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A TARTALOMBÓL: 

I N S P I R Á C I Ó  

Tehetséggondozás a távtanítás időszakában 

Intézményem a tantermen kívüli digitális tanrend idején a távtanításra a Moodle       

e-learning keretrendszert választotta  tovább 

Beszámoló a NTP-TMV-19-0017 számú „Programozás csoportmun-

kában” című pályázathoz 

A 2019/2020. tanévben 12. alkalommal szerveztük meg a 2008-tól működő hagyo-

mányos országos programozói csapatversenyünket.. tovább 

Szakmai beszámoló az NTP-TMV-19-0016 által támogatott Kozma 

László XVIII. Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Ver-

senyről  

A 2019/2020-as tanévben 18. alkalommal megrendezett versenyre, melynek témája 

a digitális kultúra-tudásmérés volt, 250 tanuló jelentkezett.  tovább 

Robotika szakkör az Érdi Bolyai János Általános Iskolában a Nem-

zeti Tehetség Program támogatásával  

A Nemzeti Tehetség Program keretében az Informatikával a tehetségesekért Alapít-

vány támogatásával indítottuk el  robotika szakkörünket.  tovább 

„KISPIKTOR” Képzőművészeti Tehetségkör az Informatikával a Te-

hetségesekért Alapítvány támogatásával 

Számos tényező befolyásolja a tehetségek kibontakozását, több modell is létezik 

ennek leírására  tovább 

Véget ért az első digitális gyereknap – online családi fejtörő 

2020. május 31-én az eredményhirdetéssel befejeződött a dr. Baracsi Katalin inter-

netjogász által életre hívott online családi vetélkedő.  tovább 

Dusza Árpád Programozó Műhely mentorprogram értékelés 

A Dusza Mentor Műhely ötlete 2019 tavaszán fogalmazódott meg. tovább 

Dusza Árpád Programozói Műhely 

A középiskolai programozás-oktatás rendszerint az algoritmikus gondolkodás fej-

lesztéséről, programozói versenyfeladatokról, érettségire készülésről szól. 

 tovább 

Ismerkedés a digitális fotózással, ismerkedés a gyermeki gondo-

latvilággal 

Nagy izgalommal vártam a szakkör indulását tovább 

A digitális oktatás tapasztalatai 

A kényszerű digitális oktatás után már nem lehet visszatérni az azt megelőző, ha-

gyományos állapotra. tovább 

2020 

A kiadvány az 

NTP-HTTSZ-19-

0008 pályázat tá-

mogatásával való-

sult meg  



Bevezetés 

Intézményem a tantermen kívüli digitális 

tanrend idején a távtanításra a Moodle 

elearning keretrendszert választotta és 

ebben a rendszerben valósítottuk meg 

a tehetséggondozó projektjeinkhez 

kapcsolódó foglalkozásokat is. 

A 2019/2020. tanévben az NTP-KNI-19

-es projektfelhívásra az NTP-KNI-19-

0152 azonosítószámú „Komplex tehet-

séggondozó program a jövő logisztiku-

sainak az ipar 4.0 kihívásaira” c. 120 

órás tehetséggondozó projektet való-

sítjuk meg. A projekt alkotópedagógiai 

műhelyfoglalkozásaihoz a tanulási ke-

retrendszerben a távtanítás időszakára 

egy kurzust hoztunk létre és a kurzus-

hoz a foglalkozások számával meg-

egyező számú témát alakítottunk ki. A 

témákat az adott foglalkozások prog-

ramvezetői szerkesztették, de minden 

programvezető szerkeszthette a teljes 

kurzus valamennyi témáját is. Ez jó 

lehetőséget nyújtott a tanárok közötti 

együttműködésre, a projekt központi 

témájának többoldalú, interdiszcipliná-

ris megközelítésére is. 

A tehetséggondozó kurzus tervezése-

kor és az online felület szerkesztésekor 

fontos elvnek tartottuk a fokozatossá-

got. A rendszer már a keretek biztosí-

tásával lehetővé tette a tervezett és a 

szervezett munkavégzést. Lehetővé 

vált valamennyi foglalkozáshoz tan-

anyagok, segédanyagok, linkek elhe-

lyezése és lehetővé vált az elkészült 

feladatok benyújtása. A teljesítéshez 

határidőket rendelhettünk, korlátozhat-

tuk a fájlfeltöltés időszakát. Fórum te-

vékenységelemekkel aszinkron, a Cse-

vegés tevékenységelemekkel pedig 
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TEHETSÉGGONDOZÁS A TÁVTANÍTÁS  

IDŐSZAKÁBAN 

azonos időben történő segítséget nyújt-

hattunk. Ennyi lehetőség már elegendő 

volt az első lépésekhez, az első tan-

anyagok szerkesztéséhez, és ha mind-

ez rutinná vált, akkor már következhe-

tett a bonyolultabb tananyagelemek 

beépítése, például wikik, szótárak, 

tesztek alkalmazása. Így a témakörök 

módszertani feldolgozása is egyre szí-

nesebbé vált. 

Ilyen módon látható, hogy az elearning 

célokra használt Moodle keretrendszer 

a távtehetséggondozásban is hatékony 

tanulási környezetet biztosított. Cik-

kemben a keretrendszer felépítéséről, 

a beépíthető tananyagelemekről, vala-

mint alkalmazásának módszertani lehe-

tőségeiről nyújtok áttekintést; bemuta-

tom a távtehetséggondozásban betölt-

hető szerepét; az összegzésben pedig 

a keretrendszer távtanítást követő al-

kalmazási lehetőségeiről írok. 

A Moodle keretrendszer felépítése -  

Kurzusok, leckék, tananyag- és tevé-

kenységelemek 

A Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Enviroment) modu-

láris objektum-orientált dinamikus tanu-

lási környezet, web-alapú LMS 

(Learning Management System) alkal-

mazás, azaz tanulásirányítási rendszer, 

eLearning keretrendszer, Web2.0-ás 

környezetbe integrálva.  

A tanulásirányítási rendszereknek – így 

a Moodle rendszernek is – általános 

feladata, hogy azonosítsa, kezelje a 

rendszer felhasználóit és szerepkörük 

(az adminisztrátor-rendszergazda; kur-

zuskészítő; oktató; tutor; hallgató; ven-

dég), jogosultságaik szerint a megfelelő 

tananyagokkal (kurzusokkal) rendelje 

2020 

Az elearning tech-

nikára és tanári 

mentorálásra épí-

tett kurzusok ter-

vezett, szervezett 

és módszertanilag 

változatos tanulá-

si környezetet 

biztosítanak, ezért 

a távtanulási ke-

retrendszerek be-

vezetése és hasz-

nálata egy olyan 

tehetséggondozá-

si forma kialakítá-

sára ad lehetősé-

get, amelyet ér-

demes megtartani 

a járványhelyzet 

utáni időszakban 

is.  

