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Életút a gyémántdiplomáig 
És azon is túl... 

Dr. Füle Sándor professzor, a neveléstudomány kandidátusa előbb tanító, majd tanár lett. 
1954-ben már a Pedagógiai Tudományos Intézet tudományos munkatársa. 

Az esztergomi tanítóképző egyik vezetője volt, amikor először találkozhattam vele sze-
mélyesen. Vendégelőadóként hívott meg. Akkor már több publikációját is ismertem. Ott, Esz-
tergomban lettünk kollégák és szinte azonnal barátok, ami mindmáig tart. 

A pedagógia elméletével és gyakorlatával felvértezett, a nevelés-oktatás iránt elkötele-
zett, csodálatos orgánummal megáldott személyiségével később az Oktatási Minisztérium 
Pedagógusképző Osztálya egyik vezetőjeként találkozhattunk Budapesten. 

Élményt jelentett előadásait, elgondolásait javaslatait hallgatni. Igazi reformer volt, aki a 
neveléstörténetünk kiválóságait jól ismerve törekedett arra, hogy pedagógusképzésünk még 
hatékonyabbá váljon, a magyar felsőoktatásban is elismertebb legyen. 

Emlékezetes számomra, mint a médiatudomány iránt is régóta érdeklődőre a veszprémi 
OOK-ban végzett tevékenysége. Az oktatástechnika eszközei szerepének felismerése, országos 
terjesztése jól szolgálta az innovációt akkor, amikor a tanuló és a hallgató számára már nem 
volt csoda, de sokkal inkább természetes közeget jelentettek, az oktatók viszont sok esetben 
tartottak a technikától. 

Veszprémet újra Budapest követte. A budai képző, amelynek nyugdíjazásáig oktatója 
volt dr. Füle Sándor. 

20 éves tanszékvezetői tevékenységem egyik jelentős eseményének tekintem, hogy meg-
nyerhettem vendégoktatónak az egri főiskolára Sándor bátyámat, aki óraadóként is jelentősen 
öregbítette a Neveléstudományi Tanszék hírnevét. A kollégák és a hallgatók egyaránt tisztelték 
és szerették. Naprakész felkészültsége, pontossága, élvezetes előadásai, emberséges vizsgázta-
tása, a teljes személyisége példaként hatott. 

Nyugdíjazása sem jelentett „nyugállományt" számára. Jelenleg is rendszeresen vesz részt 
különböző hazai és nemzetközi konferenciákon előadóként, publikál, opponál doktori védése-
ken, lektorál, szerkeszt, jelen van a MPT rendezvényein, harcol a napközis pedagógia elisme-
réséért, terveket kovácsol, jövőt épít. 

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, de számára a legtöbbet érő elismerés a 
sok-sok tízezer tanító, tanár, aki neki is köszönheti, hogy olyan hivatást gyakorolhat aminél 
alig akadhat szebb s nemesebb. 

Akinek az a lehetősége adódott, hogy mostanában személyesen találkozhatott dr. Füle 
Sándor professzorral, állíthatja velem együtt, hogy a gyémántdiplomás aranydiplomásnak is 
fiatalnak tűnik. Egyenes termete, mosolygása, orgánuma a régi. 

Csodálatos életút a dr. Füle Sándoré, aminek egyik állomása a gyémántdiploma, amihez 
kollégáimmal együtt szívből gratulálok. 
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