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A Biblia mint az európai kultúra alapszövege 

Diákjaim nagy része szívesen és jól kezeli a számítógépet, bár tevékenységük 

általában csupán néhány program, alkalmazás használatára terjed ki.  

tovább 

Moodle az általános iskolai oktatásban 

Az elmúlt esztendőkben rendkívül nagy változás történt - köszönhetően az új 

IKT eszközök megjelenésének - az iskola eszközparkjában és az iskolákban alkal-

mazott pedagógiai módszerekben.  

tovább 

Beszámoló a XV. Hungarologo Konferenciáról 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság MicroWorlds Logo Szak-

osztálya immáron tizenötödik alkalommal rendezte meg a HungaroLogo konferenci-

át, 2011. június 9-én az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán, a Bé-

csi út 96/b épületének F09 termében.  

tovább 

10 éves a Kozma verseny 

Az idei tanévben 10. alkalommal hirdeti meg az Informatika és Számítástechni-

ka Tanárok Egyesületet a Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmá-

nyi Versenyt. 

tovább 

Internet használat a pszichológus szemével 

A számítógép, és rajta keresztül az internet alapvetően hasznos és nagyon jó 

dolog. Kezdetben mindenki szívesen látja az otthonában mindkettőt.  

tovább 

Tehetséggondozás a Dózsában 

A dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola több mint 30 éves múltra vissza-

tekintő intézmény, mely napjainkra a térség egyik legnépszerűbb és legkeresettebb 

iskolájává vált.  

tovább 



Diákjaim nagy része szívesen és 

jól kezeli a számítógépet, bár tevékeny-

ségük általában csupán néhány prog-

ram, alkalmazás használatára terjed ki. 

Leggyakrabban az interneten közösségi 

oldalakat böngésznek, játszanak vagy 

csetelnek, offline módban is főként já-

tékkal töltik az idejüket. És ez az idő 

saját bevallásuk szerint nem csekély: 

tanítási napokon a 2-6 órát is eléri. 

Ezenkívül a mobiltelefon, sőt az iPhone 

és az iPad is – a különböző játékra 

használható gépek mellett – részei az 

életüknek, és még ha nem is rendelkez-

nek ezekkel, a működésükkel, haszná-

lati módjukkal, lehetőségeikkel tisztában 

vannak. 

Mindebből következik, hogy szá-

mukra kényelmes, ismerős érzés infor-

matikai eszközökkel bánni, ráadásul 

egyelőre nem mindennapos a tanítási 

órán a jelenlétük, így az újdonság vará-

zsa is belengi őket. De nemcsak ezért 

érdemes informatikai eszközöket be-

vonni a tanóra menetébe, hanem azért 

is, mert olyan módon teszik lehetővé az 

ismeretszerzést, a tapasztalást, a tanu-

lást, a különböző készségek fejleszté-

sét, ami később is működtethető lesz. 

Szembe kell néznünk azzal, hogy meg-

változott a tudás természete: azt kell 

megtanítanunk diákjainknak, hogyan 

jussanak hozzá az információkhoz, ho-

gyan értékeljék, hogyan szelektálják, 

hogyan integrálják, hogyan használják 

fel őket. És ha innen tekintjük, értjük 

meg, hogy a kompetenciafejlesztés va-

lóban elsődleges feladat, ehhez a tan-

anyag lehetséges tartalmat kínál.  
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Persze mint magyartanár tudom, hogy a 

tananyag több mint a fejlesztendő kész-

ségek „terepe”, hiszen minden tanulási 

folyamat formálja a személyiséget, ala-

kítja az önmagunkról, az egymásról és 

a világról alkotott képünket. De ha ez 

így van, akkor nagyon fontos foglalkozni 

a gépekhez, az internethez való vi-

szonnyal, az internetes kommunikáció 

hatásaival, következményeivel. Tudato-

sítani kell a diákokban a motivációikat, 

erősíteni kell reflexiós képességüket, 

fejleszteni kommunikációs stratégiáikat. 

A magyaróra mindezekre tökéletes le-

hetőségeket nyújt. Bár a tananyag hie-

rarchikus és kronologikus szerveződé-

sű, nagy a tanár szabadsága abban a 

kérdésben, hogyan tálalja azt, milyen 

egyéb tartalmakkal kapcsolja össze, 

hova helyezi a hangsúlyokat. Termé-

szetesen tudom azt is – mi is küzdünk 

vele –, hogy a körülmények, fizikai lehe-

tőségek (osztálylétszám, rendelkezésre 

álló eszközök fajtája, száma, stb.) ko-

moly nehézséget jelentenek. 

A témakör, amelyet arra választot-

tam, hogy bemutassam, milyen informa-

tikai eszközöket használok a tanórákon, 

az a Biblia. Több szempontból is kitün-

tetett szerepűnek tartom a Biblia szöve-

geivel való foglalkozást. Ez a mű az 

európai kultúra egyik meghatározója, és 

napjainkig hatással van például a művé-

szetekre is. Ezen kívül olyan alaptörté-

netekről van szó, amelyek nagyon ősi, 

mindenkor érvényes emberi tapasztala-

tokat rögzítenek, ezért sokat tanítanak 

önmagunkról, arról, mit jelent embernek 

lenni, milyen problémákkal kell megküz-

denünk, milyen stratégiák milyen ered-

A témakör, 

amelyet arra 

választottam, 

hogy bemutas-

sam, milyen 

informatikai 

eszközöket 

használok a 

tanórákon, az a 

Biblia.  

Linkai Virág 
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ményekhez vezethetnek, stb. A témakörön belül nem 

csupán a bibliai szövegekkel foglalkozunk, hanem a 

hatásukra keletkezett irodalmi és képzőművészeti 

alkotások is tárgyalásra kerülnek. Ez a sokféleség 

kitűnő lehetőséget ad a munkaformák sokszínűségé-

re is. A különböző informatikai eszközök azonban 

tapasztalatom szerint a frontális szervezésű munka-

folyamatokban, illetve az egyéni munka esetében (és 

ritkán a csoportosban) használhatók a leghatéko-

nyabban, azokat képesek a leginkább színesíteni, 

erősíteni. 

Frontális módon kerül sor időnként a csoportbe-

számolókra és néhány alkalommal az új ismeretek 

átadására is. Mindkét esetben használható a számí-

tógép és a kivetítő: táblázatok, prezentációk, képek, 

dokumentumok bemutatására kerülhet sor. A két 

érzékszerven keresztül ható információra könnyebb 

figyelni (főleg azért is, mert a gyerekek – is – egy 

alapvetően vizuális világban élnek), és könnyebb 

megérteni, megjegyezni azt. Például otthoni – egyéni 

– feladatként kapják a diákok, hogy a témakör végé-

re készítsenek egy virtuális albumot, amelyben olyan 

képek, festmények, esetleg idézetek vannak, ame-

lyek a Bibliához köthetők. Fel kell tüntetniük a kép 

adatait, és röviden meg kell magyarázniuk a kapcso-

latot. A képek elrendezéséhez választaniuk kell egy 

vezérelvet, végül értékelniük kell a munkájukat, a 

munkafolyamatot. Az arra vállalkozók bemutatják az 

albumukat. 

Vagy egy csoportmunka zárásakor kerül sor 

bemutatóra: Rembrandt A tékozló fiú hazatérése 

című képét dolgozzák fel a tanulók csoportokban 

úgy, hogy csak a kép egy részletét ismerik. A kapott 

szempontok, kérdések megbeszélése után az egész 

osztálynak megmutatják a kép(részlet)et, elmondják, 

mire jutottak. Majd ha minden csoport beszámolt a 

gondolatairól, megtudják, hogy egyetlen kép részle-

téről volt szó, és össze kell őket illeszteniük. Érvelni 

kell elképzeléseik mellett. Ez a folyamat különösen 

interaktív táblán látványos, és nagyon hasznos se-

gédprogram hozzá a Pointofix elnevezésű, mert így 

minden változatról készíthető mentett változat, vagy 

a folyamat közben a kép(részlet)eket egymás mellé 

lehet helyezni, a darabokba vagy az egészbe bele-

rajzolni, beleírni. 

Frontálisnak tekinthető a Power Point 2007-es 

verzióitól már használható Multiple Mouse kiegészí-

tés alkalmazása. Ezt főként ismétléskor, összefogla-

láskor érdemes használni. Egy számítógéphez csat-

lakoztatható több vezeték nélküli egér (nekünk 16 

van), amit a diákok – 2-3 fős csapatokban – használ-

nak. Választható rajzolós (kiemelés, karikázás, cso-

portosítás, összekapcsolás, szétválasztás) és felelet-

választós dia. Lehet versenyszerűen alkalmazni (ki 

végez előbb), de átgondolt megoldások is születhet-

nek. Ezzel például a Bibliával kapcsolatos alapisme-

retek (egyéni, páros, csoportos és frontális munkával 

való) feldolgozása után az ismeretek meglétének, az 

összefüggések megértésének ellenőrzése céljából 

élek. Összefoglalás és felelet is zajlik a segítségével. 

Szintén a frontális munkaszervezés eszköze az 

interaktív tábla. Iskolánk kettővel rendelkezik, így 

ritkán nyílik lehetőségem a használatára. Többek 

közt a Biblia kulturális szerepének bemutatásra 

használom. Azért, mert arra ad lehetőséget, hogy a 

zeneművek, képzőművészeti alkotások megmutatá-

sa mellett a már meglévő ismereteket kiemeljük, ösz-

szegezzük: a szimbólumok, fogalmak, képek csopor-

tosíthatók, formázhatók (ismertségük, jelentőségük, 

stb.). A diákok szívesen dolgoznak vele, és az elké-

szíthető, megoldható feladatok sokfélesége lehetővé 

teszi, hogy minden diák kipróbálhassa magát. 

Az iskolánknak van egy internetes munkafelüle-

te, ahol a diákokkal megoszthatók információk, de 

feladatok is. Ezeket főként otthoni megtekintésre, 

megoldásra szánom, de – amennyiben van lehető-



M Ó D S Z E R T A NM Ó D S Z E R T A N   18. évfolyam 3. szám 

I N S P I R Á C I ÓI N S P I R Á C I Ó   

ség több számítógép használatára – tanórán is jól 

alkalmazhatók tanulásra, ellenőrzésre egyaránt. Az 

az előnye, hogy lehetőséget ad a differenciálásra 

akár képességszintek, akár érdeklődés szerint. A 

fontosságát különösen abban látom, hogy a számító-

gép- és internethasználat olyan módját tanítja, erősí-

ti, amellyel a diákok nem vagy csak ritkán élnek.  

A Moodle-rendszer (az iskolai internetes felület 

alapja) kínálta lehetőségeken kívül természetesen a 

Microsoft Office alkalmazásait, azok ingyenes kiegé-

szítéseit, illetve az interaktív tábla programját, és 

más, ingyenes programokat is szoktam alkalmazni. 

Ilyen például az eXeLearning (pendrive-ról is futtat-

ható) vagy a Hot Potatoes. Utóbbiak azért jók, mert 

olyan html dokumentumként menthető oldalt hoznak 

létre, amely (internetelérés nélkül) a legelterjedtebb 

böngészőkkel bárhol megnyitható. 

Összességében azt kell megfogalmaznom, 

hogy a tananyag informatikai eszközökkel való 

(részleges vagy teljes) feldolgozása a tanártól ugyan 

nagy idő- és energia-befektetést igényel, de sok ha-

szonnal is jár.  

Egyrészt minket arra kényszerít, hogy újragon-

doljuk a tananyagot, tananyagegységet, új nézőpon-

tokat keressünk, más megközelítésmódokkal próbál-

kozzunk, ami számos új felfedezést tartogat még 

akkor is, ha úgy éreztük, az adott résszel kapcsolat-

ban ez már nem lehetséges. Másrészt a diákok szá-

mára is rejt izgalmakat amellett, hogy számukra is-

merős környezetet kínál: az akár részfeladatonkénti 

visszajelzés, a látványos (akár általuk készített) pre-

zentációk, a differenciált feladatok olyan sikerélmé-

nyeket, megerősítést jelentenek, amire informatikai 

eszközök nélküli oktatási környezetben nincs ekkora 

lehetőség. 

Linkai Virág 

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium, 

Budapest 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (korábban 

ORTT) 2011. szeptember 26-28. között rendezi meg 

Ba la t o n a lm á d ib a n  a  V I .  N e m ze t k ö z i 

Médiakonferenciát A média hatása a gyermekekre 

és fiatalokra címmel.  

A gyors változások a médiahasználati szokások és a 

médiatartalmak terén nehéz feladat elé állítják a 

problématerület kutatóit és elemzőit éppúgy, mint a 

korosztály oktatóit, nevelőit. Ezért a konferencia 

kiemelt célja minél több friss kutatási eredmény 

bemutatása és a kérdéskör interdiszciplináris 

megközelítésének erősítése.  