Fülöp Márta 

Marianna 
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A Moodle kurzus Bevezető, áttekintő; Készségfej-

lesztő; Elméleti és kutatási kurzusokra ajánl kurzus-

mintákat. Ezek jó alapot nyújtanak a különböző típu-

sú kurzusok fejlesztéséhez. 

Bevezető, áttekintő kurzushoz a szakirodalom a 

Csoportok; Források; Tesztek; Fórumok; Fogalomtár; 

Jelenlét; Wiki; Lecke eszközök kombinációját ajánlja. 

A készségfejlesztő kurzusokban gyakoriak a csoport-

munkák, laborok és a gyakorlatok. Ebben a kurzustí-

pusban így több visszajelzés és segítség szükséges. 

Ezek leginkább a Források; Fórumok; Tesztek; Mű-

helyek, továbbá Feladat eszközök kombinációjával 

valósíthatók meg. 

Az elméleti és kutatási kurzusok gondolatok vélemé-

nyezése, megvitatása, kritikája céljából jönnek létre, 

és szerkesztésükben elsősorban a Napló; Feladat; 

Válasz; Fórum; Wiki; Műhely eszközöket célszerű 

használni. 

Gondolatok a tanulási keretrendszerek tehetség-

gondozásban betöltött szerepéről 

Úgy gondolom, hogy egy tanulási keretrendszer a 

diákok számára - a tanulás kereteinek meghatározá-

sán túl - a biztonságot is közvetíti. A diákok érzékel-

hetik, hogy a kurzusokkal előrehaladásuk egy pontos 

terv szerint halad, van kijelölt haladási irány és terve-

zett haladási ütem. Ha követik azt a tanulási utat, 

amit a Moodle rendszerben kijelölünk számukra, ak-

kor fejlődésük biztosított, céljaikat el fogják érni. 

A kurzusok szerkesztésekor lehetőségünk van a te-

hetséggondozó „tananyag” dúsítására a tematika 

iránt még érdeklődőbb diákok számára, valamint 

elhelyezhetünk kiegészítő tananyagokat ismétlés, 

felzárkózás céljából a lassabban haladó, hiányossá-

gokat pótló vagy eltérő, sajátos információfeldolgo-

zással bíró diákok számára. 

A tananyag továbbá olyan formában is kialakítható, 

hogy azt a diákok egyéni haladási ütemben dolgoz-

zák fel. Előzetes tudásuknak, érdeklődésüknek és 

motivációjuknak megfelelően, továbbá adott időszak-

ban rendelkezésre álló idejükhöz alkalmazkodva  

haladjanak, előrehaladásukat pedig tanáruk facilitá-

torként kövesse és segítse. Ebben a tanulási környe-

zetben így egyéni tanulási utak is tervezhetők, 

egyénre szabhatjuk a tanítási-tanulási folyamatot. 

 

össze őket. A Moodle oktatási keretrendszerben 

többféle formátumú kurzus szervezhető. Létrehozha-

tunk időintervallum (heti), témák vagy fórum formátu-

mú kurzust. Heti formátumú kurzus generálásakor a 

Moodle a megadott hetek számának megfelelő szá-

mú blokkot generál, míg a téma szerinti formátum 

választásakor a keretrendszerben a témák számá-

hoz hozhatunk létre blokkokat. A fórum szerinti kur-

zusszervezés pedig egy fő fórum köré szerveződik. 

A kurzusok létrehozása és beállítását követően, a 

kurzusok szerkeszthetővé válnak. A kurzusblokkhoz 

statikus tartalmak (pl. honlapok, szöveges dokumen-

tumok), illetve aktív tartalmak és tevékenységek ad-

hatók hozzá. A tevékenységek kategóriái: a Cseve-

gés; az Egyszerű válaszadás; a Feladat; a Fórum; a 

Kérdőív; a Napló; a Kvíz; a Tananyag; a Workshop. 

A Csevegés és a Fórum egyaránt kommunikációs 

célokat szolgál, de míg a Fórumot (Interjú; Vita; Leg-

gyakoribb kérdések; Tanulócsoportok; Társalgó) 

gyakorlási lehetőség vagy információszerzés céljából 

hozzuk létre és üzemeltetjük, addig a Csevegés egy-

szerű, valós idejű, szinkron kommunikációs eszköz, 

ami chat-ekhez hasonlóan működik. Csoportos cse-

vegés és Online fogadási idő is beállítható. 

A keretrendszer lehetővé teszi Feleletválasztós; 

Igaz/Hamis; Rövid válasz; Számjegyes; Párosító; 

Kiszámított kérdések; Véletlen kérdés típusú teszt-

kérdésekből álló Tesztek generálását és gyakorló-

tesztként vagy ellenőrzőtesztként történő alkalmazá-

sát. Beállítható a tesztek többszöri kitöltésének, vala-

mint újrapontozásuknak lehetősége is. A tesztek al-

kalmasak diagnosztikus, formatív, szummatív értéke-

lésre is. Az eredményekből pedig részletes statiszti-

ka kérhető, ami rávilágít a tanulási folyamat haté-

konyságára, így támogatja az egyéni tanulási utak, a 

személyre szabott tanulás kialakítását. 

A Lecke a Moodle interaktív tanulási eszköze. Két 

alapvető eleme: a Kérdés és az Elágazás. Segítsé-

gükkel Elágazó tesztek; Kártyák; Szimulációk és 

esettanulmányok típusú leckék hozhatók létre.  

A Moodle keretrendszerben a Wiki eszközzel taná-

rok és diákok által közösen szerkesztett és írt inter-

netes dokumentumok hozhatók létre. Ez az eszköz 

már a web2.0-ás környezet előnyeit mutatja. 

A kurzus céljai szerint különböző típusú kurzusok 

állíthatók össze. 

2020 
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A kurzusokban elhelyezett linkek segítségével kilép-

hetünk más tanulási környezetekbe is. Így a keret-

rendszer nyújtotta módszertani lehetőségeket kiegé-

szíthetjük például diagnosztikus, formatív és szum-

matív értékelés vagy a tanulási folyamatot segítő 

szoftverek, mobilapplikációk használatával. 

