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Ahogy leírtam a címet eszembe 
jutottak azok a nyári élmények me-
lyek nem a csendet, a befordulást, 
a hallgatást jelentették számomra, 
hanem az előbbre lépés útjaira hív-

ták fel a figyelmet. Én most szakmai fejlődés ér-
dekében szervezett programokra gondolok, ami a 
dolgozó, gondolkozó kollégáknak ad lehetőséget a 
tanulásra és közben a kikapcsolódásra is. 

Az egyik ilyen élmény 3 napig tartott. A Magyar 
Pedagógiai Társaság XX. Staféta táborában a tatai 
tó partján a hőség közepén július első napjaiban az 
egymást követő programok sokfélesége ráirányítot-
ta a figyelmet a hogyan tovább utakra. A meseíró 
Döbrentey Ildikó és Levente Péter a móka Miki élet-
érzéseikből adtak ízelítőt. A régi hagyományok és 
az új kihívások ízes ötvözetét mutatta be Álomer-
dő projektjével a lelkes fiatal generáció képviselője 
Szabó Krisztián „a fakanalas tanító bácsi”. A játék 
és a tanulás metszéspontjaira irányította a figyel-
met Bálint Ágnes előadásában, ami megalapozta 
a délutáni Pro Ludo programot. Kerekes Judit és 
Munkácsy Katalin „matematikai játékfutkározá-
sai” a kognitív gondolkodás érdekében, valamint 
Révész György úttörő-játékok felidézései és Lázár 
Kati bemutatója a papírszínházról lelkesítő élményt 
jelentettek. Pálffy László sokféle fatársasjátékait 
megismerhették, a Tudor fa-táblajátékokat kipróbál-
hatták a tábor tagjai. A harmadik napon kiváló szak-
emberek a Robotika Szakosztály tagjai ismertették 
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