Az előző konferenciák anyagai kiadványban 

megjelentek, de elérhetőek a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat honlapján is: 

http://www.ngysz.hu/hirek/

meghivo_VI_Mediakonfra.html  

A weboldalon a rendezvények prezentációi tömörítve 

letölthetőek, vagy - amennyiben készült - 

videófelvételen megtekinthetőek. Néhány előadóval 

interjú is készült, amelyek itt szintén elérhetőek. A 

honlapon szekciónként, illetve ezen belül az előadás 

napjára szűrve listázhatóak a prezentációk. 

Keresőmotor segít a kívánt előadások és előadók 

megtalálásában. 

A konferencia teljesen nyitott mindenki számára, 

regisztrációs díj nincs.  

 

http://www.ngysz.hu/hirek/meghivo_VI_Mediakonfra.html
http://www.ngysz.hu/hirek/meghivo_VI_Mediakonfra.html


„Az indigópapírtól a CTRL C-ig” 

Tari Annamária 

Az elmúlt esztendőkben rendkívül 

nagy változás történt - köszönhetően az 

új IKT eszközök megjelenésének - az 

iskola eszközparkjában és az iskolák-

ban alkalmazott pedagógiai módszerek-

ben. Amíg a 80-as évek második felé-

ben az iskolák nagyon fontosnak tartot-

ták, hogy írásvetítőik, Commodore, Pri-

mo, vagy Videototon TVC számítógép-

ük legyen, manapság az Interaktív táb-

lák, tanulói laptopok, a különböző felel-

tető rendszerek és a dokumentum ka-

merák beszerzésére törekednek. 

Míg a húsz évvel ezelőtt a techni-

ka, fizika vagy matematika órákon kerül-

tek elő a komputerek, mostanában pe-

dig nem csak a számítástechnika órán 

használják az IKT eszközöket, hanem 

szinte minden tanórán. Gyakoriakká 

váltak a csoportmunkák és a differenci-

ált óraszervezések. 

Felmerülhet az igény, hogy a ha-

gyományos eszközök tankönyvek, mun-

kafüzetek mellett a diákok számára le-

het-e egy izgalmasabb elektronikus fe-

lületet biztosítani a tanuláshoz. Egy 

ilyen oktatási keretrendszer az ingyene-

sen letölthető és magyar nyelven is el-

érhető Moodle programcsomag. A 

Moodle PHP nyelven írt nyílt forráskódú 

e-learning keretrendszer. Megpróbál 

egy modern, virtuális oktatási környeze-
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tet biztosítani a tudásra szomjazó diá-

koknak. Ebben a környezetben a taná-

rok hatékony online tanulási környeze-

teket tudnak létrehozni. Lehet differenci-

álni és a gyorsabban vagy lassabban 

haladó diákok is aktív részesei lehetnek 

a tanóráknak. Alkalmas lehet még táv-

oktatás ellátására is. Az írásomban a 

Moodle telepítéséről, alkalmazásának 

néhány lehetőségéről szólok.  

1. A Moodle installálásához a követke-

ző  d o lg o k r a  va n  s zü k s é g : 

Webszerverre. Mi az Apache –ot 

használjuk, de más PHP-t támogató 

webszerveren is használtató pl. IIS-

sel is . 

2. Adatbázisszerverre. Mi a MySQL 

használjük. 

3. PHP-ra. 

A Moodle telepítése után a diákoknak 

és a tanároknak is regisztrálni (új fiókot) 

kell létrehozni a portálon. A rendszer-

gazda különböző jogosultságok adhatók 

ki a hitelesített felhasználótól a tanuló 

és tanár jogokon keresztül a rendszer-

gazdáig. 

 

A Moodle PHP 

nyelven írt nyílt 

forráskódú e-

learning keret-

rendszer. Meg-

próbál egy mo-

dern, virtuális 

oktatási környe-

zetet biztosítani 

a tudásra szom-

jazó diákoknak. 

Lucza László 
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Telepítés után következik, hogy a tanároknak megal-

kotják a saját kurzusaikat. A kurzusok arra szolgál-

nak, hogy egy-egy tantárgyhoz esetleg osztályokhoz 

tanórákra vagy tanóracsoportra lebontva segédanya-

gokat összeállítsuk. Év végére egy tanmenethez 

hasonló elektronikus dokumentumot kapunk, amit 

már könnyedén lehet a következő években variálni. 

Év közben lépésről – lépésre lehet az órákat meg-

szervezni. 

A kurzusoknak különböző, úgynevezett formá-

kat lehet kialakítani. Én legtöbbször a heti formát 

szoktam alkalmazni. A kurzusokra is sok beállítás 

alkalmazható. Többek között be lehet állítani, hogy 

kik vehetik fel a kurzust, sőt le is lehet jelszóval vé-

deni, hogy illetéktelenek nem iratkozzanak be. Kivé-

telt képeznek azok a kurzusok, amelyek megengedik 

a vendégek belépését. 

A tanár a kurzusokon belül tud saját anyagot 

készíteni vagy akár már meglévő weblap linkjét beil-

leszteni. (Gondoljunk bele egy például egy SDT-s 

cím beírásának lehetetlenségére egy tanórán.) A 

tanóráit a saját kedve szerint állíthatja össze a tanár 

az Internet adta lehetőségeken belül. Feltöltheti a 

prezentációit, dokumentumait. Számítástechnikában 

arra is lehet használni, hogy felteszünk például a 

szövegszerkesztés feladatsort. A tanuló órán vagy 

otthon elkészíti és a kész megoldást feltölti a portál-

ra. Így már nem jöhet elő az e-mailban elküldött vagy 

el nem küldött feladatok problematikája. A weblapra 

való fellépést a rendszer adminisztrálja, így könnye-

dén visszakereshető ki mikor volt fent a weben és 

mivel foglakozott ott. 

A tananyag ellenőrzése céljából teszt állítható össze. 

A kérdések típusa lehet: 

igaz-hamis 

párosító, 

esszé, 

számításos, 

leírásos, 

feleletválasztós, 

rövid válaszos. 

A kérdésekhez képek is szúrhatók be. A kérdések 

egy kérdésbankba kerülnek. Így legközelebb ebből a 

kérdésbankból már könnyű lesz egy másik tesztet 

összeállítani.  

A tesztnél többek között beállíthatja, hogy a kérdé-

sek és/vagy a kérdéseken belüli válaszokat is össze-

keverje-e a gép. Akár ponthatárok alapján osztályoz-

hat is a gép. A tesztek megírását lehet időzíteni, az-

az csak meghatározott időpontok között láthatóak a 

kérdések. Jelszóval ezt is le lehet védeni és csak a 

tanórán fedjük fel a gyerekeknek. 

Gyakran alkalmazom, hogy csak a dolgozatírás pilla-

natában látja a tanuló a tesztet maga előtt addig rejt-

ve van. Nem kell a dolgozatokat fénymásolni és a 

tanárnak javítani. Lehetőség van a felülpontozásra 

is. Kivételt képez az esszé jellegű feladat, amit a 

számítógép nem tud pontozni. A tanuló fiókján ke-

resztül otthon a szülő megnézheti a kijavított dolgo-

zatot és az értékelést is. 
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Mire lehet még a Moodle-t használni? Iskolahét al-

kalmából feladatmegoldó versenyt hirdettünk az is-

kolánk tanulóinak. Az osztályokat 5-6 fős csoportok 

képviselték. A verseny kezdetén egy nagy boríték-

ban megkapták a versenyhez szükséges segéd-

anyagokat, a versenyen alkalmazandó felhasználói 

neveiket és a jelszavaikat. Majd az osztálytermeikbe 

vonultak, és a tanulói laptopokon keresztül megol-

dották a feladatsort. Még azt is megengedtük, hogy 

akik közel laknak haza is mehettetek a csapataikkal. 

Mindig csak egy feladatot volt látható a Sulihét nevű 

kurzusokon belül. A feladatban meg volt adva a fel-

adatra szánt idő, ez leteltével feltöltötték a megoldá-

saikat a Moodle portálra. A feladatok között szere-

peltek: 

rajz alapján paintben megrajzolandó feladat, 

internetes játékokra vonatkozó feladatok, 

plakátkészítés a hétvégi diszkóhoz, 

vers írása megadott szavakkal, 

moodle összeállított tesztsor, 

internertes kereséses feladatok. 

Szentesen két általános iskolában és egy középisko-

lában működik ez a rendszer: 

Kiss Bálint Református Általános Iskola: http://

motto.kissbalint.hu/ 

Koszta József Általános Iskola: http://www.koszta

-szentes.hu/moodle/ 

Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola: http://

www.pollak.hu/moodle/ 

Magyarországon Papp Gyula és Vágvölgyi Csaba 

foglalkoznak kiemelten ezzel a témával. Ők a Köl-

csey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola taná-

rai és szervezésükben évenként konferenciát ren-

deznek erről a témáról. 

Lucza László 

Szentes 

laszlolucza@gmail.com 

Köszönöm Koós Zoltán (Pollák Antal Műszaki Szak-

középiskola) és Niethammer Zoltán (Kiss Bálint Re-

formátus Általános Iskola) segítségét. 

 

Felhasznált és ajánlott weblapok: 

http://moodle.org/ 

http://moodle.com/ 

http://docs.moodle.org/ 

http://moodle.lap.hu/ 

http://moodlemoot.hu/ 

http://moodlemoot.hu/course/view.php?id=6 

Tanári kézikönyv a Moodle e-oktatási keretrendszer 

használatához:  

http://elearning.ttmk.nyme.hu/file.php/1/Segedletek/

tanari_kezikonyv.pdf 

Hallgatói kézikönyv: 

http://elearning.ttmk.nyme.hu/file.php/1/Segedletek/

hallgatoi_kezikonyv.pdf 

Vágvölgyi Csaba dolgozata:  

https://nws.niif.hu/ncd2004/docs/ehu/035.pdf 

Szakdolgozatok e-learning témában:  

h t t p : / / d e a . u n i d e b . h u / d e a / s im p le - s e a r c h ?

que=moodle&rpp=100&sort_by=0&order=DESC&eta

l=0&submit_search=Friss%C3%ADt%C3%A9s  

http://agytuning.hu/mahara/htdocs/artefact/file/

download.php?file=176&view=3 

http://ipszilon.iif.hu/moodle-1.pdf 

http://ipszilon.iif.hu/moodle-2.pdf 

(A weblapok 2011. július 23-án lettek letöltve) 

 

Felhasznált irodalom: 

Koós Zoltán: A MOODLE E-learning rendszer telepí-

tése és üzemeltetése a középiskolában 

(Szakdolgozat, 2009, Dunaújváros) 

http://motto.kissbalint.hu/
http://motto.kissbalint.hu/
http://www.koszta-szentes.hu/moodle/
http://www.koszta-szentes.hu/moodle/
http://www.pollak.hu/moodle/
http://www.pollak.hu/moodle/
mailto:laszlolucza@gmail.com
http://moodle.org
http://moodle.com
http://docs.moodle.org
http://moodle.lap.hu
http://moodlemoot.hu
http://moodlemoot.hu/course/view.php?id=6
http://elearning.ttmk.nyme.hu/file.php/1/Segedletek/tanari_kezikonyv.pdf
http://elearning.ttmk.nyme.hu/file.php/1/Segedletek/tanari_kezikonyv.pdf
http://elearning.ttmk.nyme.hu/file.php/1/Segedletek/hallgatoi_kezikonyv.pdf
http://elearning.ttmk.nyme.hu/file.php/1/Segedletek/hallgatoi_kezikonyv.pdf
https://nws.niif.hu/ncd2004/docs/ehu/035.pdf
http://dea.unideb.hu/dea/simple-search?query=moodle&rpp=100&sort_by=0&order=DESC&etal=0&submit_search=Friss%C3%ADt%C3%A9s
http://dea.unideb.hu/dea/simple-search?query=moodle&rpp=100&sort_by=0&order=DESC&etal=0&submit_search=Friss%C3%ADt%C3%A9s
http://dea.unideb.hu/dea/simple-search?query=moodle&rpp=100&sort_by=0&order=DESC&etal=0&submit_search=Friss%C3%ADt%C3%A9s
http://agytuning.hu/mahara/htdocs/artefact/file/download.php?file=176&view=3
http://agytuning.hu/mahara/htdocs/artefact/file/download.php?file=176&view=3
http://ipszilon.iif.hu/moodle-1.pdf
http://ipszilon.iif.hu/moodle-2.pdf


A Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság MicroWorlds Logo 

Szakosztálya immáron tizenötödik alka-

lommal rendezte meg a HungaroLogo 

konferenciát, 2011. június 9-én az Óbu-

dai Egyetem Neumann János Informati-

kai Karán, a Bécsi út 96/b épületének 

F09 termében. A Logo programnyelvvel 

és a Logo-pedagógiával foglalkozó 

szakemberek tanácskozását Nádai 

László, a Kar dékánja nyitotta meg, 

majd Csink László egyetemi docens, 

levezető elnök köszöntötte a megjelent 

résztvevőket: informatika tanárokat, 

egyetemi oktatókat, egyetemi hallgató-

kat és középiskolai diákokat. Elsőként 

Kovács Győző, a Corvinus Egyetem 

díszdoktora, az MWL Szakosztály tisz-

teletbeli elnöke osztotta meg velünk a 

Logo magyarországi történetével kap-

csolatos személyes élményeit, többek 

közt Seymour Papert-tel való találkozá-

sáról és munkakapcsolatáról. 

