amelyek elmondhatjuk, hogy még máig is tartanak. 

 

       A rendszerváltás után a 90-es évek elején még összejött néhányszor a 8 iskola tanári kara, és még évekig igen szoros volt az 

együttműködés közöttük. Utána, ahogy fokozatosan kaptak vissza iskolákat a rendek, és bővítették a meglevő iskoláikat, átalakult a köztük 

lévő kapcsolat. Ennek egyik oka az volt, hogy mivel megnőtt a tantestületekben a világi munkatársak aránya, és minden rendnek 

megszaporodtak az intézményei, így ki-ki a saját intézményrendszerén belül dolgozott intenzíven a közösségépítésen. Mi budapesti 

helyszínnel rendeztünk több ízben konferenciát saját iskoláink pedagógusainak. 

 

A KÜLDETÉSTEK VAN! - PEDAGÓGIAI KONFERENCIA ÉS PIKNIK JELLEMZŐI 

 

A helyszínválasztás szerepe 

 

       2014-től rendünk azt határozta el, hogy a konferenciák helyszíneit úgy jelöli ki, hogy a rend valamennyi szolgálati helye sorra kerüljön. 

Ez már önmagában is a karizma megosztása, hiszen a kollégák megismerhetik a helyi nővérközösségeket, a történelmi hátterüket. 

Tágasabban láthatják a rendtartomány életét, nemcsak a saját munkahelyük viszonylatában. Mivel 2014-re már megszületett az 

iskolanővéri iskolák önmeghatározása, hogy mi a "Küldetéses ember iskolái" vagyunk, a pedagógiai konferenciáink mottója ez lett: 

"Küldetéstek van!" 

 

       A konferenciák mindig minimum egy ottalvással szerveződtek, így lehetőség nyílt bensőséges, családias programokra is. Ez a 

gyakorlat meghozta gyümölcsét. Mára az ország különböző – Budapest, Debrecen, Makó, Szeged – településeken lévő iskoláink kollégái 

jól ismerik egymást, sőt határon túli pedagógus kollégáink is csatlakoztak a kapcsolati hálóhoz. 

 

       A szolgálati helyek körüljárása a karizma megosztásán túl kulturális ismeretek bővítését is lehetővé tette. Különösen igaz volt ez a két 

határon túli "mozgó konferenciára". A buszos utazások idejét is kitöltöttük. Minden busznak volt egy felelőse, aki központilag készített 

anyagokból folyamatosan tájékoztatta a kollégákat a látnivalókról, történelmi tudnivalókról. A programfüzet ezekben az években gazdag 

volt történelmi, földrajzi, szociológiai, kulturális és rendtörténeti ismeretekben. A kollégák szívesen elteszik évről évre az igényesen 

elkészített, tartalmas programfüzeteket (1. melléklet) 
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       Nemcsak verbális és írott anyagok álltak rendelkezésére helyi nevezetességekről, még maradandóbb ennél, hogy híres helyszínekre 

is elmentünk. A 2017-es délvidéki konferencián miséztünk az aracsi romtemplomnál, hajóztunk az Al-Dunán, Arany János balladát 

olvastunk Galambóc váránál, vacsoráztunk a Péterváradi erődben, szentmisét tartottunk, és a kiengesztelődésért imádkoztunk a karlócai 

béke helyszínénél, meglátogattunk ortodox kolostorokat.  

    

       A 2019-es erdélyi "mozgó konferencián" Debrecent érintettük, ahol még be lehetett kapcsolódni a virágkarneválba, Kolozsváron 

"birtokba vettük" a rend egykori híres iskolájának, a Marianumnak épületét, melyben ma a Babes Bólyai Tudományegyetem működik. A 

kollégák szabadidőben részt vehettek a kolozsvári magyar napok programjain, amelyek közül néhányat alternatívaként kínáltunk fel a 

konferencia műhely sávjában. A Farkas utcai gótikus református templomban osztottuk ki a BIPA képzés diplomáit. (Boldogasszony 

Iskolanővérek Pedagógiai Alapképzése, a Szerzetesi pedagógia című 120 órás akkreditált képzés iskolanővéri változata) Előtte mini 

orgonahangversenyt hallgattunk egy orgonaművész kollégánk jóvoltából. Marosvásárhelyen egész délelőttöt töltöttünk a csodálatos 

szecessziós kultúrpalotában, majd felsétáltunk a várba. Szovátán gyalog felzarándokoltunk a festői panorámával rendelkező dombra, ahol 

az új Marianum közösségi ház áll, missziónk központja.  