Összegzés – Gondolatok a keretrendszerek hosz-

szabbtávú használatáról a tehetséggondozásban 

és/vagy felzárkóztatásban 

Az elearning technikára és tanári mentorálásra épí-

tett kurzusok tervezett, szervezett és módszertanilag 

változatos tanulási környezetet biztosítanak, ezért 

úgy gondolom, hogy a távtanulási keretrendszerek 

bevezetése és használata a tehetséggondozásba 

egy olyan tehetséggondozási forma kialakítására ad 

lehetőséget, amelyet érdemes megtartani a járvány-

helyzet utáni időszakban is. Segítségével egy olyan 

innovatív tanulási környezet alakítható ki, amelybe 

térbeli és időbeli korlátozás nélkül vehetnek részt a 

programba beválogatott diákok. A tehetségsegítő 

pedagógus pedig mentor, tutor vagy facilitátor sze-

repkörben más és más szempontból támogathatja a 

kurzusrésztvevő tehetséges diákok csoportjának 

fejlődését. A keretrendszerben egyéni támogatás is 

megvalósítható, így az egyéni tanulási utakkal kiala-

kított egyéni fejlődési igényekre szabott mentorálás 

és/vagy tutorálás a leghatékonyabb egyéni fejlődést 

eredményezheti. A Moodle tanulási környezet hosz-

szú távú használata mellett szól az az érv is, hogy a 

pilotként alkalmazott táv-tehetséggondozásban ki-

próbált módszer elnyerte a diákok tetszését. Ennek 

igazolására írásom 

végén elhelyezem 

azt a szófelhőt, 

amelyeket a diákok 

véleményéből 

WordArt szoftver 

segítségével alakí-

tottam ki. A diákok-

nak a keretrend-

szerrel kapcsolato-

san kulcsszavakat 

kellett megadniuk. 

Egy diák legfeljebb 5 kulcsszót adhatott meg. A 

kulcsszavak összesítéséből az alábbi ábra alakult ki: 

Fülöp Márta Marianna 
tehetségfejlesztési  

szakértő 
BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma  

A Moodle rendszer további előnye, hogy támogatja a 

több csatornás információfeldolgozást. A kurzusok-

ban tananyagként elhelyezhetők feliratozott multimé-

diás fájlok vagy „felolvasott” szövegek, így ezek al-

kalmazásával támogathatjuk például diszlexiás, 

gyengén látó, nem látó diákjaink akadálymentes ta-

nulását. Elmondható, hogy ilyen módon a tanulási 

keretrendszer biztosítja a tanuláshoz való egyenlő-

esélyű hozzáférést. 

A Moodle keretrendszerrel kialakíthatunk iskolai 

szintű csoportokat is, ahol diákok egy-egy probléma 

megoldásán, egy-egy projekten dolgozhatnak közö-

sen, függetlenül attól, hogy iskolai tanulmányaikban 

milyen évfolyamon és milyen képzésben tanulnak. A 

tanulási keretrendszer ilyen módon új távlatokat nyit 

az együttműködésben, a diákok önszervező kezde-

ményezéseinek támogatásában. Lehetőséget nyújt 

egy-egy téma mentén a léptetésre is. Így egy alsóbb 

évfolyamos tehetséges diák vendégként betekintést 

nyerhet, vagy kurzusrésztvevőként bekapcsolódhat 

egy magasabb évfolyam programjába. 

A keretrendszer alkalmazása módszertani újításokat 

is eredményez. Így például kiválóan támogatja a 

megfordított osztályterem pedagógiai modellt. A 

módszer szerint: előzetes tájékozódásra és a moti-

váció felkeltésére a foglalkozást megelőzően a diá-

kok rendelkezésére bocsájtunk a témával kapcsola-

tos érdekes szöveges vagy multimédiás ananyago-

kat, animációkat, linkeket. A diákok passzív tanulás-

sal áttekintik ezeket, és már úgy érkeznek a foglalko-

zásra, hogy ismerik a foglalkozás lényegi elemeit. A 

foglalkozáson (jelen esteben: a távtehetséggondo-

zás időszakában online foglalkozásokon) aktív tanu-

lással sor kerül a téma közös megbeszélésére, fel-

dolgozására és gyakorlással történő megerősítésére. 

A tanulás így relevánsabb és hatékonyabb lesz.  

Az előzetes otthoni ismeretszerzést szolgáló tan-

anyagoknak motiválóaknak és látványosaknak kell 

lenniük. Ezért érdemes kihasználni a diákok vizuális 

fogékonyságát, és célszerű őket bevonni a vizuális 

tartalmak szerkesztésébe: a különböző segédanya-

gok, videók, animációk tervezésébe és elkészítésé-

be. Tehetséggondozásban ez az alkotótevékenység 

kiváló lehetőséget teremt a kreatív-produktív tehet-

ségesek azonosítására is, mert az alkotások alapján 

felfigyelhetünk azokra a tehetségígéretekre, akik 

eddig még nem adták jelét tehetségüknek. 

2020 



A 2019/2020. tanévben 12. alkalommal 

szerveztük meg a 2008-tól működő, 

egy regionális fordulóból és egy döntő-

ből álló hagyományos országos prog-

ramozói csapatversenyünket. 5. alka-

lommal került sor a szintén két forduló-

ból álló webprogramozói és mobilprog-

ramozói kategóriában meghirdetett 

csapatversenyre, amelyet a hagyomá-

nyos versenytől eltérő időben bonyolí-

tottunk le. Ebben a versenyrészben a 

diákoknak a versenybizottság által kitű-

zött feladatot egy adott hétvégén az 

általuk választott helyszínen kellett 

megoldani, majd a döntőn prezentáció 

keretében kellett bemutatni. 

A versenyre a 9-13. évfolyamosok mel-

lett 8. osztályos tanulók nevezését is 

elfogadtuk. A hagyományos programo-

zói versenyt háromfős csapatok szá-

mára két kategóriában hirdettük meg; 

az I. kategóriába a legfeljebb 10. osztá-

lyos diákokból álló csapatok kerültek, 

míg a II. kategóriába azok, akik között 

legalább egy, legalább 11. osztályos 

tanuló nevezett. A mobilprogramozás 

és webprogramozás kategóriákban is 

háromfős csapatok nevezhettek, de itt 

korosztály szerinti bontást nem alkal-

maztunk. 