A hazai tanácskozáson a korábbi 

években is rendszeresen részt vettek a 

szakma neves külföldi képviselői. Így 

például a HungaroLogon mutatták be 

először hazánkban a népszerű Comeni-

us Logot. Többször volt meghívott elő-

adónk Gerald Futschek Logo-szakértő, 

az Osztrák Számítógép-tudományi Tár-

saság egyik vezetője, avagy a Szófiai 

Egyetem Matematika Karán oktató 

Pavel Boytchev. Nagy örömünkre, idén 

három külföldi előadót hallgathattunk 

meg angol nyelven. Elsőként Mike Phi-

lip Doyle (Egyesült Királyság), az 

EuroLogo konferenciasorozat alapítójá-

nak Prefrontális kapcsolatok című elő-

adása győzött meg minket arról, hogy a 

teknőc-geometria alkalmazása milyen 
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fontos szerepet játszik a képességfej-

lesztésben, szövegeinek kezelése pedig 

az általános iskolában az írásbeliség 

elsajátításának hatékony segítője. 

Mike Doyle előadása. A háttérben bolgár gyer-

mekmunkákból válogatott képek 

Vessela Iliana bolgár informatika 

tanárnő egy szófiai általános iskolában 

tanít, Bulgáriában az informatika kötele-

ző tantárgy. Előadásában sok-sok fotó-

val és filmrészlettel illusztrálta a 7-11 

éves tanulók tevékenységét. Az iskola 

komoly LEGO-DACTA készlettel rendel-

kezik, amelynek mozgó, fényt és hangot 

adó elemeit, járműveit a Logo segítsé-

gével programozzák. Az informatikaórák 

projektszervezésűek, több órán, több 

héten keresztül épül fel egy-egy LEGO-

városka, ahol az egyes aktuális esemé-

nyek, ünnepek (pl. karácsonyi vásár, 

diszkó, vidámpark) is modellezésre ke-

rülnek, természetesen a programozási 

és építési feladatokban a diákok mind-

egyike önálló feladatot is kap. 

Pavel Boytchev, a szófiai egyetem 

tanára már többször elkápráztatta hall-

gatóit: legutóbb a 2010-es párizsi 

Constructionism konferencián (ennek 

A konferencia – 

és egyúttal a 

Logo – töretlen 

sikerét a zár-

szóban elhang-

zó újabb ötletek 

is jelzik. Tovább 

erősítjük kap-

csolatainkat a 

határon túli, 

Logo-pedagógia 

iránt érdeklő 

iskolákkal, e 

projekt vezetője 

Kovács Győző.  

Kőrösné dr.  Mikis Márta 
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beszámolóját ld. az Inspiráció 2010. szeptemberi 

számában, online: http://www.isze.hu/download/

inspiracio/inspiracio_2010_3.pdf). Előadásában lát-

hattuk a Logo „családfáját”, a jelenlegi 248 Logo-

változattal! Boytchev az 1999-ben született, általa 

életre hívott és azóta folyamatosan fejlesztett Elica 

3D-s Logo-implementációt használja egyetemi szin-

ten: a 3D tervezésben, a topológia, a csillagászat, a 

gépészet stb. tanításában, illusztrálásában. Előadá-

sában számos animáció részletét láthattuk a kúpsze-

letek szemléltetésétől kezdve a földrengés-

szimulációkon át a Naprendszer mozgásáig. Érde-

kes a Pitagorasz-tételt, Dandelin-gömböket és egyéb 

térgeometriai alakzatokat bemutató filmje a youtube-

o n :  h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=1v5Aqo6PaFw, de a lenyűgöző látványt a fraktá-

lok, Mandelbrot-ábrák művészi megjelenítése adta a 

hallgatóság részére, bizonyítva az Elica-Logo magas

-szintű alkalmazását: http://www.youtube.com/

watch?v=93akxnQ1xxw&feature=related. Az Elica 

csoport munkásságára az interneten is rákereshe-

tünk.  

Részlet Boytchev Seduction (Csábítás) c. kisfilmjéből 

A hazai előadók a Logo oktatási alkalmazásai-

nak különféle aspektusait idézték fel. Kőrösné Mikis 

Márta, az ISZE elnöke A Logo-pedagógia játékai 

címmel tartott előadást, amelyben – a játék tanulási 

folyamatban betöltött, nélkülözhetetlen szerepét 

hangsúlyozva – a hazai óvodák és iskolák Logo-hoz 

kötődő játékait csoportosította, sok-sok képpel il-

lusztrálva. A JIO, majd a Gyermekinformatika Szak-

mai Műhely pedagógusai által kitalált és egyre bővü-

lő játékkínálat a teknőcöt személyesíti meg, akár 

számítógéppel, akár anélkül. 

Logo-előkészítő teknőcjáték informatika órán 

Egyetemi hallgatók, főiskolások már többször 

szerepeltek a Hungarologo konferenciákon, ám idén 

először adott elő – még némi lámpalázzal! – középis-

kolás diák. Csizmazia Tomor Ferenc (Nemes Nagy 

Ágnes Humán Szakközépiskola) a Logo-t megismer-

ve és megszeretve arra vállalkozott, hogy a székely-

magyar rovásírás betűit a latin betűknek megfelelteti. 

Ők a számítógépes generáció 

A teknőc tehát a klaviatúrán leütött betű hatásá-

ra azonnal kirajzolja annak rovásírásos megfelelőjét, 

azaz lehetőség van arra is, hogy egész szövegeket 

„fordítsunk” le erre a régi írásmódra. Komoly kihívást 

jelent a konverzió ellenkező irányú megvalósítása!  

http://www.isze.hu/download/inspiracio/inspiracio_2010_3.pdf
http://www.isze.hu/download/inspiracio/inspiracio_2010_3.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1v5Aqo6PaFw
http://www.youtube.com/watch?v=1v5Aqo6PaFw
http://www.youtube.com/watch?v=93akxnQ1xxw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=93akxnQ1xxw&feature=related
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A diák munkáját szakosztályunk tagja, Oláh Anna 

tanárnő segíti, informatika tanára Tasnádi Ildikó. A 

hallgatóság soraiban résztvevő Borbély Endre, az 

Óbudai Egyetem docense az értékes munkát látva 

felajánlotta közbenjárását, hogy Ferenc részt vehes-

sen és bemutatkozhasson idén nyáron a Magyarok 

Világtalálkozóján is, Balatonlellén. 

A záró előadást Farkas Károly tartotta Maurer 

rózsák címmel. A látványos virágminták több teknőc 

szuperpozíciójával is előállíthatók, a Logo-ban lénye-

gesen egyszerűbben, mint bármely más módon. A 

rajzolás egy újabb példája a „paradicsomi mikrovi-

lág” (= Káin végrehajtja úgy Ádám mint Éva mozgás-

elemeit) hatékony alkalmazásának. A Maurer rózsák 

esetében a szereplők adatokat cserélnek egymás 

között, és így rajzolják ki a rózsát és annak feszítő 

görbéjét. 

Maurer rózsa és feszítőgörbéje 5 és 97 paraméterekkel 

A konferencia – és egyúttal a Logo – töretlen 

sikerét a zárszóban elhangzó újabb ötletek is jelzik. 

Tovább erősítjük kapcsolatainkat a határon túli, Logo

-pedagógia iránt érdeklő iskolákkal, e projekt vezető-

je Kovács Győző. A Szakosztály képviselői tavaly az 

erdélyi Csíkszeredán, Erdőszentgyörgyön, illetve 

Kolozsváron és Szamosújváron, a bácskai Újvidé-

ken, idén pedig Beregszászon tartottak bemutatót, 

további terveink között pedig Zenta és Topolya sze-

repel.  

Kovács Győző bejelentette, hogy a következő 

Neumann Programozói Versenyen külön Logo-

kategóriát is hirdetünk, és igen nagy újdonság, hogy 

a résztvevők alsó korhatárát pedig 6 éves kor alá 

csökkentjük! 

Kőrösné Mikis Márta - Farkas Károly 

 

Új tanév az eLEMÉR-rel 

  eLEMÉR ebben 

a tanévben is az iskolák 

rendelkezésére áll, hogy 

segítsen az informatikai 

eszközök használatának 

felmérésében és a terület 

fejlesztésében. Már majd-

nem 800 iskola regisztrált, 

de még nem mindegyik végezte el a mérést. Kérjük, 

hogy ismerkedjenek meg a megújult honlapon talál-

h a t ó  d o k u m e n t u m o k k a l ,  k ü l ö n ö s e n 

a Prospektussal és a Kitöltési útmutatóval, majd az 

ott javasolt módszerek valamelyikével ebben a tan-

évben (is) végezzék el a mérést az első félév során, 

de legkésőbb február 28-ig! Ha van korábbi mérési 

eredményük, akkor a változást is megfigyelhetik 

eLEMÉR segítségével. Az eszköz támogatást nyújt a 

fenntartóval való kommunikációban, illetve a pályá-

zatokban vállalt kötelezettségek teljesítésében.  

 Szeptember 26-án 1200 véletlenszerűen ki-

választott magyar iskola KIR-ben megadott e-mail 

címére érkezik felkérés e-mailben egy kutatásban 

való részvételre. A kutatás az oktatási célú informá-

ciós technológiákhoz való hozzáférést, illetve ezek 

felhasználását és hatását vizsgálja 31 országban az 

Európai Bizottság megbízásából az Európai Iskola-

hálózat és a Liège-i Egyetem vezetésével. Célja egy 

olyan monitoring rendszer kialakítása, amely lehető-

vé teszi a terület folyamatos megfigyelését. A ma-

gyarországi adatgyűjtést a Nemzeti Erőforrás Minisz-

térium (NEFMI) Oktatási Államtitkársága támogatja 

és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálja. 

A mérés a 4., 8. és a 11. évfolyam egy-egy osztályát 

érinti. Az igazgató feladata, hogy az iskolai koordiná-

tort kijelölje, ő kapja majd meg a szükséges informá-

ciókat.  

http://devel.ofi.hu/ikt/wp-content/uploads/Prospektus_isk_onert_2011_07_07.pdf
http://devel.ofi.hu/ikt/wp-content/uploads/Hasznalati_utmutato_eLEMER_2011_07_07.pdf


Az idei tanévben 10. alkalommal 

hirdeti meg az Informatika - Számítás-

technika Tanárok Egyesületet a Kozma 

László Országos Informatika Alkalmazói 

Tanulmányi Versenyt. 

Tíz évvel ezelőtt a verseny 

„születésében” közrejátszott az a tény, 

hogy az országban maximum megyei 

szinten léteztek elszórtan alkalmazói 

versenyek, többnyire egyes iskolák 

egyéni kezdeményezéseként. A gyere-

kekben és a pedagógusokban is felme-

rült az igény, mind az egységes meg-

mérettetés iránt, mind az országos to-

vábbjutási szint kialakításának irányá-

ban. A verseny egésze 2 kategóriát 

érintett, az 5-6. és a 7-8. évfolyamot. 

Az első verseny a 2002/2003-as 

tanévben került lebonyolításra. A ver-

senyre kb.: 50 fő nevezett. Lelkes buda-

pesti és százhalombattai pedagógusok 

összefogásának eredményeképpen az 

országos döntő helyszíne első alkalom-

mal Százhalombatta lett. A versenyre 

minden megyei pedagógiai intézet – 

vagy az ennek megfelelő intézmény – 

az adott megyében megtartott legmaga-

sabb szintű, alkalmazói jellegű informa-

tika versenyen eredményesen részt 

vevő 5-6. osztályos tanulók közül két főt 

és a 7-8. osztályos tanulók közül is két 

főt, azaz összesen legfeljebb négy tanu-

lót nevezhetett. 

A résztvevő innovatív pedagógu-

soknak köszönhetően a verseny folya-

matosan az aktuális igényeknek megfe-

lelően formálódott. Így merült fel az a 

tény, hogy a verseny feltételeinek a kez-

detektől azonosnak kell lenni. A 2005/-

2006-os verseny már ennek tükrében 

indult útjára. A verseny létjogosultságát 
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alátámasztotta a versenyen résztvevők 

évről évre növekvő száma. 