 

       Természetesen a hazai helyszínek is adtak lehetőséget arra, hogy a kollégák ismerete gyarapodjék. A közös programokat igyekszünk 

úgy összeállítani, hogy kapcsolatba kerüljünk a helyi nevezetességekkel. 2014-ben a debreceni református nagytemplomban tartottuk a 

záró rituálét, 2015-ben a szegedi dómban püspöki zárómisén vettünk részt. 2016-ban Makón beneveztük a kollégákat egy éjszakai 

wellness fürdőzésre a Makovecz tervezte Hagymatikum Fürdőbe. 2018-ban Budapesten a Parlament Felsőházi Termében nyitottuk meg 

a konferenciát, és este egy sétahajózáson vettünk részt a kivilágított Budapesten. 

 

Helybeli találkozások szerepe 

 

      Miközben ezekekkel a nagy jelentőségű helyekkel közvetlen kapcsoltba kerülnek a kollégák, a helybeliekkel való találkozásokban is 

van részük. Ezek közül eddig legjelentősebb alkalom volt, amikor a 2017-es délvidéki konferenciára 100 bánáti és bácskai pedagógust 

hívtunk meg, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ők nem a mi intézményeinkben tanítanak, inkább a magyarság, a közös hivatás kapcsol 

össze bennünket. Kölcsönösen sokat adtunk egymásnak. Aracsnál csatlakoztak hozzánk. Együtt vettünk részt először egy ismerkedő 

"vajdasági pikniken", majd egy szentmisén, és innentől kezdve együtt maradtunk az egész konferencia időtartama alatt. Így volt idő, 

alkalom megbeszélni a határainkon kívül élő magyar oktatás kihívásait. Sok szakmai kapcsolat alakult, a magyarországi pedagógusokban 

a közvetlen élmény előhívta, vagy felerősítette a segítőkészséget az itthoninál jóval nehezebb körülmények között dolgozó pedagógus 
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Tartalmi 
leírás: 

kollégáik iránt. Azóta a nyári szünetekre többen jelentkeztek a magyarországi tanárok közül délvidéki, erdélyi táborok vezetésére, 

szakirodalmi kiadványokkal és szakmai anyagokkal is segítik kölcsönösen egymást. 

 

A konferencia keretei, képzési formák 

 

          A konferenciák kereteit rugalmasan kezeljük. Hol klasszikusabb értelembe vett konferenciát tartunk, amikor egy-egy intézményünk 

ad otthont a rendezvénynek, hol pedig szinte kirándulás jellegűre alakítjuk, amikor határon túlra megyünk. A képzés formáit ezekhez a 

körülményekhez igazítjuk. A "klasszikus konferenciákon" beváltak a plenáris előadások és a műhelyfoglalkozások. Az utóbbiak általában 

2-3 idősávban vannak, és a kollégák szabadon választhatják meg, hogy melyiken vesznek részt. A "mozgó konferenciákon" sem mondtunk 

le a képzésről. A "buszos előadásokat" már említettem, mint az ismeretszerzés lehetőségeit. A szakmai képzésnek is minden alkalommal 

megtaláltuk a helyét.  

