
 
 
 

TATA – SVODÍN – PIŃCZÓW – BYSTRZYCA 
 
 

SZKOŁA I PORZĄDEK – Co możemy zrobić przeciw zwiększającej się przemocy w szkołach? 
międzynarodowa konferencja 10-11 grudnia 2010 r. w Tata 

z pomocą Międzynarodowej Fundacji Wyszehradzkiej 
 
 
10 grudnia 2010 roku, piątek – miejsce konferencji: sala konferencyjna Sądu Miejskiego w Tata (ul. 
Agostyáni 1 – 3.) 
 
Gospodynią imprezy i prowadzacą konferencję będzie pani Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, 
zastępczyni burmistrza miasta Tata 
 

9.30-9.40 Gości powita pani Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, wiceburmistrz miasta Tata, 

Konferencję otworzy burmistrz miasta, poseł Zgromadzenia Narodowego RW pan 
Michl József 

9.40-10.10 "Niebezpieczeństwa w szkole – badania przeprowadzone przez Biuro 
Rzecznika Praw Edukacyjnych w 2009 roku" – wykład wygłosi kandydat nauk 
pedagogicznych, pracownik naukowy, wykładowca uniwersytecki dr Sáska Géza 

10.10-10.50 "Plan działania Ministerstwa Zasobów Narodowych" – wykład pana dr Glovicki 
Zoltána, wicesekretarza stanu ds. szkolnictwa 

10.50-11.20 "Co może dać kształcenie pedagogów ? – wysoki poziom kontrolowania 
agresji" – wykład pani Király Gabrielli, adiunkta szkoły wyższej, pracownika Instytutu 
Edukacji Nauczycieli przy Uniwersytecie Illyés Gyula w Pécs 

11.20-11.40 Przerwa 

11.40-12.00 "Kryzys wartości – niepewność – agresja" – wykład pana dr Lengyel K. Pétera, 
psychologa klinicznego, biegłego sądowego 

12.00-12.20 "Cyganie w szkolnictwie" – pani Kissné Oláh Anita, pedagog szpołeczny – radna 
Samorządu Mniejszości Romów w woj. Komárom-Esztergom 

12.20-12.40 "Sukces uzyskany przez dotyk, głaszczące ręce, obejmujące ramiona" – pani 
Telek Erika, znawca prewentywnej oraz korrektywnej psychologii pedagogicznej 

12.40-13.00 "Agresja w szkole oczami policji" – wykład pani ppłk. policji Csonkáné Huszár 
Anity, kierownika Wydziału Zapobiegania Przestępstwom w Komendzie 
Wojewódzkiej woj. Komárom-Esztergom 

13.00-13.20 "Obrona prywatności w mediach, szczególnie w odniesieniu do dzieci w 
wieku szkolnym" – wykład pana dr Pataki Árpáda, sędziego-kierownika Rady Sądu 
Stołecznego. 



13.20-14.30 Obiad w stołówce Szkoły Podstawowej im. Vaszary János 

14.30-15.30 "Miejscowe doświadczenia i najskuteczniejsze działania" – Prezentacje miast 
partnerskich Tata z Wyszehradzkiej czwórki:Pińczów, Bystrzyca, Svodín 

15.30-15.50 Wyświetlenie filmu szkoleniowego Fundacji Młodzieżowej z Pécs pod tytułem: 

"Dlaczego" 

15.50-16.00 Przerwa 

16.00-17.00 Dyskusja z udziałem zaproszonych gości (Mendrey László, przewodniczący 
Demokratycznego Związku Zawodowego Nauczycieli, dr Lengyel K. Péter, psycholog 
kliniczny, Bence Éva, przedstawiciel praw dziecka, zaproszeni nauczyciele, uczniowie ) 

17.00 Konferencję zamknie pani Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, wiceburmistrz miasta 
Tata 

 
 

11 grudnia 2010 roku 
 

9.30-10.00 Zwiedzanie Újhegy (ul. Szélkút 1/6) – miejsca objętego programem 
„Settlement”, który jest prowadzony przez „Służbę Dobrobytu Dziecka” 
Program "settlement" oznacza właściwie pracę socjalną na ulicy i na osiedlu. Jeżeli 

chcemy zrozumieć i zmienić warunki życia ludzi mieszkających w mieszkaniach 

socjalnych - w tym wypadku na ulicy Szélkút – to musimy na miejscu zapoznać sie z ich 

życiem i wraz z nimi powinniśmy znaleść wyjście z tej sytuacji. Najwięcej pomóc w tym 

może nam wiedza i znajomość danej sytuacji. Pracownicy socjalni i wolontariusze 

pracujący w programie uczą tam mieszkających ludzi pisać, czytać,załatwiać sprawy 

codzienne, rozmawiać i przedstawiać własne interesy. 

10.15-10.45 Zwiedzanie Centrum Pomocy Rodzinie w Tata (ul. Almási 43) 
Rola pomocy rodzinie, sytuacja na dzień dzisiejszy. Stare problemy, nowe rozwiazania 

w zawodzie pracownika socjalnego: radzenie sobie z pożyczkami bankowymi, 

integracja ze społeczeństwem (powrót lub ponowne rozpoczęcia pracy), programy 

wspomagające, porady prawne i pomoc w sprawach życiowych, załatwianie spraw, 

przekazywanie niezbędnych informacji, pomoc w budowaniu bezpośredniego 

otoczenia- grupy przynależności, zbieranie i dzielenie darów. 

11.00-12.30 "Czy mamy inne wyjście?" – pokaz warsztatów na podstawie podręcznika 
"Kompas"wydanego przez Radę Europejską (miejsce: Szkoła Muzyczna im. 
Menner Bernát, ul. Fazekas 47) 
Warsztaty prowadzą, nauczyciele Średniej Szkoły Rolniczej i Przemysłu Spożywczego 
Jankovics Katalin i dr Varga András. Udział wezmą uczniowie Gimnazium 
Reformackiego w Tata. 

12.30-14.00 Obiad w stołówce Szkoły Podstawowej znajdującej się na ulicy Fazekas (obok szkoły 
muzycznej) 

14.00-14.30 Otwarcie wystawy i ogłoszenie zwycięzców konkursu rysunkowego 
poświęconego tematowi konferencji (miejsce: Szkoła Muzyczna im. Menner 
Bernát, ul. Fazekas 47) 
Wystawę otworzy: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, wiceburmistrz Tata 
Udział biorą: wychowankowie Szkoły Muzycznej im. Menner Bernát 

 

 



Konferencję zorganizowała Rada Miasta Tata 
 

W realizacji pomogli: 
 

Sąd Miejski w Tata 
Instytucja ds. podstawowych spraw socjalnych 

Szkoła Muzyczna im Menner Bernát 
Gimnazium Reformackie w Tata 

Średnia Szkoła Rolnicza i Przemyslu Spożywczego w Tata 
Szkoła Podstawowa im. Vaszary János 

Filia Szkoly Podstawowej Kőkúti na ul. Fazekas 
Samorząd Mniejszości Polskiej w Tata 

 
 
 