Az idei tan-

évben is részt vettek a hagyományos 

versenyen határon túli, magyar nyelven 

tanuló diákok. A verseny kezdete óta 

jellemző, hogy újabb iskolákból jelent-

keznek csapatok, és az is, hogy egyes 

iskolákból egy-két év kihagyás után 

újra érkezik nevezés. Ez az idén is jel-

lemző volt, nem csak a nevezésekre, 

hanem a döntőbe jutókra is. Mindez 

érdekessé teszi a versenyt, fennmarad 
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BESZÁMOLÓ A NTP-TMV-19-0017 SZÁMÚ 

„PROGRAMOZÁS CSOPORTMUNKÁBAN” CÍMŰ 

PÁLYÁZATHOZ 

az érdeklődés az iskolákban és az in-

formatika tanárokban is. 

az előre eltervezetteknek 

megfelelően zajlott. A hagyományos 

verseny regionális fordulóját 11 hazai 

és egy határon túli helyszínen tartottuk. 

A döntőre hagyományos módon a név-

adó volt iskolájában, a miskolci Földes 

Ferenc Gimnáziumban került sor 10 

csapat részvételével. 

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium-

mal kialakult kapcsolat a szervezésben 

és a lebonyolításban is évek óta gördü-

lékenyen működik. A verseny szakmai 

előkészítése, a szállás és étkeztetés 

biztosítása évek óta kialakult rend sze-

rint, problémamenetesen zajlik A mobil- 

és webprogramozói verseny döntőjére 

5 csapatot hívtunk meg. E rendezvény 

helyszíne az Adina Apartment Hotel 

Budapest volt. 

Az első (regionális) fordulóban minden 

versenyfajtában a csapattagoknak kö-

zösen kellett egy-egy összefüggő, ösz-

szetett feladatot megoldaniuk. A ha-

gyományos versenyen egy elképzelt 

autópályára telepített traffipaxok mérési 

eredményeit kellett feldolgozni.  

A webprogramozási verseny első for-

dulójában egy iskolai szülői fogadónap 

megszervezésében segítséget adó 

weblapot kellett készíteni. A mobilprog-

ramozás versenyen pedig egy iskolai 

felelő sorsoló alkalmazás megvalósítá-

sa volt a feladat. A web- és mobilprog-

ramozási verseny döntőjén a korábban 

megírt alkalmazást mutatták be a ver-

senyzők. A hagyományos verseny dön-

tőjében a magyarországi amerikai foci 

eredményeit feldolgozó programot kel-

lett megírni. A tehetséges tanuló akkor 

tud fejlődni, ha kellően motivált, ha sok-

2020 

A tehetséges 

tanuló akkor tud 

fejlődni, ha kel-

lően motivált, 

ha sokszor meg 

tudja mérettetni 

magát. Nagyon 

jó, hogy infor-

matikából (ezen 

belül programo-

zásból) több 

versenyen ve-

hetnek részt a 

diákok, ez lehe-

tőséget ad arra, 

hogy az ismere-

teiket bővítsék. 

Szécsiné Festő-

Hegedűs Margit 
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dés óta együtt végzik ezt a munkát. Fontos, hogy a 

javító tanárok/zsűritagok között van egy-két személyi 

változás, ami könnyebbé teszi, hogy a feladatok kitű-

zésében meg tudjunk újulni. Mindig fontos szempont, 

hogy a gyakorló tanárok mellett bevonjunk az infor-

matikai vállalatoknál dolgozó informatikusokat is. Az 

idei évben is velünk dolgozott a névadó tanár úr 

egyik tanítványa, Marhefka István, aki 1997-ben és 

1998-ban a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián 

Magyarországot eredményesen képviselte.  

Velünk dolgozott a verseny második évének két dön-

tőse, Miglász Dániel és Molnár Viktor, akik most 

szoftverfejlesztőként dolgoznak. A verseny fenntart-

hatósága szempontjából nagyon fontos, hogy minél 

többen tudjanak róla, minél többen kipróbálják. En-

nek érdekében igyekszünk minél több alkalommal és 

minél több formában publikálni a versennyel kapcso-

latos információkat. Az ISZE év eleji tájékoztató leve-

lében elküldtük tagjainknak, akik az ország minden 

táján, nagyon sok középiskolában informatikát taní-

tanak. 

A versenyfelhívást megjelentettük az ISZE honlap-

ján, ahol az eredményeket és a feladatok szövegét is 

elérhetővé tettük. Azokat a felkészítő tanárokat, akik-

nek tanítványai már indultak a versenyen, személyes 

e-mailben is tájékoztattuk Az Inspiráció online újsá-

gunk következő számában egy összefoglaló cikket 

jelentetünk meg a versenyről. A fentieken kívül sze-

mélyes találkozások, ISZE rendezvények alkalmával 

is bemutatjuk a versenyt. Az ISZE Tehetségsegítő 

Tanács önálló műhelyének tekinti a ProgTankör mű-

helyünket, a publikációiban erre hivatkozik is. 

A pályázati összeget önrésszel is ki kellett egészíte-

ni, mert a bérjellegű kiadások - az egész éves mun-

kát végző zsűri tagok és feladatkészítők díjazása -

meghaladja a támogatásban biztosított 40%-os ösz-

szeget. Mivel a verseny két kategóriájában most is 

azonos számú nyertes van, így a jutalmazást, a kö-

rülmények magas színvonalú biztosítását saját for-

rásból egészítettük ki. A döntést a kiírás megjelené-

se után kaptuk meg, így a létszámot már nem tudtuk 

csökkenteni. Ennek a versenynek nívós szintű meg-

rendezése kb. 1,6 millió forintból oldható meg. Az 

Egyesület próbált szponzorokat felkérni, de a vállala-

tok többnyire egy-egy informatikai eszközzel támo-

gatják a nyertes versenyzőket, vagy a zsűribe dele-

gálnak szakembert. Pénzadományt nem adnak.  

Szécsiné Festő-Hegedűs Margit  

a Versenybizottság elnöke 

szor meg tudja mérettetni magát. Nagyon jó, hogy 

informatikából (ezen belül programozásból) több ver-

senyen vehetnek részt a diákok, ez lehetőséget ad 

arra, hogy az ismereteiket bővítsék. A Dusza Árpád 

Országos Programozói Emlékverseny nem csak a 

programozó (matematikai-logikai-műszaki tehetség-

terület) kompetenciájukat kéri számon és természe-

tesen mind a felkészülés, mind a verseny során fej-

leszti, hanem ezen szakmai tudás mellett az életben 

nagyon fontos egyéb kompetenciákat is: interperszo-

nális, intraperszonális, téri-vizuális tehetségterülete-

ket is, amelyek fontosak a szakmai érvényesüléshez. 

