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a jövő útjaira vonatkozó elméleti téziseiket a mesterséges Intelligencia, a 
fenntarthatóságra nevelés, és a természettudományos gondolkodás terén. 
Ezután a robotok tevékenységeit gyakorlati téren is láthatták, irányíthatták a 
tábor lakói1. Farkas Károly és Kondorné Kovács Irén szervezése alapján a 
jövőkép nagyon közel került a hallgatósághoz. Volt aki örült, volt aki megret-
tent... A bábvarázs programmal zárult a felnőtt tábor programja ami kreatív 
kibontakozást és élményt adott a résztvevőknek Bagi Márta vezetésével. 

A másik élmény is az MPT -hez kötődik. Az emlékezés és üzenetá-
tadás mellett köszönet és tiszteletadás módjában kiváló mintát és óriási 
élményt jelentett a konferencia. Az előadók 2022 augusztus 5-én megi-
dézték Korczak2 alakját. Megszólaltak a gyermekügy, a gyermekvédelem, 
a gyermeki jogok érvényesülésének különböző területein dolgozó hazai és 
külföldi szakemberek, akik az író, az orvos, a pedagógus, illetve a mártír 
életútjának tanulságait idézték fel. Mai tapasztalataikat a korczaki életmű 
horizontjáról reflektálták, arról is gondolkodva, hogy miképp fejleszthető és 
terjeszthető a magyarországi Korczak-mozgalom. Makai Éva és Trencsényi 
László online szervezésű konferenciája üzenetet jelent a mai kor emberé-
nek s a jövőnek is. A tartalom sokszínű volt, mert a gyakorló pedagógusok 
ugyanúgy szót kaptak, mint a kutatók, vagy elméleti szakemberek. A Gyer-
mekérdekek Szakosztályának tagjai előadóként is kitettek magukért - Erdé-
lyi László, Simon Mária, Orosházi Katalin. Köszönet a tömör, és lényeget 
kiemelő előadásokért, amiben az egyéni élmények is erősen megjelentek3.  
Ez az érzelmi feltöltődés adott igazán hitelességet, ez is tette hatékonnyá a 
programot. 

Igen, szükség van olyan szervezett programokra, melyek egyéni érdek-
lődésre alapozva fejlesztő hatással bírnak a felnőttekre saját hivatásuk ma-
gasabb szintre emelésében - lépést tartva a világ változásaival, a technikai 
és civilizációs fejlődési irányvonalakkal, a szükségletek és igények kielégí-
tésével. Nem a lehajtott fej, a hallgatás dominál ilyenkor, hanem a lángolás 
és a kiteljesedés. Ez az igazi emberi lét, amit támogatunk, erősíteni szeret-
nénk megjelenő cikkeinkkel is.
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1 2022. október 21-én az MPT Robotika Szakosztály konferenciát szervez az Óbudai Egyetemen. Meghívó az 
MPT honlapon.
2 Korczak konferencia linkje: https://www.youtube.com/watch?v=QjYTk4b72cI
3 Elérhető további 4 részanyag is az MPT honlapján (videóüzenetek azoktól, akik nem tudtak személyesen ott 
lenni) pl. Iványi Júlia   https://www.youtube.com/watch?v=pPYejfTDUnE