2006/2007-es tanévben a verseny 

szervezésében új technológiákat pró-

báltunk ki. Levelező listát üzemeltet-

tünk, az első két forduló feladatait elekt-

ronikus úton jelszóval védve juttattuk el 

a rendező iskolákhoz. 

A döntőknek a következő helyszí-

nek adtak otthont: Kaposvár, Tatabá-

nya, Budapest és több alkalommal 

Százhalombatta. Amíg a versenybizott-

ság a döntőn a dolgozatokat javította, 

színes gyermeknapi programok szóra-

koztatták a versenyzőket, vagy éppen 

egy csillagászati előadást hallgathattak 

meg kísérőikkel együtt, kirándultak Ta-

tabányán, meglátogatták a Természet-

tudományi Múzeumot Budapesten. 

A regionális fordulókban és a dön-

tőkön a versenyek szabályosságát kül-

ső szakértők biztosították. 

Mára már az iskolák nagy része 

alkalmazkodott a kor kihívásaihoz, meg-

teremtette az informatika oktatás alap-

vető technikai és szellemi hátterét. Ezál-

tal napjainkra a tanulók képessé váltak 

az informatikai ismeretek alkalmazására 

mind a tantárgy keretein belül, mind az 

egyéb szaktárgyak ismereteinek meg-

szerzéséhez. 

Az oktatásban az IKT, mint kiemelt 

kompetencia-terület is megjelent, mind 

a diákokra, mind a tanárokra vonatkozó-

an. A sajátságai közé tartozik még, 

hogy egyéb kompetenciaterületek fej-

lesztésére is alkalmas. Ennek a kiakná-

zását, folyamatos fejlesztését, módsze-

reinek bővítését, s nem utolsó sorban 

általánosan az informatika  

A verseny létjo-

gosultságát alá-

támasztotta a 

versenyen 

résztvevők év-

ről évre növek-

vő száma.   

Ridzi Gizella 
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népszerűsítését kívánjuk elérni a Kozma verseny 

segítségével. Célunk, hogy a tanulók a verseny so-

rán ne kizárólag sablonszerű feladatokat oldjanak 

meg, hanem a verseny fokozatainak megfelelően 

saját kreativitásukat is felhasználva alkalmazzák ad-

dig elsajátított ismereteiket. Ezért az 5-6. évfolyam 

számára a versenyt a következő változásokkal hir-

detjük meg. A három forduló helyett csak két forduló-

ban rendezzük meg a versenyt. A nevezés határide-

jét későbbre tettük azért, hogy az iskolák egy házi-

verseny keretében eldönthessék, kiket neveznek a 

versenyre. A intézmények maximum 10 versenyzőt 

nevezhetnek az 5. és 6. évfolyamos tanulóik közül 

összesen. 

A verseny fő témái közé a grafika és a szöveg-

szerkesztés mellé a prezentációkészítést és az Inter-

net-használatot is bevettük. A reprodukciós, vagy 

irányított feladatok, meghatározott szempontok sze-

rint elvégzésén túl egyéni, kreativitást igénylő komp-

lex feladatokat is kapnak a versenyzők. A versenyen 

a Tisztaszoftver megállapodás keretében kapott 

szoftverek közül a következő programok használha-

tók: Windows XP vagy Windows 7 Microsoft Office 

2007-es programcsomag (Word, PowerPoint). 

A 7-8. évfolyam és a 9-10. évfolyam részére, 

ebben a tanévben az évforduló kapcsán egy érde-

kes, újszerű 21. századi versenyt szervezünk, DIGI-

TÁLIS UJJLENYOMAT néven. A verseny felfogásá-

ban, feladataiban és értékelésében is újszerű elvárá-

sokat támaszt a felkészítő tanárokkal és a diákokkal 

szemben is. Kompetencia alapú, kreativitást fejlesztő 

csapatversenyt hirdetünk meg. Közösségi hálózat 

segítségével a verseny folyamán a résztvevők a je-

lentkezés után megismerik egymást, lehetőségük 

nyílik a kiíróval és egymással való konzultációra is. 

Fontos újdonság lesz a döntő értékelése, ami 

nyilvánosan zajlik, a versenyző csapatok is pontoz-

zák az ellenfeleket. A versenykiírások az ISZE hon-

lapján megtalálhatók: www.isze.hu 

Reméljük, hogy a változások ellenére a verseny 

nem veszít népszerűségéből és ismételten sokan 

jelentkeznek a megmérettetésre. 

Ridzi Gizella 

Kozma Műhely vezetője 

Könyvajánló:  

Ismerkedés az informatika világával 

 

A jelenleg érvényben 

levő Nemzeti alaptan-

terv a 4. osztály végé-

re ír elő kötelezően 

informatikai ismeret-

ket, minimum 37 órát 

ajánlva arra, hogy a 

kicsik ne hagyhassák 

el az alsó tagozatot a 

legszükségesebb in-

formatikai ismertek 

nélkül. A legtöbb isko-

la a 3-4. évfolyam-

okon szán időt az IKT

-ra. A tanórák tartalma azonban igen eltérő lehet az 

adott iskola személyi és tárgyi feltételeitől függően. 

 Az ISZE Gyermekinformatika Szakmai Műhe-

lyének pedagógusai (köztük többen tankönyv- és 

példatár szerzők) mindig arra törekedtek, hogy az 

informatika világával való barátkozás játékosan tör-

ténjen, és a képességfejlesztés szolgálatában álljon. 

Bizonyíték erre a feladataikból összeállított, az ISZE 

által kiadott Tarkabarka informatika példatár is. Ter-

mészetesen a digitális eszközök elterjedésének kö-

vetkeztében a 21. század pedagógusainak megvál-

toznak módszertani szokásai.  

Napjainkban a nem informatika szakosok és tanítók 

közül is egyre többen már az interneten böngésznek, 

oktatómunkájukhoz új anyagok után kutatva. Felte-

szik az iskola honlapjára az osztálykirándulás fotóit, 

válaszolnak a szülők e-mailjére vagy éppen az e-

napló bejegyzéseit ellenőrzik. A digitális technika 

változatos módon kér helyet az oktatási-nevelési 

folyamatban: elkerülhetetlen az informatikai írástu-

dás, a digitális kompetencia fejlesztése, mindez már 

kisiskolás korban. 

A cikk folytatása a 17. oldalon 

 

 

http://www.isze.hu


A számítógép, és rajta keresztül az 

internet alapvetően hasznos és nagyon 

jó dolog. Kezdetben mindenki szívesen 

látja az otthonában mindkettőt. Egy új 

és szabad világ ígéretével csábít, ami 

akár igaz is lehet. Rajtuk keresztül 

ugyanis a megszokott és biztonságos 

környezetünkbe behozhatjuk a világot, 

az ottani történéseket széles körben 

tanulmányozhatjuk. Eljuthatunk olyan 

helyekre is, amit a valóságban soha 

nem érhetünk el. Olyan mennyiségű és 

minőségű információhoz juthatunk, 

amelyek eddig elérhetetlenek voltak 

számunkra. Sajnos a sok előny mellett 

árnyoldala is van ennek a világnak. 

Egyrészt az amúgy is felgyorsult vilá-

gunkat tovább gyorsítja az internet, hi-

szen segítségével gyorsan, egymás 

után váltogathatjuk a minket érdeklő 

portálokat, a híreket feldolgozás nélkül 

szívjuk magunkba, egy időben párhuza-

mosan több ismerősünkkel is beszélget-

hetünk, aminek következtében viszont 

nincs időnk önmagunkra. Másrészt egy-

re korábbi életkorban ültetjük vagy en-

gedjük a számítógép elé ülni a gyereke-

ket, elvéve tőlük más, számukra rendkí-

vül fontos tevékenységet. Nem a számí-

tógéppel és az internettel van tehát a 

baj, hanem a használatuknak a mérték-

telensége következtében kialakult hely-

zettel, következményekkel.  

Az internetet az USA-ban hozták 

létre a második világháborút követő hi-

degháború idején. Természetesen ele-

inte katonai célokra alkalmazták, de 

később elterjedt szélesebb körben is. 

Mára az internet bevonult a társadalmak 

mindennapjaiba, de a pszichológia tu-

domány szerint ez nem teljesen jó, 

A K T U Á L I SA K T U Á L I S   18. évfolyam 3. szám 

I N S P I R Á C I ÓI N S P I R Á C I Ó   

INTERNET HASZNÁLAT A PSZICHOLÓGUS SZEMÉVINTERNET HASZNÁLAT A PSZICHOLÓGUS SZEMÉVINTERNET HASZNÁLAT A PSZICHOLÓGUS SZEMÉVELELEL   

ugyanis a személyiség egészséges fej-

lődéséhez szükség van az emberi kom-

munikációra, az interakcióra. A kompu-

ter mellett töltött órák pontosan ezt gá-

tolják, ettől zárják el az embert. Bár so-

kan csak a munkájukban használják, 

vagy a tanulmányaikhoz veszik igénybe, 

egyre többen vannak, akik idejük jelen-

tős részében a gép előtt ülnek, s a vi-

lághálón keresgetnek. Jehuda Baruch 

professzor szerint (Norwichi egyetem, 

Anglia) a világban autisztikus társadal-

mak vannak kialakulóban. Az autistát a 

betegségre jellemző tünet együttes el-

zárja a környezetétől. Ezek a tünetek – 

érzelmi kontaktusra való képtelenség, a 

monotonitáshoz és a külső szemlélő 

számára ismétlődő cselekvésekhez való 

erős ragaszkodás, a szemkontaktus és 

az érzelmekhez kötött kommunikációs 

formák kerülése – a professzor szerint 

bizonyos mértékig megtalálhatók a net-

függők viselkedésmintáiban. „Rosszul 

kommunikáló emberek globális falujá”-

nak képét vetíti előre, ahol a hagyomá-

nyos, hatékony emberi kommunikációs 

formák csak korlátozottan használato-

sak, ahol megszűnik az emberek közötti 

érzelmi kontaktus, és a kommunikáció 

kizárólag az érdekek és szükségletek 

kielégítését szolgálja.  

 

 

1. Szabó Ibolya Anna: Új típusú függőségek. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache:pzfDe8Q3cxIJ:www.ujexodus.hu/

index.php%3Fcikk%3D440+%

22jehuda+baruch%

22&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu  1. o 
2. u. o.  2. o 

 

Általában úgy 

kezdődik, hogy 

kipróbáljuk a 

számítógépes 

játékokat, ahol 

sikerélményünk 

lesz, vagy csak 

egyszerűen 

megtetszik. 

Dr. József István 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzfDe8Q3cxIJ:www.ujexodus.hu/index.php%3Fcikk%3D440+%22jehuda+baruch%22&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzfDe8Q3cxIJ:www.ujexodus.hu/index.php%3Fcikk%3D440+%22jehuda+baruch%22&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzfDe8Q3cxIJ:www.ujexodus.hu/index.php%3Fcikk%3D440+%22jehuda+baruch%22&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzfDe8Q3cxIJ:www.ujexodus.hu/index.php%3Fcikk%3D440+%22jehuda+baruch%22&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzfDe8Q3cxIJ:www.ujexodus.hu/index.php%3Fcikk%3D440+%22jehuda+baruch%22&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
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Minél több időt töltünk a gép előtt, annál na-

gyobb esély van arra, hogy kialakul egy függő álla-

pot, a számítógép, az internet és a személyiség kö-

zött. A függőség a WHO szerint olyan magatartás-

mód, mely bizonyos anyagok rendszeres fogyasztá-

sát foglalja magába, és ezektől a szerektől függőség 

alakul ki. A személyiség akkor sem tud lemondani 

róla, ha ezzel veszélyezteti önmagát, illetve a kör-

nyezete tiltja. Az ilyen függőség viszont nem csak 

anyagokkal szemben alakulhat ki, létezik vásárlás, 

munka, társ, Tv, mobiltelefon, számítógép, chat vagy 

internet függés is. A netfüggőséget a WHO rövid 

időn belül mentális rendellenességnek fogja tekinte-

ni. Ráadásul a nem „anyaghoz” kötődő függés ha-

sonlóan működik, mint a drog és az alkohol, azaz 

rendszeres használata következtében idővel nő a 

tolerancia szint, vagyis emelni kell az adagot, hogy a 

kívánt hatást elérjük. Az Egyesült Államokban már 

neve is van a netfüggőségnek, egy New York-i pszi-

chiáter elnevezte az új "betegséget" Internet 

Addiction Disorder-nek (internet függőségi rendelle-

nesség). 