Ezen a versenyen csapatban kell dolgozni, egy nagy 

összefüggő feladatból egy részt kell megoldani úgy, 

hogy azt a csapat a feladat végső megoldásához 

hasznosítani tudja. Részt kell venni a feladat értel-

mezésében, részfeladatokra bontásában, a részfel-

adat felvállalásában egyaránt. A döntő fordulóban 

mindemellett prezentálni kell az elkészült munkát, 

ami nem egyszerű feladat, hiszen itt is együtt kell 

működni másokkal, miközben működő számítógépes 

programot kell létrehozni. 

A csapatmunka fejlesztése és az ipari programozási 

technikák mielőbbi megismerése céljából a verseny 

mellett az idén elindítottuk a Dusza mentor műhelyt 

is. A korábbi döntős versenyzők közül 3 fiatal és egy 

Dusza tanítvány, akik programozóként a verseny-

szférában dolgoznak, vállalták, hogy szeptembertől 

február végéig egy-egy csapatot mentorálnak, segítik 

őket abban, hogy egy általuk választott projektet 

megvalósítsanak. A csapatok a munkáikat a hagyo-

mányos verseny döntőjén mutatták be. Nagyon ered-

ményesnek ítéljük a programot, a középiskolások 

sokat tanultak, a mentorok is fontos tapasztalatokat 

szereztek. 

A szervezési feladatokat az előzetes munkatervnek 

megfelelően, a korábbi tapasztalatokat felhasználva 

végeztük. Nem okozott gondot az új versenyelemek 

szervezése, lebonyolítása sem. A hagyományos ver-

senyen a regionális fordulók hazai helyszínein olyan 

kollégák végezték a munkát, akik már korábban is 

részt vettek a szervezésben. A külhoni helyszínen is 

zökkenőmentesen zajlott le a verseny. A mobilprog-

ramozási feladat megoldásában a versenyzők a sa-

ját eszközeiket használták, a webprogramozási fel-

adatnál egy, az ISZE-s szervező által biztosított web-

szerveren kaptak hozzáférést és tárhelyet a csapa-

tok. A feladatok és javítási útmutatók készítői igen 

nagy rutinnal rendelkeznek, hiszen a 2008-as kez-

2020 



A 2019/2020-as tanévben 18. alkalom-

mal megrendezett versenyre, melynek 

témája a digitális kultúra-tudásmérés 

volt, 250 tanuló jelentkezett. Az 5-6-os 

korcsoport versenyzői közül az első két 

forduló után a döntőbe azok a verseny-

zők jutottak be, akik 83% felett teljesí-

tettek, a következő településekről: Baja, 

Budaörs, Dunakeszi, Kaposvár, Kisvár-

da, Kiszombor, Lenti, Nagykanizsa, Pá-

pa, Pécs, Salgótarján, Vasvár, Zirc. Az 

első forduló témája a „Régi mestersé-

gek” volt. Ehhez a témához kapcsolód-

va szövegszerkesztési, prezentáció-

késztési és grafikai feladatot kaptak a 

versenyzők. Grafikából az alábbi rajzot 

kellett elkészíteniük.  

A második fordulóban nemcsak a régi, 

de napjaink szakmáit is fel kellett ismer-

niük. A versenyzők egy online teszt for-

májában adtak számot tudásukról, 

„Régi mesterségek-új foglalkozások” 

témában. A felkészüléshez előzetes 

feladatként webhelyek címeit adtuk 

meg számukra, hogy tájékozódjanak. A 

7-8. és 9-10.-esek csapatversenyén az 

első fordulóból azok a csapatok jutottak 

tovább, akik 50% felett teljesítettek. Így 

36 csapat folytathatta a versenyt. Közü-

lük a 2. forduló feladatait 30 csapat 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ NTP-TMV-19-

0016 ÁLTAL TÁMOGATOTT KOZMA LÁSZLÓ 

XVIII. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKAL-

MAZÓI TANULMÁNYI VERSENYRŐL  

küldte be és10 csapat vehetett részt a 

döntőn, akik Kisvárdáról, Pécsről, Vas-

várról, Karcagról, Komlóról, Lentiből, 

Nagykanizsáról és Szombathelyről ér-

keztek. Az 1-2. forduló témájának a 

XXXII. Nyári Olimpiai Játékokat válasz-

tottuk. Ezzel kapcsolatban táblázatke-

zelési feladatot kaptak a versenyzők, 

melyhez az adatokat is nekik kellett 

összegyűjteni. Egy táblajátékot kellett 

készíteniük az ókori olimpiák bemuta-

tására, majd harmadik feladatként info-

grafikát, amely bemutatja az ókori olim-

piai játékokat a versenyszámok sor-

rendjében. Tartalmaznia kellett a kö-

vetkező elemeket: a játékok történelmi 

eredete, a játékok lefolyása, verseny-

számok, saját készítésű rajzok a ver-

senyszámokról, a témához tartozó leg-

alább 10 szóból készült szófelhő.  

Az idei döntőt a 

veszélyhelyzetre 

való tekintettel 

online módon bo-

nyolítottuk le, 

mely nagyon sike-

resnek mondható.  

2020 

Ridzi Gizella 
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A 2. fordulóban egy tájékoztató füzet elkészítése volt 

az egyik feladat. A másik pedig egy google tesztűr-

lap készítése 20 kérdésből, megadott szempontok 

szerint, majd ennek kiküldése 10 fő számára, az 

eredmények begyűjtése és kiértékelése. Előzetes 

feladatként képeket és szöveges anyagokat kellett 

gyűjteni Semmelweis Ignácról és a COVID 19-ről, 

valamint egy olyan űrlapot kellett készíteni, aminek 

segítségével ki lehetett szűrni a külföldről érkezők 

közül a betegséggyanús embereket. A gyűjtött anya-

gokat a döntő feladataihoz használták fel a verseny-

zők.  