          

        A 2017-es délvidéki konferencián a TED előadások mintájára rövid előadásokat hallgattunk a nagybecskereki székesegyházban. A 

műhelyfoglalkozások az Al-Dunán voltak. Két hajóban fért el a 400 pedagógus. Az egyik hajót elkereszteltük "Bizalomnak", a másikat 

"Bátorságnak". Az ilyen apróságok is hozzájárulnak a rendi karizma átadásához, hiszen alapítónknak a bizalom és a bátorság voltak két 

legjellemzőbb tulajdonságai. Így a rendünknek ez a két szó a jelmondata. Visszatérve a két hajóhoz és a műhelyfoglalkozásokhoz: az 

egyik hajón a gimnáziumi tanárok utaztak, a másikon a tanítók és az óvoda pedagógusok. Így tudtunk érdeklődési köröknek megfelelő 

műhelyeket felkínálni a két fedélzet különböző részeiben. A 2019-es erdélyi konferencián az első nap az egykori kolozsvári Marianum 

épületében voltak az előadások és a műhelyfoglalkozások. A második napon a marosvásárhelyi kultúrpalotában volt még egy nagy 

előadás, majd pedig Szovátán vehettünk részt műhelyfoglalkozásokon. 

 

A "pinik" szerepe a konferenciákon 

 

           A közös felüdülés és élmény része az étkezés megszervezése is. Kifejezett célunk, hogy a kollégákat "kényeztessük", minőségi 

vendéglátásban részesítsük, és lehetőséget adjunk az asztali beszélgetésekhez, kapcsolatépítéshez. A piknik a konferencia szíve!  

Néhány példa: 

 

- Debrecen, 2014: Mindenki kapott egy igényesen elkészített menükártyát, amelyen soha nem hallott fantázianevű őszi 

ételkülönlegességek voltak felsorolva. Minden étkezéshez más őszi asztaldíszekkel, szalvétákkal dekorálták a terítéket. A meghittséget 
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teremtő külső körülmények a kollégák számára túlmutattak önmagukon, megérezhették általuk a családiasságot, az összetartozást, és 

szívesen időztek az asztal körül. Többen máig őrzik ezeket a kártyákat. 

 

- Szeged, 2015.: éjszakába nyúló borozás zsíroskenyérrel és hagymával 

 

- Makó, 2016.,  Mivel kicsi az iskola ebédlője, a város éttermeit vettük igénybe az étkezésekhez. Az esti borkóstolónak azonban a makói 

kollégák által hangulatosan berendezett tornaterem adott helyet. A felszolgált pogácsát a kolléganők sütötték. 

 

- Vajdaság, 2017.: "Vajdasági piknik" az aracsi templomromnál helyi specialitásokkal. A helyiek hihetetlen módon megszervezték, hogy a 

puszta közepén álló aracsi templomromnál 300 magyarországi és 100 vajdasági pedagógus közös pikniken találkozzék, majd együtt  

vegyenek részt szentmisén. Odahoztak sörpadokat és asztalokat napernyőkkel, két mobil WC-t. Felállítottak egy nagy sátrat, és 

megoldották a hangosítást. Az asztalokat gazdagon megrakták vajdasági ínyencségekkel, melyeket hűtőkocsival szállítottak a helyszínre. 

A piknik hangulatát egy népzenész fokozta tekerőlant, citera és tambura játékkal. 

 

- Budapest, 2018: Napközben a kávéhoz a kollégák/kolléganők az egymás által sütött finom süteményeket ehették.  

 

- Szováta, 2019.: Az "erdélyi pikniken" mindenki kapott ajándékba egy korondi bögrét, abból fogyaszthatta a gyömbéres limonádét, 

citromfüves és egyéb gyógynövényes limonádét helyben sütött kürtős kaláccsal, friss cipóval, sok-sok finom pástétommal, zsiroskenyérrel 

és kibédi lilahagymával. 

 

 

 

 

A konferenciákon kialakult hálózatos kapcsolatok ápolása tanév közben 

 

       Érdemes a tanév során kisebb, speciálisabb programokat szervezni, és közös elektronikus felületet biztosítani annak megsegítésére, 

hogy a pedagógusok kapcsoltban maradjanak. Mi ezt a a jubileumi tanévben próbáltuk ki 2018-19-ben, amikor már a diákjainkat is bevonva 

látogattak el egymáshoz a iskolák egy-egy tematikus alkalomra: diákönkormányzatok találkozójára Budapestre, rendtörténeti versenyre 

Debrecenbe, kórusok találkozójára Szegedre valamint rendhagyó sportnapra Makóra. 
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Rituálé, performance szerepe a konferenciákon 

 

     A pedagógiai konferenciáinkba a kezdetektől fogva mindig beletettünk valamilyen emlékezetes rituálét, performance-ot. Ezek a testet-

lelket oly módon képesek megmozgatni, ahogyan egyik előadás vagy műhelymunka sem tud ránk hatni. Előnyük, hogy nagy tömegben  

lehet végezni, és közösségi szinten is, személyes szinten is mélyen megérintik az embert. 