Általában úgy kezdődik, hogy kipróbáljuk a szá-

mítógépes játékokat, ahol sikerélményünk lesz, vagy 

csak egyszerűen megtetszik. Egy kilencvenes évek-

beli amerikai kutatás (Pittsburghi Egyetem) szerint a 

világhálóba nagyon gyorsan bele lehet szeretni. A 

kutatás vezetője, Kimberley Young szerint általában 

azok a veszélyeztetettek, akik korábban analfabétá-

nak érezték magukat a számítógépekhez, majd a 

szinte megalázónak érzett helyzetük egy csapásra 

ellenkező előjellel megváltozott. A gyors siker általá-

ban gyorsan túlzásokhoz vezethet, a függőnek ne-

vezhetők közel nyolcszor annyit töltenek a számító-

gép előtt, mint azok, akik nem függők. Fontos kér-

dés, hogy mi minősül pontosan túlzott használatnak 

és hol a függőség határa. Egyelőre még nem dőlt el, 

hogy a hivatalos besorolás mikor születik meg és 

milyen paramétereket határoz meg. Ran szerint a 

napi hat óra már sok, aki ennyit, vagy ennél többet 

tölt online, a számítógépe előtt, az már függőnek 

számít. Az, hogy ténylegesen a netezőknek hány 

százaléka vált függővé, a különböző kutatások eltérő 

eredményeket produkálnak. Ennek hátterében rész-

ben az országok közötti kulturális különbségek, rész-

ben a még meg nem határozott paraméterek állhat-

nak. Kínában a fiatalok 40 százaléka érzi úgy, hogy 

kialakult a függés, az amerikai 18 és 30 év közötti 

nethasználóknak viszont csak 18 százaléka nyilatko-

zott hasonlóan. Egy hasonló Ausztrál vizsgálatban a 

megkérdezettek nyolc százaléka nevezte magát füg-

gőnek. Dél-Koreában még nagyobb arányú a problé-

ma. Ők úgy tartják, hogy náluk a világon a legna-

gyobb mértékű az internet hozzáférés, és a 18 év 

alattiak harmada van kitéve az internetfüggés veszé-

lyének. Young szerint alapvető probléma, hogy a 

netfüggők általában nehezen vallják be, hogy kóro-

san sok időt töltenek a neten. Gyakran dühvel rea-

gálnak, ha valaki ráirányítja a problémára a figyelmü-

ket. Fábián Zsolt az Információs Társadalom- és 

Trendkutató Központ (ITTK) kutatója szerint arról, 

hogy a társadalom mekkora hányada netfüggő, a 

világon sehol sincs még reprezentatív felmérés. Ma-

gyarországon az ITTK nem reprezentatív felmérése 

szerint a netezők hat százaléka függő, akik általában 

a 20-25 éves magasabban kvalifikált férfiakból kerül-

nek ki. Nem szerencsés azonban, ha a függőséget 

csupán a gép előtt töltött időből állapítjuk meg. Fábi-

án szerint azt is figyelembe kell venni, hogy a nete-

zés, mint cselekmény milyen hatással van a netező-

re.   

Az internetes függőség fajtái (Young): 

Kiberszexuális függés – kényszeres szex- és por-

nóoldalak használata 

Kiberkapcsolatoktól való függés – online kapcso-

latok túlzott ápolása a személyes kapcsolatokkal 

szemben 

Internetkényszer – online szerencsejátékok, vá-

sárlás, üzletelés 

 
3. Internetfüggő alkalmazottak. http://www.cons.hu/index.php?

id=348&menu=cikk 
4. Simonyi Gáspár: Internetfüggő gyerekek. http://

cegegeszseg.origo.hu/20090106-egyre-tobb-magyarorszagon-az-

internetfuggo-gyerek.html 
5. Szabó Ibolya Anna: Új típusú függőségek. http://

w e b c a c h e . g o o g l e u s e r c o n t e n t . c o m / s e a r c h ?

q=cache:pzfDe8Q3cxIJ:www.ujexodus.hu/index.php%3Fcikk%

3D440+%22jehuda+baruch%22&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu  3. o 

http://www.cons.hu/index.php?id=348&menu=cikk
http://www.cons.hu/index.php?id=348&menu=cikk
http://cegegeszseg.origo.hu/20090106-egyre-tobb-magyarorszagon-az-internetfuggo-gyerek.html
http://cegegeszseg.origo.hu/20090106-egyre-tobb-magyarorszagon-az-internetfuggo-gyerek.html
http://cegegeszseg.origo.hu/20090106-egyre-tobb-magyarorszagon-az-internetfuggo-gyerek.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzfDe8Q3cxIJ:www.ujexodus.hu/index.php%3Fcikk%3D440+%22jehuda+baruch%22&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzfDe8Q3cxIJ:www.ujexodus.hu/index.php%3Fcikk%3D440+%22jehuda+baruch%22&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzfDe8Q3cxIJ:www.ujexodus.hu/index.php%3Fcikk%3D440+%22jehuda+baruch%22&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzfDe8Q3cxIJ:www.ujexodus.hu/index.php%3Fcikk%3D440+%22jehuda+baruch%22&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
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Információ túlterhelés – kényszeres, állandó ször-

fölés, az adatbázisok állandó, kényszeres figye-

lemmel kísérése 

Komputerfüggés – számítógépes játékok túlzott 

művelése 
5 

Az internet önmagában nem biztos, hogy auto-

matikusan függőséget okoz. Ugyanúgy, ahogyan a 

többi függőséget okozó anyag, cselekvés, vagy tevé-

kenység esetében, itt is előfordulnak emberek, akik 

előbb válnak a tevékenység rabjává, míg vannak, 

akik nem, vagy csak nagyon hosszú idő elteltével 

válnak függővé. Arról van szó, hogy vannak függésre 

hajlamos személyiségtípusok, akik – esetünkben – 

az internetezésben találják meg azt, ami kitölti az 

életüket. Általában ezek az emberek amennyiben 

nem váltak volna az internettől függő viszonyba, 

nagy valószínűséggel előbb-utóbb más függést oko-

zó cselekvést, vagy anyagot kerestek volna.  

A netfüggőség egyáltalán nem szokványos be-

tegség. Nem a fizikumot, a testet támadja meg, ha-

nem a gondolatainkat, a lelkünket. Ráadásul a társa-

dalom nagyon toleráns ezzel a problémával szem-

ben, hiszen nem számít devianciának, azaz az em-

berek nem ítélik el. Akkor kezdődik a baj, ha az első 

percben, amint akad egy kis szabadidő, máris oda-

ülünk a gép elé, addig, amíg csak lehet. Ha beszűkü-

lünk, eluralnak a netezéssel kapcsolatos gondolatok, 

emberi kapcsolatainkat fokozatosan leépítjük, végül 

elhanyagoljuk környezetünket, testi szükségleteinket. 

Ha túl sokat, vagy túl gyakran ülünk a számítógép 

előtt, chat, és közösségi portálokon szörfözve, vagy 

kedvenc weboldalunkba feledkezve, akkor valószí-

nűleg netfüggők lettünk. Ebben az esetben már nem 

választhatunk, hogy internetezek vagy sem, ilyenkor 

már a döntés szabadsága elveszik számunkra, csu-

pán egyetlen alternatíva marad, ami már nem is al-

ternatíva, az, hogy internetezek. Ám amíg a nem 

függők általában hírforrásként használják a világhá-

lót, illetve arra, hogy személyes és üzleti kapcsolatai-

kat ápolják, addig a netet kórosan használók számá-

ra ez a találkozás, a társadalmi élet tere, online ran-

devúk sorozata, a valós helyett virtuális világba me-

nekülés lehetősége. Ez utóbbi ok miatt az internet 

világába menekülők különösen nagy veszélynek 

vannak kitéve, ugyanis a virtuális tér az érvényesü-

lés és a megbecsülés helye lehet. Ez esetben a már 

meglévő személyiségzavarokat nagyban elmélyítheti 

a virtuális világban való túlzott menekülés. Ebben a 

világban könnyen szabaddá, gazdaggá válhatunk, 

többnek érezhetjük magunkat, szebbnek, okosabb-

nak látjuk magunkat. Képesek lehetünk mindarra, 

amit a valódi világban soha nem tudunk megtenni, 

akár emberfeletti képességekre is szert tehetünk.  

A netfüggőség tünetei és következményei nagy-

ban hasonlítanak a drog és alkohol világához. A füg-

gők számára az offline világ háttérbe szorul, a virtuá-

lis barátok fontosabbak, mint az őt valóságban körül-

vevő emberek, aminek következtében gyakori, hogy 

a családi és baráti kapcsolatok szétesnek. A társasá-

gi és családi életben bekövetkező negatív változások 

pedig károsan befolyásolják a személyiséget és bi-

zonyos esetekben akár antiszociális attitűdök kiala-

kulásához is vezethetnek. Ugyancsak problémák 

léphetnek fel a munkahelyi teljesítményben, de a 

gyakori agresszív mintát adó internetes játékok is 

inadekvát megoldásokhoz vezetnek az indulatok 

kezelésében is. A netfüggőknél – hasonlóan más 

függésekhez – előfordulhatnak elvonási tünetek, 

gyakori a kényszermozgásokban megnyilvánuló 

pszichomotoros nyugtalanság, a beszűkült gondolko-

dás, az internettel kapcsolatos álmok és fantáziák 

túlműködése és az akaratlagos, vagy akaratlan gé-

pelési mozdulatok az ujjakkal.   

A számítógép és az internet túlzott használata 

különösen veszélyes folyamat a gyermekekre. Egyre 

korábbi életkorban engedjük használni gyermekeink-

nek a számítógépet, ezen keresztül pedig az interne-

tet. Boldogan újságoljuk, hogy a gyermekünk még 

csak három éves, de már egyedül játszik a számító-

géppel, be tudja kapcsolni a DVD lejátszót, tud tele-

fonálni stb…A szenvedélybetegségek - köztük a net-

függés -, általában nem akkor kezdődnek, amikor 

már nyilvánvaló válik a jelenség, hanem akkor, ami-

kor elküldjük a gyermekünket a társas térből egy 

olyan elfoglaltságot keresni, amiben mi nem veszünk 

részt vele együtt   
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Ha a környezet nem elég inger dús, a szülők nem 

szerveznek programokat, mert vagy nagyon elfoglal-

tak, vagy rosszul értelmezik a szülői szerepek ide 

vonatkozó részét, akkor a gyermek, ha ráadásul le-

hetőséget is biztosítunk neki, elkezd játszani a szá-

mítógépen, illetve az interneten. A szülő azt veszi 

észre, hogy a gyermeke 

egyre több időt tölt a gép előtt,  

a régen szeretett tevékenységeit, hobbijait elkez-

di elhanyagolni, 

kommunikációja beszűkül, csak arról tud beszél-

ni, mit csinált, hol tart a játékban, 

lelkiállapota gyakran labilissá válik, 

előtérbe kerül a virtuális világ az igazi helyett 

(offline), baráti kapcsolatai visszaszorulnak, pedig 

most zajlik nála a személyiségfejlődés szempont-

jából fontos „átpártolás”,  

a netezés, az együttjátszás élménye nyújtja az 

„igazi barátságot”,  

teljesítményromlás következik be az offline világ-

ban, 

iskolai teljesítménye fokozatosan romlik, 

romlik a realitásérzéke, elsődleges sikerforrássá 

válik a számítógépes játékok során elért ered-

mény, 

ha a szülők tiltani igyekeznek a számítógépezést 

és netezést, veszekedéssel, dührohamokkal, ron-

gálásokkal reagál.  

A gyermek elképzelni sem tudja az életét szá-

mítógép nélkül, ha nem használhatja lehangolttá, 

szorongóvá válik. Gyakran fáradt és álmos, romlik az 

időérzéke, megfeledkezik a biológiai szükségleteiről 

(evés, ivás, ürítési funkciók, pihenés). Tudata beszű-

kül a tevékenységre, nem érzi, hogy amit csinál, az 

probléma, az veszélyes. Sokszor a szülők is csak 

későn eszmélnek, hiszen a gyermekkel kevés a 

probléma, nem csavarog, szem előtt van. Ugyanak-

kor az ilyen gyermekek magányosak, befelé fordu-

lók, önértékelési zavarokkal, önbizalomhiánnyal küz-

denek. Nem találják a helyüket, de a gép elé ülve 

minden megváltozik, mindent megkaphat, 

„megvalósíthatja önmagát”. Igazából a számítógép 

és a vele való tevékenység csupán pótlék. A számí-

tógép függő gyermekeknek figyelemre, önbizalomra, 

törődésre lenne szükségük, csak ezt ebben a formá-

ban nem tudják megfogalmazni, szüleik pedig nem 

veszik észre gyermekeik igazi szükségleteit.      

Mi a teendő? A számítógép és internetfüggés 

egy olyan összetett probléma, amelynek megoldása 

nem csak a gyermek feladata, hanem a szülőé is. 