Online döntő 

Az idei döntőt a veszélyhelyzetre való tekintettel on-

line módon bonyolítottuk le, mely nagyon sikeresnek 

mondható. Az 5-6.-os korcsoport esetében a döntőn 

fordított feladatra került sor. Ismét teszt formájában 

versenyeztettünk. Megformázott szöveges dokumen-

tumot, prezentációt és egy grafikát kaptak a verseny-

zők. Ezen dokumentumokban, illetve az alkalmazói 

programokban használt formázási műveletek ismere-

tét kértük számon. A legmagasabb pontszámot a 

döntőn az 5-6.-osok korcsoportjában az idén egy 5.-

es tanuló érte el, Hatvani Márk, a Pápai Tarczay La-

jos Általános Iskola tanulója. A 7-8. és 9-10.-eseknek 

infografikát kellett készíteni a COVID 19 vírussal 

kapcsolatban, valamint prezentációt Semmelweis 

Ignácról „A Megmentő” címmel. A prezentációkat 

videokonferencia keretében mutatták be a csapatok 

a zsűrinek és egymásnak. A konferencián rész ve-

hettek a felkészítő tanárok is. A versenyzők nagyon 

ügyesek voltak, a zsűri és a többi versenyző figyel-

mét megtartva előadásmódjuk gördülékeny volt, kife-

jezőkészségük sokat fejlődött. A csapatok - saját 

kérésükre - értékelték egymást, hisz mindenki látta 

az összes résztvevőt a videó közvetítésen. A 7-8.-os 
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csapatok közül a Champions csapata nyerte el a 

közösségdíjat, míg a 9-10.-esek közül az Agymenők 

csapata bizonyult a legjobbnak a versenyzők véle-

ménye szerint. Az is kiderült, hogy a versenyzőknek 

tetszettek a feladatok és a témák, amiket a verse-

nyen feldolgoztak, és szívesen készítenének videó-

kat is. A zsűri ezt figyelembe véve jövőre ilyen fel-

adattípussal színesíti majd a versenyt. A feladatok 

és az eredmények megtekinthetők az ISZE honlap-

ján: www.isze.hu. Nagyon szép munkák születtek, a 

versenyzők kitartása a három fordulón keresztül és a 

leadott versenymunkák színvonala évről évre egyre 

nő. Csak kitartó, folyamatos munka árán kerülhetett 

be egy csapat a döntőbe, ahol újabb kihívásokkal 

szembesült: időbeosztás, munkamegosztás, elő-

adásmód, egymás értékelése. A döntőben gyakran 

találkozunk olyan iskolákkal, akik már évek óta sike-

resen szerepelnek a versenyen, de minden évben új 

iskolák is csatlakoznak. Több olyan versenyző is 

van, aki 5. évfolyamos kora óta vesz részt a verseny-

ben és sikeresen szerepel. Várjuk őket jövőre is a 

versenyre, de szívesen látunk új tanulókat is, akik 

kedvet kaptak a versenyzéshez, a csapamunkához, 

akik meg szeretnék mutatni tudásokat, kreativitásu-

kat. 

Összeállította: Ridzi Gizella  

a Versenybizottság elnöke 

2020 
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A Nemzeti Tehetség Program kereté-

ben – az NTP-

MTTD-19-0243 

számú, az Informa-

tikával a tehetsége-

sekért Alapítvány 

támogatásával – 

2020. január 16-án 

indítottuk el az Érdi Bolyai János Általá-

nos Iskolában a robotika szakkörünket.  

Iskolánk nagy múltra tekint vissza, 1985 

óta folyik az emelt szintű matematika-

oktatás, amely a mai napig népszerű a 

matematikát szerető diákjaink körében. 

A reál munkaközösség minden tagja 

munkájában nagy hangsúlyt fektet a 

kiemelkedő tanulók tehetséggondozá-

sára. Ennek köszönhető, hogy diákjaink 

rendszeresen kimagasló eredményeket 

érnek el a matematika versenyeken és 

a számítástechnika csapatversenyeken. 

Jómagam 21 éve kezdtem el tanítani, 

hátrahagyva programo-

zói múltamat. Már az 

elején sokat foglalkoz-

tatott az a kérdés, hogy 

10-14 éves korosztályú 

gyermekeknél vajon 

korai-e a programozás 

tanulásának elkezdése, mennyire befo-

gadóak ezen a téren.  Akkor még a 

Pascal nyelv megismerésén keresztül 

kóstolhattak bele a gyerekek segítsé-

gemmel a programozás rejtelmeibe, 

szakköri foglalkozások keretén belül. 

Kétségeimet a szakkör sikeressége 

oszlatta el, szívesen jöttek, érdeklődőek 

voltak. A LEGO© Education olyan esz-

közöket fejlesztett ki, amelyekkel a ta-
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ROBOTIKA SZAKKÖR AZ ÉRDI BOLYAI JÁNOS 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A NEMZETI              

TEHETSÉSÉG PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL  

nulás játékos tapasztalatszerzés lehet. 

Így amikor iskolánk igazgatónője, Ba-

ranyi Teréz és a projekt kidolgozásá-

nak vezetője, Tauber Norbert, az ISZE 

alelnöke megkeresett, hogy vállalnék-e 

egy robotikával foglalkozó szakkört, 

örömmel ragadtam meg az alkalmat.  

A szakkörnek 20 résztvevője van, 

amelyet két szakember vezet. A részt-

vevők felső tagozatos, 10-13 éves ta-

nulók, akik a matematikát emelt óra-

számú osztályokban tanulják. A kivá-

lasztott célcsoportunk erőssége a ma-

tematika szeretete, tudása. A foglalko-

zásokat heti egy alkalommal 2 órában 

tartottuk meg.  

Nagy lelkesedéssel jöttek a gyerekek, 

annak ellenére, hogy délutáni időpont-

ban szerveztük meg az órákat, amikor 

már sokszor fáradtak voltak. A gyere-

keket két csoportra bontottuk, amíg az 

egyik fele a programozással ismerke-

dett, addig a másik fele matematikafej-

lesztésen vett részt, majd cseréltek.  

Bevallom, a foglalkozások elején kicsit 

tartottam tőle, hogy a programozás 

megalapozása, az elméleti ismeretek 

átadása elveszi a gyerekek kedvét, 

hiszen főleg a robot keltette fel az ér-

deklődésüket. Mivel a kezdetektől jelen 

volt a robot a foglalkozásokon, ha még 

nem is programoztuk, de voltak bemu-

A gyerekek na-

gyon gyorsan 

megértették az 

EV3 programo-

zási nyelv struk-

túráját. Öröm 

volt nézni és 

megtapasztalni, 

hogy számukra 

a blokkprogra-

mozás egy iz-

galmas játék.  