Például:  

 Az igazgatók az intézményükhöz kapcsolódó táj borát hozták el, és egy rituálé során elhelyezték egy kiemelt helyen. A különfé le 

zamatú borok a tartományunk sokszínűségére emlékeztetett bennünket. 

 A Debreceni Református Nagytemplomban azon elmélkedtünk, hogy kinek-kinek milyen szerepe van a nagyközösségben. Mi az 

ő egyéni küldetése a küldetéses ember iskolájában. Mindenki kapott egy fából készült, emberke alakú puzzle darabot. Erre ráírt 

vagy rárajzolt valamit, ami az egyéni küldetését kifejezi. Az emberkéket orgona muzsika mellett egy nagy "képpé" illesztettük 

össze. 

 Minden pedagógus kapott egy mécsest, amelyet a szegedi dóm előtti téren meggyújtottunk úgy, hogy a Boldogasszony 

Iskolanővérek rendi jelvényének alakzatát vettük fel. A templom tornyából fotót és videót készítettünk róla. Célunk az volt, hogy 

ezáltal kifejezzük összetartozásunkat, mint az iskolanővéri iskolák elkötelezett pedagógusai. 

 Makón a záró szentmisén mindenki kapott egy szép csiszolt ásványkövet. Ezt egyenként, imádságos lélekkel helyeztük el 

egyenként a szentélyben - átgondolva saját értékességünket, odaadottságunkat. 

 Az 1699-es karlócai békekötés helyszínén tartottuk a szabadtéri zárómisét. A kiengesztelődés résznél nemcsak békejobbot 

nyújtottunk a szomszédunknak, hanem kaptunk időt arra, hogy bárkihez odamehessünk, és bocsánatot kérjünk, ha az út során 

megbántottuk, vagy mulasztottunk vele szemben. Megmozdult az egész domboldal, hosszú és megható perceket töltöttünk el 

őszinte kiengesztelődéssel. 

 2018-ban plexi lapokra rányomtattattuk a jubileumi tanév logójának rétegeit. Ezeket a síkokat ünnepélyes keretek között, egy-egy 

fohászt imádkozva helyeztük egymásra. Minden réteget egy másik intézmény vagy misszió hozta. A végére összeállt a teljes logó. 

Ugyanezt a rituálét megismételtük a tanév során valamennyi iskolánk jubileumi programján.  

 Ugyanennek a konferenciának záró szentmiséjén a Magyar Szentek Templomában hatalmas méretben kitettük a jubileumi logót. 

Minden pedagógus kapott egy áttetsző matricát. Erre ráírhatta vagy rárajzolhatta, hogy mi az ő "rétege" a jubileumi logón. Mi az, 

amit ő tesz hozzá a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának 160 évéhez. Mi az ő helye ebben a 160 esztendőben. 
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Adtunk időt rá, hogy mindenki egyenként kit tudjon menni a táblához, és ráhelyezze a saját "rétegét". Közben meditatív taizéi  

énekeket énekeltünk, illetve a budapesti zenetanárok hangszeres zenét játszottak. 

 2019-ben Szovátán az égieknek köszönhetjük a performance-ot. Miközben a dombtetőn zajlottak a műhelyfoglalkozások a 

misszióhoz tartozó nevelőkkel és a tanítványokkal, egyszer csak óriási zápor keletkezett. Még esett az eső, amikor kisütött a nap, 

és a dombon álló Marianum közösségi ház fölött, mint Noé bárkája fölött az Ararát hegyénél, megjelent egy nagy ívű szivárvány. 