Soha nem a függést kell megcélozni, hanem az oko-

kat kell feltárni és helyreállítani a problémát. Termé-

szetesen a legjobb és leghatékonyabb módszer a 

megelőzés. Fontos az együttlét, a közös tevékeny-

ség, a bevonás, valamint a kisgyermekkortól társ-

ként, partnerként való kezelés. A géphasználat miatti 

figyelmeztetések soha ne legyenek megszégyenítő-

ek. Érdemes megállapodásokat kötni, közösen sza-

bályokat alkotni, azokat pedig következetesen betar-

tatni. Ha már kialakult a függés, a gyermeknek haté-

kony segítségre van szüksége, hogy a problémát ne 

egy másik, szintén függést okozó módszerrel oldja 

meg. Segíteni kell, hogy képes legyen felismerni 

cselekedete káros hatását környezete és saját ma-

gára vonatkoztatva.  

Természetesen ettől még nem fog elszakadni a 

géptől, segíteni kell abban, hogy csökkenjen az inter-

netezésre fordított idő, azaz célszerű egyensúlyban 

tartani az internetes időtöltést. Tiltani, erőszakot al-

kalmazni nem érdemes, mert azzal csak tovább rom-

boljuk a szülő-gyerek viszonyt. Fontos a gyermekkel 

való kapcsolat újragondolása és újraépítése. Meg 

kell erősíteni a társas kapcsolataiban, sikereiben. 

Sok reális pozitív megerősítést kell alkalmazni, segí-

teni kell visszailleszteni a mindennapi életbe. Sokat 

kell beszélgetni, mindig és mindenről kezdeményez-

zünk beszélgetést. Alternatív programokat kell kidol-

gozni, a baráti kör, és/vagy a család közreműködé-

sével.  

Javaslatok az internetes és nem internetes időtöltés 

egyensúlyban tartásához: 

figyelni kell a netfüggőség tüneteire, 

amennyiben a függőség jelei mutatkoznak, cél-

szerű szakemberhez fordulni, 
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a mintaadás miatt felül kell vizsgálni saját interne-

tezési szokásainkat, 

nem szabad tiltani a netezést, hanem közösen 

kell betartható szabályokat hozni a családi inter-

nethasználatra, 

keresni kell a számítógépnek egy jól látható, nyílt 

helyet, hogy ne a gyerek szobájában legyen, ahol 

nehéz ellenőrizni,  

bíztatni és támogatni kell a gyermeket a kortár-

sakkal való együttes tevékenységek kialakításá-

ban, és végrehajtásában, 

segíteni kell a gyermek interneten kívüli szociali-

zációját, 

segíteni kell a gyermeknek az internetes önkont-

roll, fegyelem és felelősség kialakításában 

javasolni kell adekvát, a gyermeknek is elfogad-

ható, vonzó alternatívákat más időtöltésre.  

A fentiek tükrében leszögezhetjük, hogy min-

denképpen meg kell ezt előzni, hogy a világhálótól 

függésbe kerüljünk. Amennyiben már kialakult a füg-

gés, fontos megfelelő szakember segítségét igénybe 

venni. Bár az internet a hétköznapokat valóban 

nagymértékben megkönnyíti, ésszerűen kell alkal-

mazni, hogy a családunkkal és barátainkkal eltöltött 

közös időtöltéseket, kirándulásokat, tartalmas be-

szélgetéseket, vagy csupán egy érdekes könyv olva-

sását ne áldozzuk fel miatta. 

Dr. József István 

egyetemi docens 

Kaposvári Egyetem 

„Ismerkedés az informatika világával” cikk folytatása 

A 2011/12-

es tanév 

elejére fris-

sen kiadott 

és a tan-

könyvlistán 

is szereplő 

Informatikát 

tanulok tan-

könyv  

 Nemzeti Tankönyvkiadó) azoknak az iskoláknak 

ajánlott, ahol alsó tagozaton az informatika önálló 

tantárgyként való tanítására kevés óraszám jut, ám 

törekednek minden más lehetőséget megragadni – 

az EU által is megfogalmazott – kompetenciák 

komplex fejlesztésére. Emiatt a tankönyv a tömör 

elméleti tudnivalóikat fejlesztő játékokkal, számítógé-

pes alkotások készítésével, a többi tantárgyat is se-

gítő egyéni, páros és csoportos gyűjtőmunkák aján-

latával egészíti ki. Az ISZE hasonló című, 2000-ben 

megjelent modultankönyvét használók már ismerős-

ként vehetik kezükbe a megújult, színes, 37 tanórára 

lebontott és a 

21. század 

újdonságaival 

(mobil techni-

ka, internet 

stb.) kiegészí-

tett kötetet. 

A tankönyvet 

k i p r ó b á l ó k 

számára a 

„jelszó” ez 

lehetne: Játsszunk együtt: informatikát! Az órára 

hangoló játékajánlaton kívül is teremtsünk minél több 

lehetőséget arra – és nemcsak informatika órán! –, 

hogy a gyermekek megismerjék azokat a változatos 

módokat, amellyel a minket körülvevő, élő és élette-

len környezettel kapcsolatba tudnak kerülni. Fejtsük 

meg a „beszélő képek”, piktogramok jelentését! Mo-

zogjunk a teremben, az udvaron: kipróbálva az irá-

nyokat, megértve a sorrendet. Munkánk során ser-

kentsük a gyermekeket a felfedezésre, tervezésre, 

képzeletük, kreativitásuk kibontakoztatására! A digi-

tális technika lehetőségeit felhasználva rajzoljanak, 

meséljenek, töprengjenek, kérdezzenek, alkossanak 

– maguk és környezetük örömére! Ennek megvalósí-

tása érdekében készült a kiadó honlapjáról letölthető 

Módszertani útmutató, valamint a Tanmenetjavaslat 

is. (http://www.ntk.hu/also/informatika) Mind a tan-

könyv, mind a segédletek jól előkészítik a kiadó felső 

tagozatos Informatika tankönyv családját. (A grafiká-

kat Kőszeghy Csilla készítette.) 

 

 

http://www.ntk.hu/also/informatika


A dunaújvárosi Dózsa György Álta-

lános Iskola több mint 30 éves múltra 

visszatekintő intézmény, mely napjaink-

ra a térség egyik legnépszerűbb és leg-

keresettebb iskolájává vált. Intézmé-

nyünkben a „hagyományos” pedagógia 

mellett az ÉKP és a kompetencia alapú 

oktatás is képviselteti magát, amely bi-

zonyítja a pedagógusok elköteleződését 

a színes módszertani kultúra és a tanu-

lók képességeik szerinti differenciálása 

mellett.  

Régóta felfigyeltünk a megbújó 

tehetségekre, azokra a gyerekekre, akik 

a tanórai környezetben nem teljesíte-

nek, mégis tapasztaljuk bennük a prob-

lémamegoldó képesség magas szintű 

jelentkezését, a kreativitást felszínre 

kerülését adott szituációkban. Ezért 

tűztük ki közvetlen célként a tehetsé-

ges, de alul teljesítő gyerekek felkarolá-

sát alsó és felső tagozaton egyaránt. 

Olyan komplex programokat állítottunk 

össze számukra, mely az életkoruknak 

megfelel, tartalmában eltér az iskolai 

tananyagtól, de a megvalósítás során 

több kompetenciaterület fejlesztésére 

van lehetőségünk. Hosszabb távú terve-

inkben szerepel, hogy a térségben tanu-

ló tehetséges gyerekek felé is megnyis-

suk szakköreinket.  

Végtelen történet címet viseli az a 

tehetséggondozó program, melyet az 

alsó tagozat 3. és 4. évfolyamos, alultel-

jesítő tehetséges gyermekek számára 

dolgoztunk ki. A projekt kidolgozásában 

és megvalósításában négy pedagógus 

vett részt: Gajdó Krisztina (néprajz), Vízi

-Németh Adrienn (önismeret), Szárszó 

Lajos (néptánc) és Halács Mónika 

(szövegértés-szvegalkotás).  Ez a prog-
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ram a magyar hagyományok őrzését 

szem előtt tartva – a történelmi Magyar-

ország területén utazva, kalandozva – a 

néprajzon, a néphagyományokon, a 

mondákon, a népdalokon, a néptánco-

kon keresztül erősíti a tanulóink maga-

biztosságát, nagy hangsúlyt fektetve az 

önismeret fejlesztésére, a társas kap-

csolatok erősítésére.  

Tizenhat fővel indítottuk 2010 nov-

emberében a foglalkozásainkat. Az alul-

teljesítő tehetségek azonosítását, az 

osztálytanítók segítségével végeztük. 

Felvázoltuk nekik a program lényegét, 

majd arra kértük őket, hogy válasszák ki 

osztályukból azt a tanulót/tanulókat, 

akik valamilyen okból kifolyólag nem 

tudnak a tehetségüknek megfelelően 

teljesíteni az iskolai munkában. Mivel 

ezekre a gyerekekre általában jellemző, 

hogy gyakran szétszórtak, figyelmetle-

nek, nehézségeik vannak a számolás-

sal, helyesírással, memorizálással, vi-

szont jó a matematikai, logikai gondol-

kozásuk, csendesek, visszahúzódóak, 

érzékenyek, vagy éppen túl impulzívak, 

remek humorérzékük, gazdag fantáziá-

juk van, ezért egy komplex programot 

kellett létrehoznunk, hogy az alulteljesí-

tés mértéke minél jobban csökkenhes-

sen az egyes tanulóknál.  

Végtelen törté-

net címet viseli 

az a tehetség-

gondozó prog-

ram, melyet az 

alsó tagozat 3. 

és 4. évfolya-

mos, alulteljesí-

tő tehetséges 

gyermekek szá-

mára dolgoz-

tunk ki. 
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A program célja pontosan ezért, a tehetséges 

gyermekek egész személyiségének komplex fejlesz-

tése. A tanulás iránti vágyuk felkeltése, a történelmi 

Magyarország megismerése, az önálló ismeretszer-

zés, majd a megszerzett ismeret alkalmazása. Be-

szédkészség fejlesztése, szókincsbővítés, az írás-

olvasás fontosságának tudatosítása, irodalmi élmé-

nyeken keresztül az önismeret, az emlékezet fejlesz-

tése, informatikai kompetenciájuk valamint az együtt-

működési képességük fejlesztése.  

A céljaink elérése érdekében, igyekeztünk izgal-

mas helyekre kalauzolni a gyerekeinket. „Jártunk” 

Mezőföldön, a Rábaközben, az Őrségben, Szatmár 

területén, Dél-Alföldön és a csodálatos erdélyi tája-

kon is kalandoztunk egy keveset. Minden egyes té-

makör feldolgozására négyszer két óránk volt. A té-

makör első egységében mindig megismerkedtek a 

nebulók az adott tájegység földrajzi elhelyezkedésé-

vel, legjellemzőbb vonásaival, néprajzi hagyománya-

ival, kézművességükkel, melyeket ki is próbálhattak. 

A következő foglalkozáson a tájegységre jellemző 

mondákat, meséket, verseket, ismeretterjesztő szö-

vegeket dolgoztunk fel változatos technikákkal, drá-

majátékokkal, történetek írásával, illusztrálásával. 

A téma har-

madik foglal-

kozása mindig 

az önismeret 

fejlesztéséről 

szólt, az iro-

dalmi szöve-

gek segítsé-

gével. Beme-

legítő, lazító, 

önértékelést fejlesztő játékokat játszottak, majd min-

dig összegezték és értékelték az órákat. Az adott 

téma utolsó foglalkozásán a tájegységre jellemző 

népdalokat és néptáncokat tanulták meg a gyerekek, 

nagy örömükre. 

Év vége felé közeledve, mikor már körbe utaz-

tuk a történelmi Magyarország területét, a helyi Mú-

zeumban megszerveztük a Tehetség napunkat, ahol 

méltó módon zárhattuk projektünket.  

 

Egy összefoglaló interaktív előadáson vettünk 

részt, múzeumi látogatással egybekötve, majd tulipá-

nos láda festésével. A gyermekeink csillogó szeme 

elárulta nekünk, hogy megérte az egész éves kemény 

munka! Elmondhatjuk, hogy a változatos tevékenysé-

gek, a több szempontú megközelítés, a személyre 

szabottság, látható módon csökkentették az alulteljesí-

tés mértékét. Természetesen nem dőlhetünk hátra, 

hogy mindent megtettünk, amit lehet, hiszen ez egy 

hosszú távú folyamat, míg tartós eredményeket lehet 

elérni a tanulóknál. Pont ezért szorgoskodunk tovább, 

mint a méhecskék! Igyekszünk jövőre az állatvilágba 

elkalauzolni úgy a gyerekeket, hogy még hatékonyab-

ban (rengeteget tanulva ez éves munkánkból) fejleszt-

hessük őket. Ehhez a kitartó munkához, a következő 

idézetből merítünk energiát. 