2020 

Barnetné 

Gárdonyi Rozália 



tatók, a gyerekek játszhattak a robottal, maguk mű-

ködtették a programokat, kipróbálhatták működés 

közben, megcsodálhatták társaik robotalkotásait. 

Úgy érzem, sikerült figyelmüket végig fenntartani. 

Mire a programozáshoz eljutottunk, már a robottal 

való játékok közben megismerték a gyerekek a robot 

hardver elemeit, köztük a szenzorokat, a kijelzőjét, a 

robot „agyát”, a téglát és a motorokat, valamint a 

robotépítés szabályait. Miután beszélgettünk a robo-

tokról, a mesterséges intelligencia fogalmáról, a ro-

botok használatáról, a jövő szakmáiról, okos eszkö-

zökről, eljutottunk a programozás lépéseinek megis-

meréséhez. A gyerekekkel az életből és a  matemati-

ka tanulásból vett példákon keresztül készítettünk 

algoritmusokat az általuk ismert alkalmazásokkal. 

Majd a Lego Mindstorms EV3 robotok programozá-

sával ismerkedtünk két robot segítségével. A gyere-

kek nagyon gyorsan megértették az EV3 programo-

zási nyelv struktúráját. Öröm volt nézni és megta-

pasztalni, hogy számukra a blokkprogramozás egy  

izgalmas játék. Egy nehézséget tapasztaltam, hogy 

a két robot kevésnek bizonyult a program tesztelésé-

nek fázisában. Volt, aki bátran kísérletezett a prog-

ramírásnál, minél többféle megoldást keresve. Vol-

tak, akik a biztos, egyértelmű megoldásnál marad-

tak, és nem gondolták tovább a feladatot, megelé-

gedve az így elért sikerélménnyel. 

A projekt keretén belül matematika tehetséggondozó 

foglalkozásokat Neuverth Irén tartotta, a matematika 

munkaközösség vezetője. A foglalkozásokon a 

számrendszerekkel kapcsolatos ismereteket, külön-

böző alapú számrendszerek közötti átváltásokat, 

műveleteket ismerték meg, illetve igaz, hamis állítá-

sokkal, logikai, kognitív képességfejlesztő játékokkal 

foglalkoztak. 

Sajnos a digitális munkarendben megvalósuló távok-

tatás bevezetésével a szakkör működését felfüg-

gesztettük, a diákokra és a szülőkre hárult terhek 

miatt. A robottal történő személyes kontaktus jelentő-

ségét figyelembe véve, szeptemberben folytatjuk a 

diákokkal a félbe maradt foglalkozásokat. 

A robotika szakkör a szülői, tanári vélemények 

tükrében  

A gyerekek önként vállalták a plusz órákat és na-

gyon szívesen jártak a foglalkozásokra. Izgatottan 

várták minden csütörtökön, hogy végre elkezdődjön 
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a szakköri foglalkozás. Másnap lelkesen meséltek a 

szakkörön tanultakról tanáraiknak, szüleiknek, társa-

iknak. Ezek közül idéznék néhányat, hiszen a gyere-

kek tapasztalatai alapján íródtak szüleik és tanáraik 

tollával: 

„Peti nagyon szereti a Robotika szakkört. Mindig vál-

tozatos, tele van élményekkel. Jó úgy tanulni, hogy 

közben élvezi is. ,,Játszva" tanulás. Könnyebben 

rögzül így minden. Várja a folytatást.” Keul Péter 

édesanyja 

„A fiúnknak nagyon tetszett a szakkör, mindig szíve-

sen ment. Legjobban a programozás tetszett neki, 

azt nagyon érdekesnek találta.  Reméljük, minél ha-

marabb ismét tud menni.”  Somogyi Kevin édesanyja 

„Szülőként nagyon jónak találom a robotika szakkör 

megvalósulását. A fiam – mint a kortársai – nagy 

Lego-rajongó, így az első pillanattól kezdve lelkesen 

várta a foglalkozásokat. Mivel a matematika a ked-

venc tárgya, az elméleti oktatáson sem veszített a 

lelkesedéséből, itthon is szívesen mesélt a szakkör 

matekos részéről. A robottal való foglalkozást pedig 

mindig nagy izgalommal várta. Lelkesedését csak 

emelte a finomságokat tartalmazó uzsonna.” Szi-

lágyi Dániel szülei 

„Nagy reményekkel indult neki Barnabás a robotika 

szakkörnek, és nem csalódott. Sőt, ahogy haladt 

előre óráról-órára, egyre inkább lelkesedett. A robot-

építés nagy kedvenc lett. Amikor esetleg programo-

zásból valamit nem értett, mindig elmagyarázták ne-

ki.”  Mikei Barnabás édesanya 

„Rendkívül felemelő érzés azt látni, hogy gyerekünk 

túlnő rajtunk, a szó jó értelmében. Kiváltságnak is 

tekinthetjük, hiszen nem mindenkinek adatik meg, 

hogy egy izgalmas, innovatív világba kalandozzon, 

kiskamaszként megélje játékként azt, ami akár egy-

szer a munkája, hobbija lehet.  A robotika egyértel-

műen tehetséggondozás. Látom, ahogy zsigereibe 

épül a szemlélet, a fejében elfogadottá és természet-

szerűvé válik az MI alapelve. Magamban nagyon 

büszke és elégedett vagyok, mikor órákra eltűnik a 

szobában és látom, hogy a telefonja nincs fönt, az-

tán kipirulva megjelenik egy új szerzeménnyel, és 

jön a bemutató. Volt ez már szenzorral ellátott érzé-

kelős kígyó, hordógörgető robot, és egyéb csoda-

lény.” Bajóti Andor édesanyja 
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„Rendkívül hasznos a jövőjüket tekintve, hogy játé-

kosan megismerhetik a robotikát és azon keresztül 

elsajátíthatják a programozás alapjait. Ez hozzásegí-

ti őket a rendszerszemléletű gondolkodáshoz, ame-

lyet az élet számos területén fognak tudni hasznosí-

tani."  Kovács Nóra szülei 

„Tanárként úgy gondolom, hogy a robotika-szakkör 

nagymértékben emeli iskolánk vonzerejét, a mate-

matika tagozat népszerűségét. Ilyen lehetőség más-

hol a városban nincsen.”  Szilágyi Melinda tanárnő 

Gajdó Gizella igazgató helyettesünk véleménye: 

„Nagyon jó, hogy a szakkör működik iskolánkban. 