Mi ez alatt a szivárvány alatt koccintottunk a Magyar Tartomány 160 évére és a szovátai misszió 15 évére. Felolvastuk Reményik 

Sándor Jubileumra című versét, melyet akkor írt, amikor a kolozsvári Marianum alapításának 10. évfordulóját ünnepelte. 

 

A dizájn és a dekoráció szerepe a konferenciákon 

 

             Kezdetektől fontosnak tartjuk, hogy a konferenciáinknak legyen aktuális arculata, amely illeszkedik a helyszínhez, a témához, a 

konferencia körülményeihez. Ez a dizájn jelenik meg a program füzeten, dosszién, esetleges táskán, a teremdíszítésben, minden  

konferenciához kapcsolódó nyomtatványon. Készíteni szoktunk plakátot, molinót, roll upot is. A házigazda intézmények kreativitását 

dicséri, hogy ezeket a központilag elkészített logókat helyi dekorációk is kiegészítik. Az esztétikus konferencia környezet igényességet 

sugall, azt jelenti, hogy komolyan vesszük pedagógusainkat, megtiszteljük őket. Az iskoláink ilyenkor szépen dekorált konferencia 

központtá változnak át, és ez jól hat a kollégákra, megbecsülve érzik magukat. 

 

Az előkészítő, szervezői munka tapasztalatai  

 

 Rendkívül fontos mozzanat, hogy a soron következő konferencia szervezése mindig az előző konferencia kiértékelésével 

kezdődik. Minden évben kérünk visszajelzést a résztvevőktől, és ezeket a bejövő szempontokat figyelembe vesszük a következő 

konferencia szervezésénél. Már a tanév elején kitűzzük a következő konferencia dátumát és helyszínét. A döntést az intézményvezetőkkel 

együtt hozzuk meg. 

 

 Korán el kell kezdeni az operatív szervezést, pl., ha augusztusban van a konferencia, akkor legkésőbb januárban. Fel kell állítani 

egy szervező teamet, amely segíti a főszervező munkáját. Legalább havonta egyszer össze kell ülnie a teamnek, de a konferencia 

közeledtével gyakrabban, végül mindennapi munkává válik a szervezés. 
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 Fontos, hogy a helyszíneken tartsunk terepszemlét, ha kell, többször is. Az előadókat, műhely-foglalkozásokat tartó 

szakembereket legkésőbb fél évvel a konferencia előtt fel kell kérni, de van, akit már egy, akár két évvel előtte. Rendszeresen tartani 

kell velük a kapcsolatot. Fontos, hogy pontos tájékoztatást kapjanak arról, hogy mire kérjük fel őket, milyen szükségleteink, igényeink 

vannak. Tudniuk kell, hogy milyen körülmények között kell "fellépniük", kiknek fognak beszélni. 

 

 Ha a program tervezetten pályázati forrásból valósul meg, a pályázatos munkatársaknak fel kell hajtaniuk minél több pályázási 

lehetőséget, megírni és beadni a pályázatokat. Folyamatosan egyeztetni kell velük: pl. melyik programra, beszerzésre, szerződéses 

munkára milyen számlát kell kiállítani stb. A konferencia után is sok munkájuk van az elszámolásokkal, beszámolók írásával. 

 

             2018-ban a főszervező Petra nővér készített egy ágrajzot a konferencia szervezésének munkájáról (2. melléklet) Kiderül belőle, 

hogy rendkívül összetett tevékenység egy pedagógiai konferencia és piknik megszervezetése. Ha "mozgó konferenciáról" van szó, akkor 

még inkább. Mégis azt tapasztaljuk, hogy megéri! 