A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szor-

galom, szeretet, szerencse, de mindenekelőtt a kitar-

tás. „Tegyünk együtt a tehetséges gyermekekért” cím-

mel indítottuk el a 2010/11-es tanévben tehetséggon-

dozó szakkörünket a felsős évfolyamon is. A szakkör 

kidolgozásában és végrehajtásában három pedagógus 

vett részt, Juhászné Fejes Ildikó (informatika), Vár-

nagyné Garajszki Zsuzsa (matematika) és Molnár Atti-

la (történelem).  

A gyermekek „kiválasztására” két módszert alkal-

maztunk. Az ISZE-től kapott kérdőíveket kitöltettük a 

hatodik és a hetedik évfolyam tanulóival és azok szüle-

ivel. Nem mellőzhettük pedagógus kollégáink vélemé-

nyét sem, hiszen ők napi kapcsolatban vannak a gye-

rekkel. A kérdőívek elemzése és a pedagógus kollé-

gák véleményezését követően választottunk ki 12 ta-

nulót. 

Az év során legfőképpen az alábbi kompetencia terüle-

tek fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt: 

szövegértés – szövegalkotás 

matematikai – logikai kompetencia 

IKT (informatika és médiahasználat) 

60 órára kidolgozott programunkban mind a három 

pedagógus témaköre húsz – húsz órát ölelt fel. Komoly 

fejtörést okozott az informatika, a matematika és a tör-

ténelem összehangolása, de az első órára készen állt 

a csapat.  
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A történelem volt a fő vezérfonal és ehhez iga-

zítottuk a másik két tantárgyat. Ezen integrációról a 

későbbiekben lesz szó. A diákok októbertől május 

végéig hetente egy alkalommal 2*45perces időtar-

tamban, csütörtökönként látogatták a szakkört, ahol 

a munkaformák mindegyikében dolgoztak (egyéni, 

páros, csoport). 

Az év folyamán számos produktumot készítettek 

a gyerekek, melyek  

http://www.tehetseggondozas.5mp.eu weboldalon is 

megtekinthetők. Az oldalt is a gyermekek készítették. 

Érdemes talán megemlíteni a főbb munkákat, me-

lyek között szerepel PowerPoint bemutató, újság, 

érdekes építmények (Euler térépítő program), plaká-

tok megalkotása, illetve Gimp szerkesztő program 

alkalmazása. Témáink is a történelem időszalagját 

követték, hiszen elindultunk az Ókori olimpiáktól, 

ahol a gyermekek megismerkedtek a korszak mate-

matikatörténeti érdekességeivel, rajzoló programot 

használtak az olimpiai logók elkészítésénél, valamint 

szövegeket olvastak a témával kapcsolatban, melyek 

tartalmát interaktív feladatok segítségével sajátítot-

ták el.  

A középkorban 

érintettük a 

lovagi kultúrát, 

Szent István 

századát stb. 

Megemlíthetjük 

ezen felül a 

„Tudósítások a 

XVI. század 

Magyarorszá-

gáról” szóló 

szakköri órá-

kat, ahol az 

újságot készí-

tettük el. 

 

Befejezésként az I. világháború témakörrel zártuk az 

évet (PowerPoint készítés).  Év végén a kis tanári 

team leült és megvitatta az év során szerzett tapasz-

talatokat, pozitívumokra és negatívumokra egyaránt 

odafigyelve, hiszen ezek a tapasztalatok azok,  

 melyek a következő év tehetséggondozó szakkörét 

még  gördülékenyebbé tehetik. 

Pozitívumként elmondható, hogy bizonyos rej-

tett képességek felszínre kerültek: térlátás, esztétikai 

képesség, vizualitás… 

Talán az informatikai eszközök alkalmazása az, 

ami a gyerekeket a legjobban fellelkesítette. Az esz-

közök használatát játéknak fogták fel. Egymással 

versengve készítették el a különböző interaktív fel-

adatokat, képeket, térbeli rajzokat. Számítógép, in-

teraktív tábla, interaktív programok kerültek terítékre 

a szakkör óráin. 

Csoportban végzett munka javított az egymás-

hoz való viszonyulásukon, egymásra figyelésükön, 

alkalmazkodóképességükön. Sikerélményük volt, 

kreatívak és önállóak lehettek. Negatívumként említ-

hető meg, hogy bizonyos tanulók érdeklődése, lelke-

sedése az év végére alábbhagyott. Néhány tanuló 

passzivitásában „a tanórán vagyok” komplexus volt 

megfigyelhető, s ezért nem nagyon akart dolgozni. 

Az utolsó órákon, amikor a fent említett honla-

pot készítették a nebulók, már ismét a büszkeség 

töltötte el őket, hiszen látták maguk is, hogy igenis 

volt értelme tehetséggondozó szakkörre járni. Ami a 

legfontosabb, büszkék voltak munkáikra. 

A diákok számos olyan dologgal találkoztak, 

tudást sajátítottak el, melyekről még csak nem is 

hallottak (öttusa az ókorban), vagy esetleg önmaguk-

tól nem próbálták volna ki (képszerkesztés, térépí-

tés, interaktív feladatok készítése). A 2011/12-es 

tanévre is már körvonalazódnak a tervek. Szeret-

nénk kibővíteni természettudományokkal a szakkört 

(biológia, földrajz), valamint a tánc és dráma szak 

(mozgáskultúra) is tovább színesítheti repertoárun-

kat. 

Halács Mónika, Molnár Attila 

Dózsa György Általános Iskola Dunaújváros  

http://www.tehetseggondozas.5mp.eu
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 Regionális hatókörű Akkreditált kiváló minősí-

tést kapott az ISZE Tehetségpont. 

 Jó gyakorlat lett az Alulteljesítő Tehetségese-

k é r t  T a n á r i  M ű h e l y é n e k  6 0  ó r á s  

I S Z E  T e h e t s é g i s k o l a  p r o g r a m j a . 

h t t p : / / g e n i u s z p o r t a l . h u / j o g y a k o r l a t o k ?

q=jogyakorlatok&keys=ISZE 

 2011. szeptemberében az ISZE  Tehetségse-

gítő Tanácsa - az OKA XVIII (NTP-OKA-XVIII-023) 

támogatású területi (országos) tehetségsegítő háló-

zat kialakítására irányuló programjának keretében öt 

kihelyezett tehetséggondozó szakkört indított sikeres 

és alulteljesítő tehetségeseknek az alábbiak szerint: 

A Kozma László Műhely két kihelyezett 30 

órás szakkört indított: Százhalombattán a Kőrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola és AMI-ban 5-6. év-

folyamos, illetve a budapesti Harrer Pál Általános 

Iskola Tehetségpontban 7-8. évfolyamos tanulók 

részére. A szakkörökön több iskola tanulói vesznek 

részt. Valamennyien sikeres, az alkalmazói informa-

tika iránt érdeklődő diákok. A program keretében 

szövegszerkesztő és bemutató-készítő ismereteiket 

gazdagítják, társaskészségeiket fejlesztik. A szakkör 

oktatói Százhalombattán: Bifkovicsné Liga Erika, 

Ötvös Józsefné, Königné Ferencz Zsuzsanna és 

Ridzi Gizella. A Harrer Tehetségpontba kihelyezett 

szakkör oktatói: Oláhné Balogh Éva, Fülöp Márta. A 

csapatépítést és a tehetségdiagnosztikai méréseket 

az SNI Tehetségsegítő Tanács szakértői végzik.  

 

 

 

Kozma szakkör a 

budapesti Harrer 

Pál Általános 

Iskola Tehetség-

pontban 
7-8. évf.  

 

 

 

Kozma szakkör a 

százhalombattai 

Kőrösi Csoma Sán-

dor Általános Iskola 

és AMI -ban 

 5-6. évf.    

 

Az Alulteljesítő Tehetségesekért Tanári Műhely 

30 órás ISZE Tehetségiskola iskola programot indí-

tott a martonvásári Beethoven Általános Iskolában 

és a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Általános Isko-

la Tehetségpontban. A két szakköri programba több 

iskola tehetségesnek tartott, de az iskolában alultel-

jesítő 7-8. évfolyamos tanulóit válogatták be. A szak-

kör oktatói Martonvásáron: Bondorné Hegyi Margit, 

Kőnigné Ferencz Zsuzsanna és Takács Attila. A Kő-

rösi Tehetségpontba kihelyezett szakkör oktatói: 

Nagy Dóra, Schwarczenberger Ferenc, Takács Atti-

la. A csapatépítést és a tehetségdiagnosztikai méré-

seket az SNI Tehetségsegítő Tanács szakértői vég-

zik.  

 

 

 

 

ISZE Tehetségis-

kola program a 

martonvásári Bee-

thoven Általános 

Iskolában  

 

 

ISZE Tehetségis-

kola program a 

budapesti Kőrösi 

Csoma Sándor 

Általános Iskola és 

Gimnázium tehet-

ségpontban  

TEHETSÉGPONT HÍREKTEHETSÉGPONT HÍREKTEHETSÉGPONT HÍREK   

http://geniuszportal.hu/jogyakorlatok?q=jogyakorlatok&keys=ISZE
http://geniuszportal.hu/jogyakorlatok?q=jogyakorlatok&keys=ISZE
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Két iskolából, 18 tanuló részvételével progra-

mozás szakkör indul a békéscsabai Andrássy Gyula 

Gimnázium és Kollégiumban. A szakkörösök 

Danczik Edit tanárnő vezetésével C programozási 

környezetben dolgoznak. Részt vesznek önismereti 

és csapatépítő foglalkozásokon is. A szakkör célja a 

ProgTankör Tanári műhely céljával egybeesően az, 

hogy a programozás iránt érdeklődő diákok számára 

lehetőséget adjon egy programozási környezet meg-

ismerésére, a programozás megszeretésére, segít-

sen a pályaválasztásban. Az iskolákban a programo-

zói szakkörök finanszírozási problémák miatt meg-

szűntek, de az ilyen támogatott szakkörök indíttatást 

adhatnak a középiskolásoknak a későbbi önképzés-

re. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programo-

zás szakkör 

a békéscsa-

bai András-

sy Gyula 

Gimnázium 

és Kollégi-

umban  

 

 Hat egyetemista 3 hét végén informatikához, 

elsősorban programozáshoz kapcsolódó témákról 

tart foglalkozást középiskolás diákoknak. Mindegyi-

kük kiemelkedő versenyeredményeket ért el már 

középiskolás korában matematika, fizika illetve infor-

matika versenyeken. Igen eredményes résztvevői, 

nyertesei voltak rangos programozói versenyeknek, 

közöttük a Dusza Árpád Országos Programozói Em-

lékversenynek is. A foglalkozások ütemezése: 

 Az Informatika - Számítástechnika Tanárok 

Egyesülete és a Terézvárosi Kereskedelmi Szakkö-

zépiskola és Szakiskola – a TÁMOP-3.4.3-08/1-2009

-0017 „Iskolai tehetséggondozás” pályázat keretében 

meghirdetett szakiskolai projektversenyt a 

2011/2012. tanévben már regionálisan szervezzük. 

Várjuk a szakiskolás csapatok jelentkezését! A ver-

senykiírása az ISZE honlapján olvasható.  

http://www.isze.hu 

 November 12-én Erdősi Péter Máté műhely-

munkával egybekötött ismeretterjesztő előadást tart 

az elektronikus aláírásról szülőknek és az ISZE te-

hetséggondozó partnereinknek. A meghívó a 23. 

oldalon található. 

 

  2011. szept. 30. 2011. okt. 7. 
2011. okt.  
14. 

14.00-

15.30  

Sebők Márton, 

BME, I. éves 

Összetett webes 

alkalmazások 

Buza Dániel, 

BME, I. éves 

A dunaújvárosi 

Széchenyi István 

Gimnázium infor-

matika szakkör-

ének ("Kockák 

Köre") bemutatá-

sa különös tekin-

tettel a 3D-s 

képábrázolásokra 

Nagy Ákos, 

BME, III. 

éves 

Kriptográfia 

15.45-
17.15  

Buza Dániel, 

BME, I. éves 

- Felhasználó-

azonosítási 

rendszer, mely a 

kézírást veszi 

alapul, de nem 

csak írásképet, 

hanem írás 

dinamikáját is 

- Élménybeszá-

moló néhány 

hazai és nemzet-

közi versenyről 

Lipták Levente, 

BME, I. éves 

A számítógépi 

grafika alapelemei 

Buza Dániel. 

BME, I. éves 

-Egy Interne-

ten használ-

ható keret-

rendszer 

bemutatása 

-Egy 

többfelhaszn

álós táblázat-

kezelő prog-

ram bemuta-

tása 

s 

  2011. okt.  1. 2011. okt.  8. 
2011. okt. 
15. 

