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Pintér Richárd vagyok, az ELTE harmadéves osztatlan matematika- és fizikatanár 
szakos hallgatója. A Természettudományos táborba (és az egyetemre) jövetelem 
előtt  már  számos  táborban  vettem  részt  illetve  szerveztem  különböző 
programokat,  így  elmondhatom,  hogy  nagy  tapasztalatom  van  azzal 
kapcsolatban, hogy egy gyermeket milyen elfoglaltságok kötnek le a leginkább – 
még akkor is így van ez, hogy ha jelenleg egy kifejezetten más érdeklődési körű 
tanulói csoportról van szó. Nyilvánvalóan itt előnyben kell részesíteni a szellemi 
kikapcsolódást a tisztán fizikaival szemben, és bár utóbbira is fordítunk figyelmet 
és időt a táborban, az általam szervezett társasjátékestnek és akadályversenynek 
is óriási sikere szokott lenni.

Nem csak tapasztalatom miatt esett rám a választás ezen programok szervezése 
kapcsán,  hanem személyes  érdeklődési  körömbe is  tartoznak  a  társasjátékok, 
ezek közül rengeteget ismerek és játszok én is nagy rendszerességgel, de azokat 
is  meg tudom kedveltetni  a  gyerekekkel,  amelyeket én magam nem szoktam 
játszani (ebben előnyt nyújt jó kommunikációs és előadói készségem is, melyet 
egyébként a tanári szakmában is igyekszem hasznosítani). Az általam szeretett 
játékokat  pár  perces rövid  bevezetés után jó  szívvel  adom át  a gyerekeknek, 
akiket általában nagyon gyorsan leköt a közös szórakozás.

Tudom azt is, hogy az ilyen típusú tanulóknak az ideális akadályverseny komplex 
kikapcsolódási  formát  ad,  amelyben  próbára  tehetik  az  összes  képességüket; 
legyen  szó  fizikai,  szellemi,  ügyességi  vagy  akár  bármilyen  más 
megmérettetésről. Az ezzel töltött délután mindig felüdülést jelent, még akkor is, 
ha kifejezetten fárasztó igénybevételnek minősül ez a résztvevők többségének.

Az  is  nagyon  fontos,  hogy  az  akadályversenyeket  mindig  csapatversenyként 
szervezzük meg, amely a tradicionális módon tehetséges, de szociálisan kevésbé 
fejlett  diákoknak  jó  lehetőséget  ad  a  kooperatív  munkára,  és  ezáltal  a 
beilleszkedésre, kommunikációs és empatikus készségük fejlesztésére. Ez nagyon 
fontos lesz későbbi esetleges kutatói munkájuk során, ahol társaikkal meg kell 
vitatniuk elképzeléseiket, tapasztalataikat.

Meggyőződéssel állíthatom tehát, hogy nem csak jó szórakozást tudok nyújtani 
programjaimmal a táborunkban, hanem minden egyes elem pedagógiai alapokon 
is nyugszik – többször erősítették már meg ezt a tapasztalatomat a Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar szemináriumainak és szervezőtársaimnak pozitív visszajelzései 
is.