 

 
 
 
 
 
További 
információk: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Küldetéstek van! - Pedagógiai konferenciák és piknikek: 

 

I. Pedagógiai konferencia és piknik 

2014. november 7-8. : Debrecen - Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

 

II. Pedagógiai konferencia és piknik 

2015. november 6-7. : Szeged - Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

 

III. Pedagógiai konferencia és piknik 

2016. november 11-12. : Makó - SZIGNUM (Szent István Egyházi Iskola) 

 

IV. Pedagógiai konferencia és piknik 

2017. augusztus 21-23. : Nagybecskerek - Szathmáry Karolina Kollégium 

 

V. Pedagógiai konferencia és piknik 
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További 
információk: 

2018. augusztus 22-23. : Budapest - Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont (Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, 

Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola) 

 

VI. Pedagógiai konferencia és piknik 

2019. augusztus 21-24. : Kolozsvári egykori Marianum, Marosvásárhely, Szováta - Marianum Központ 

 

 

 

Általunk kipróbált néhány előadás és műhely tematika a korábbi évekből:  

 

 Az óvoda - iskola átmenet megkönnyítése játékokkal, programokkal;  

 Készség és képességfejlesztő játékok az anyanyelv órákon;  

 Tolerancia hetek - idegen nyelvi projekt;  

 A Viselkedés Támogató Tanítása - tapasztalatok az angliai és az USA oktatási-nevelési rendszerről;    

 A "Boldogabb családokért" iskolai családi életre nevelés program - MFN project ("Ciklus-show") - felvilágosító program 10-14 éves 

lányoknak; "Titkos küldetés" - felvilágosító program 10-14 éves fiúknak;  

 Tanulási képességek és részképesség zavarok fejlesztése, vagy mi fér bele a testnevelés órába;  

 "Az élni segítő zene" - Kodály igazsága az Iskolanővérek erdélyi missziójában;  

 Roma- magyar közös projekt; Szeretetszolgálat az iskolában 

 Műhely külön a vezetőknek; 

 Pszichodráma műhely; 

 Csoportdinamikai műhely; 

 Meseterápiás workshop 

 

A legutóbbi, 2019-es erdélyi pedagógiai konferencia és piknik programja: 

 

Választható előadások (45-60 perc) 

 Kányádi Sándor versei – a kolozsvári Magyar Színház színészének zenés előadása 
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 Mit lehet/kell tudni a moldvai csángómagyar oktatási programról   

 Gábor Csilla: Küldetésem van – tanárként a Bolyain  

 Bodó Márta: Az erdélyi-kolozsvári magyar értelmiségről – a mai valóság  

Választható műhelyek (90 perc) 

 Ízelítő a romániai magyar pedagógiai munkából 

 Az erdélyi Alpok - földrajz  

 A marosvásárhelyi katolikus oktatás múltja és jelene - Évszázadok szünetei és újrakezdései  

 Fizikaoktatás Erdélyben 

 Kett-módszer – tanári lelkigondozás  

 

 

 Ízelítő a régi magyar irodalomból  

 Magyar katolikus médiajelenlét  

 Matematikáról, iskolavezetésről 

 Történelem tanítás, tanulás  

 Író-olvasó találkozó  

 Képzőművészeti séta  

 Múltidéző séta az egykori Marianum épületében  

 Benedek Elek világa 

 Néhány programot felajánlottunk a Kolozsvári Magyar Napok programjából is, ezekre külön kellett előre regisztrálni és feladatok 

voltak hozzájuk 

 Marosvásárhely, a Kultúrpalota  bejárása 

 Jakabos Barnabás SJ (Marosvásárhely), kötetlen beszélgetési lehetőség  

 Szováta a Nyárád völgye, a buszokon helybeliek ismertetője szovátai missziónkról, az ottani emberek életéről 

  Szentmise, Bőjte Csaba atya prédikál, a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkórus 

 A gyermekkar koncertje 

Műhelyfoglalkozások a szovátai Marianum közösségi házban:  

 Népdaléneklés 
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 Szalmafonás 

 Hajfonás 

 Népi játékok 

 Beszélgetés a zenei misszió munkájáról 

 

Eszközök: 

 Meghívó elektronikus, ezen kívül a költségvetési keretektől függően: névkártya szalaggal, program- és témafüzet, jegyzetfüzet, toll, 

dosszié, táska. Amennyiben megoldható közös készítésű étel (zsíroskenyér, aprósütemény, grill, helyi specialitások, bográcsos) és ital 

(tea, limonádé). 



  

Készült a    támogatásával 

13 

Mellékletek: 

1. Nyomtatványok dizájnja 
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2. Szervezési modell: 
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