9.00-
11.30  

Nagy Ákos, 

BME, III. éves 

-Mi a SOA? 

-Mi az a WCF? 

Sebők Márton, 

BME, I. éves 

Mikrokontrollerek 

programozása 

Danyluk 

Tamás, 

ELTE, I. 

éves 

Algoritmusok 

(C++-ban) 

11.45-
14.15  

Danyluk Tamás, 

ELTE, I. éves 

Mobil útvonalter-

vező a miskolci 

tömegközleke-

déshez 

(Java programfej-

lesztés) 

Szedlák Máté, 

BME, II. éves 

A RFID szerepe a 

nyomkövetésben 

és a helymeghatá-

rozásban 

Nagy Ákos, 

BME, III. 

éves 

Adatbázis-

elérés .NET-

ben 

http://www.isze.hu
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Ismeretterjesztő előadás szülőknek és az ISZE-vel együttműködő tehetségsegítő partnereknek az 

elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás mindennapi használatához  

Az ISZE Tehetségsegítő Tanácsa OKA XVIII (NTP-OKA-XVIII-023) támogatású, területi (országos) tehetségse-

gítő hálózat kialakítására irányuló pályázata keretében egynapos képzést szervez az érdeklődő szülőknek és együttműkö-

dő partnereinek, az alábbiak szerint.  

Helyszín: MTA Pszichológiai Intézet, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.  

Időpont: 2011. november 12. 9:00 – 16:00  

Az informatikában a digitális világ fejlődésével és annak a mindennapokban való térnyerésével egyre fontosabb 

kérdéssé vált mára a hitelesség biztosítása a legtöbb elektronikus folyamatban, és egyre inkább látható, hogy kizárólag 

elektronikus folyamatok vesznek minket körül. Az utóbbi évek eseményei megmutatták, hogy hitelesség nélkül csak egy 

bizonyos szintig lehetséges bármilyen elektronikus folyamatot (állami, piaci vagy magánszférában) hosszú távon fenn-

tartani. Ennek oka a biztonság hiánya vagy nem megfelelő szintű kialakítása, és az ebből adódó törvényszerű bizalmat-

lanság.  

Az elektronikus folyamatok fejlődésének és továbbfejlesztésének irányai ismertek, de mára ennek korlátjává vált 

sok esetben a hitelesség hiánya, vagy alacsony szintje. Emiatt és a fejlődési kényszerek miatt válik indokolttá az elektro-

nikus hitelességnek a diákság számára való megismerése és ehhez kapcsolódóan a gyakorlatban való használati tudásá-

nak elsajátítása. A jövő munkaerőpiacán bizonyosan nagyobb eséllyel próbálkozik az, aki hitelesen is tud elektronikusan 

kommunikálni, illetőleg ismeri és képes használni az elektronikus hitelesség különböző formáit is – ideértve annak el-

döntési képességét is, hogy egy adott szituációban a kommunikáció melyik formája mellett lehet dönteni, azaz szabadon 

képes-e választani a papír, az elektronikus, és az elektronikusan aláírt kommunikáció között. 2011-re műszaki értelem-

ben már széles körben lehetséges az elektronikus hitelességet megvalósító műszaki szolgáltatásokat viszonylag olcsón 

használni, hiszen több éve léteznek az alábbiak és mindezek hatósági felügyelete: minősített és nem minősített hitelesítés

-szolgáltatás, minősített időbélyeg-szolgáltatás, minősített archiválás szolgáltatás. Ezek a kialakult intézmény-rendszerek 

a mindennapokban teszik használhatóvá az elektronikus hitelességet, és garanciát jelentenek a folyamatosan ellenőrzött 

működésre.  

A Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) 2007-ben felmérést indított az elektronikus aláírás iskolai 

oktatásának feltérképezésére, ami azt az eredményt hozta, hogy – egy-két kivétellel – a digitális hitelesítési technikák 

gyakorlati működését ma az iskoláinkban elsajátítani még nem lehetséges. Ezért 2009 június végére a MELASZ és az 

ISZE közösen kialakították az elektronikus aláírás iskolai oktatásához szükséges hátteret (akkreditált pedagógus-

továbbképzési program OKM-4/101/2009, tanmenetek a 7-12. évfolyamok számára, tanári kézikönyv, 29 fő tesztoktatá-

sa). Ez az ismeretterjesztő képzés ezen a tematikán alapul, és a nap végére készségszinten segít elsajátítani a digitális 

hitelességi technikák használatát – készítés és ellenőrzés tekintetében egyaránt.  

Bízunk abban, hogy Önt is a résztvevők között üdvözölhetjük, hiszen a jövő a digitálisan hiteles kommunikációé az 

ISZE és együttműködő partnerei számára is.  

Várjuk jelentkezését és előzetes regisztrációját az ISZE elérhetőségein  
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PÁLYÁZATPÁLYÁZATPÁLYÁZAT   

Számítástechnika és a jövő-kreatív pályázat diákok számára 

A Bluechip.hu támogatásával a Krefiti Kreatív Ifjúsági Magazin pályázatot indít "A számítástechnika és a 

jövő" címmel!   

2011. október 31-ig várják a számítástechnikával kapcsolatos írásokat, alkotásokat. Küldhetnek verseket, 

novellákat, képeket, rajzokat, festményeket, képzőművészeti alkotásokat, termékleírásokat, kritikákat, videó-

kat - minden műfajban és formában, ami a számítástechnika világával kapcsolatban áll. 

A pályázati anyagokat e-mail-ben a szerkesztoseg@krefiti.hu címre kérik.  

Bővebb információ: http://www.krefiti.hu 

 

Értesz a számítógéphez? Mutasd meg és nevezz a <19 Szabadfogású Számítógép versenyre! 

Küldd el nekünk azt a munkád, amelyre a legbüszkébb vagy, amely talán e verseny nélkül is megszüle-

tett volna, amely leginkább bemutatja mire vagy képes a számítógéppel és persze a legötletesebb! Bizo-

nyítsd be, hogy fantáziádnak semmi nem szab határt és az értékes nyeremények mellett a kiállításon is részt 

vehetsz! A pályamunkák leadásának határideje: 2011. október 17., hétfő éjfél. 

A verseny hivatalos, letölthető versenykiírása: http://verseny.c3.hu/2011/#verseny  

 

TIOP-1.1.1 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban  

Támogatható tevékenységek köre:  

1. Intézményi adminisztrációt kiszolgáló munkaállomás (PC és monitor), 

2. Tanításhoz kapcsolódó munkaállomás (PC és monitor), 

3. Tantermi csomag (interaktív felület / vetítővászon, notebook és projektor),  

4. Alkalmazás szerver csomag (alkalmazás szerver és szoftver),  

5. A feladatellátási-hely teljes lefedettségét biztosító WiFi router,  

6. Router, 7. Szavazócsomag,  

8. Tanári laptop, 9. Tanulói laptop, 10. Tároló,  

11. e-book olvasó kispéldányszámú tankönyvek kiváltására (SNI, és nemzetiségi oktatásban), 

12. Kiegészítő SNI csomag, 13. Kollégiumi tanulószobai csomag, 14. Számítógép alapú nyelvi labor,  

15. Igazoltan az 1.-12. csomagokba tartozó eszközök működtetéséhez, nyilvántartásához szükséges szoftve-

rek beszerzése, továbbá az iskolai egyéb irodai szoftverek jogtisztává tétele érdekében új szoftverek beszer-

zése. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 17-től 2011. november 18-ig 

mailto:szerkesztoseg@krefiti.hu
http://www.krefiti.hu
http://verseny.c3.hu/2011/#verseny
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ESEMÉNYEKESEMÉNYEKESEMÉNYEK   

"Az információs társadalom az alkotó tudás társadalmá-

nak digitális előtere” 

Az Eszterházy Károly Főiskola, a HunDidac Szövetség, 

az Open University Malaysia, és az egyiptomi Delta University 

for Science and Technology tisztelettel meghívja Önt az  

Agria Media 2011 és az ICI-11 jubileumi Információtechnikai 

és Oktatástechnológiai Konferenciára és Kiállításra 

A rendezvény helyszíne: Hotel Eger Park Konferenciaköz-

pont http://hotelegerpark.hu/   

A rendezvény időpontja: 2011. október 11-12.  

Bővebb információ: http://www.ektf.hu/agriamedia/  

 

VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia és Módszertani 

Börze 

A Műszaki Kiadó immár hatodik alkalommal rendezi meg 

- évente közel 400 gyakorló pedagógus részvételével - 

az Országos Interaktív Tábla Konferenciát és Módszertani 

Börzét. 

A konferencia plenáris megnyitója és a kiállítás mindkét napja 

(2011. szeptember 30. – október 1.) ingyenesen látogatható. A 

Műszaki Kiadó szervezésében zajló bemutatók, workshopok 

előzetes regisztrációhoz kötöttek. A részvételi díj pedagógu-

sok számára 3.000 Ft. 

Kérjük, részvételi szándékukat legkésőbb 2011. szeptember 

21-ig jelezzék.  

A konferencia helyszíne: Millenáris Nagycsarnok (B épület) 

Budapest II., Kis Rókus u. 16-20. 

Bővebb információ:http://www.muszakikiado.hu 

v_orszagos_interaktiv_tabla_konferencia_es_modszertani_bor

ze  

H K Sze Cs P Szo V 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

2011 szeptember 

H K Sze Cs P Szo V 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

2011 október 

http://hotelegerpark.hu/
http://www.ektf.hu/agriamedia/
http://www.muszakikiado.hu/vi_orszagos_interaktiv_tabla_konferencia_es_modszertani_borze
http://www.muszakikiado.hu/vi_orszagos_interaktiv_tabla_konferencia_es_modszertani_borze
http://www.muszakikiado.hu/vi_orszagos_interaktiv_tabla_konferencia_es_modszertani_borze


É R D E K E S S É G E K  I N N E NÉ R D E K E S S É G E K  I N N E N -- OO N N A NN N A N   18. évfolyam 3. szám 

I N S P I R Á C I ÓI N S P I R Á C I Ó   
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Ingyenes wifi tíz magyar InterCity vonaton  

A MÁV-START ingyenes internet-szolgáltatást 

biztosít tíz 3. generációs InterCity kocsiján - közölte a 

személyszállító vasúttársaság és a Magyar Telekom 

Nyrt.. A járművek Budapest Keleti pályaudvar, Mis-

kolc, Nyíregyháza, Debrecen és Budapest Nyugati 

pályaudvar viszonylatában, a Délibáb InterCity, a 

Borsod InterCity, a Kócsag InterCity és a Sajó Inter-

City járatain közlekednek. Az utazók számára az in-

ternetelérés díjmentes, mindössze vezeték nélküli 

hálózat elérésére alkalmas eszközre - például laptop-

ra, PDA-ra, mobiltelefonra - van szükség.  

h t tp: / / io thu.v is ib l i .com/eca2d8b5750bc009/?

web=9a386a&dst=http%3A//www.sg.hu/cikkek/84500  
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Kik szerkesztik ezt a lapot?  

Te és én, vagyis mi. Mindenki, akinek jó ötlete, okos gondo-

lata van, s azt szívesen megosztja velünk. Természetesen van 

szerkesztőbizottság, hiszen másképen nem születne meg egy-egy 

szám, de a ti írásaitokból áll össze a tartalom. 

Ha van kinek írnod, ha van miről írnod és van hozzá kedved 

is, akkor csatlakozz hozzánk! 

 

Minden segítséget megköszönünk. 

Az INSPIRÁCIÓ szerkesztősége 

Digitális menetrend: további intézkedések szük-

ségesek a gyermekek védelméhez – áll a Bizott-

ság jelentésében 

Brüsszel, 2011. szeptember 13. – Az Európai 

Bizottság mai napon közzétett jelentése ismerteti, 

hogy a tagállamok miként hajtják végre az európai 

uniós ajánlásokat annak biztosítására, hogy a gyer-

mekek magabiztosan és biztonságos körülmények 

között élvezhessék a digitális világ nyújtotta előnyö-

ket. A tagállamok és a digitális iparág is fokozott erő-

feszítéseket tesz az audiovizuális és online szolgál-

tatásokat igénybe vevő kiskorúak online védelméről 

szóló, 1998. és 2006. évi EU-ajánlás végrehajtásá-

ra. Az eddig meghozott intézkedések azonban min-

dent összevetve nem bizonyultak elegendőnek. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?

reference=IP/11/1026&format=HTML&aged=0&lang

uage=HU&guiLanguage=en  

http://iothu.visibli.com/eca2d8b5750bc009/?web=9a386a&dst=http%3A//www.sg.hu/cikkek/84500
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