Tanulóink az ott szerzett ismereteket nagyon jól tud-

ják alkalmazni más órákon is. Ez már március 16. 

előtt tapasztalható volt történelem órán is. A digitális 

oktatás bevezetése után ez még jobban figyelemmel 

kísérhető az online órák során. A szakkörre járó ta-

nulók gondolkodása, problémamegoldó készsége 

fejlődött.” 

A vélemények tükrében, azt gondolom nincs kétség 

a szakkör sikerességéről és mindenki nagyon várja 

már a folytatást.  

Jövőkép a szakkör után -  a tapasztalatok  

tükrében 

Diákjaink töretlen lelkesedését, fejlesztését tovább 

folytatva, a programozás tanulására helyezve a 

hangsúlyt, a blokkprogramozástól eljutva a kódolás 

megismeréséig, célszerű lenne folytatni az elkezdett 

fejlesztést, a foglalkozásokat. 

A szakkörön résztvevő célcsoport tanulói matemati-

ka szeretetének, tudásának forrása főleg a logikus 

gondolkodásuk, a már kialakult problémamegoldó 

képességük, amit az algoritmuskészítés folyamatán 

keresztül, a programozási lépések megismerésével 

és használatával igyekszünk továbbfejleszteni. A 

logikus gondolkodás, a problémamegoldás tudatos 

elsajátítása, elmélyítése biztos alapul szolgál további 

tanulmányaikban, az algoritmuskészítés, a megszer-

zett programozási ismeretek a későbbiekben bár-

mely programozási nyelv megismerésekor segít, a 

már megszerzett alapokra építve, hiszen a program-

készítés folyamatával, a programozással kapcsola-

tos alapfogalmak nem változnak. 
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Elgondolkodtató, hogy a robotika szakkör befejezé-

se után, akár egy iskolai szakkör keretén belül, a 

célcsoport kiszélesítésével még milyen pozitív ered-

ményeket érhetnénk el? Most a tehetséggondozás 

volt a cél, azonban elképzelhetőnek tartom, hogy 

fejlesztésként azokat a gyerekeket szólítsuk meg, 

akik nem érnek el a tanulásban sikereket, de az in-

formatika területe vonzza őket. A programozáson 

keresztül a többi tantárgyhoz, főleg a nagyobb ne-

hézséget okozó reál tantárgyakhoz is bátrabban, 

nagyobb önbizalommal állnának hozzá, a programo-

zási ismereteket tekintve az áthidaló kapocsnak.  

Szakkörünkkel szeretnénk hozzájárulni tanulóink 

jövőjének biztos megalapozásához, az előttük álló 

kihívások gördülékeny megvalósításához. 

 

Barnetné Gárdonyi Rozália 

szakkörvezető 

2020 



Számos tényező befolyásolja a tehetsé-

gek kibontakozását, több modell is léte-

zik ennek leírására, bemutatására, de 

számomra a pedagógus szerepe a leg-

meghatározóbb. Ha nem is jelenik meg 

minden modellben élesen különálló-

ként, de szinte mindig részese, hiszen 

ahhoz, hogy az egyén képességeit tel-

jesítménybe tudja fordítani, megfelelő 

környezetre és hozzáértő szakembe-

rekre van szükség. Ha visszagondolunk 

iskolánkban eltöltött éveinkre, mindany-

nyiunk életében feltűnik egy olyan ta-

nár, egy példakép, egy mentor, aki 

nagy hatást gyakorolt későbbi életünk-

re. Mai napig emlékszem az általános 

iskolás rajztanáromra. Figyelt, segített, 

nevelt. Személyiségével, tudásával és 

tetteivel érték- és mértékadóvá vált éle-

temben. Így lett a rajz oktatása és te-

hetséggondozás mindennapjaim része 

és hiszem, hogy ez a minta az, amely 

meghatározza tanítványaimhoz való 

viszonyomat.  

Ezért is tartottam fontosnak, hogy az 

Informatikával a Tehetségesekért Ala-

pítvány támogatásával megvalósíthas-

sam a Kis Piktor Képzőművészeti Te-

hetségkört a tavalyi tanévben. Ennek 

folytatásaként a szakkört idén is meg-

tarthattam összesen 30 tanórában, két-

hetente két tanórában a 16. kerületi 

Herman Ottó Általános Iskolában. A 

programban azok a tehetségígéretek 

vettek részt, akik a 2018/19-es tanév-

ben is jelen voltak. A tanítási-tanulási 

folyamat megtervezésekor figyelembe 

vettem egyrészt a folyamatban résztve-

vő diákok már meglévő ismereteit és az 

B L O G  27. évfolyam 3. szám 

I N S P I R Á C I Ó  

„KISPIKTOR” KÉPZŐMŰVÉSZETI TEHETSÉG-

KÖR AZ INFORMATIKÁVAL A TEHETSÉGESE-

KÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL 

érdeklődési körüket. Ezek alapján a 

témák kiválasztása során fő szerepet 

kaptak a természeti tájak, a virágok, az 

állatok és a geometriai formák, a 

csendélet. Tavaly a fejlesztés mellett 

elsődleges célom volt, hogy diákjaim 

sok élménnyel gazdagodjanak és mer-

jék használni a színeket, bátrabban, 

merészebben fessenek. Az idén job-

ban tudtunk együttműködni, hiszen 

egyrészt már egy összeszokott társa-

ságról volt szó, tehát mind csoport 

szinten, mind pedig egyénileg, hiszen 

ismertem az egyes tanulók személyi-

ségét és képességeit. Így az idei év 

elsősorban teljesítményre ösztönző, 

grafikai és festéstechnikai módszere-

ket átadó programként indult. Foglalko-

zásaink vidám hangulatban teltek, ahol 

a gyerekek felszabadultan tudtak alkot-

ni, szabadon útjára tudták engedni fan-

táziájukat és ki tudták bontakoztatni 

kreativitásukat. (1. ábra: tantermi alko-

tás) 

1. ábra 

Egymásra épülő foglalkozásokat ter-

veztem, csendélet rajzolása lépésről 

lépésre, virágok, váza, geometriai for-

mák. Itt ötvöződtek volna a téri-vizuális 

Mindegyik ta-

nuló érdekes-

nek találta a 

tehetséggondo-

zás digitális 

formáját, és 

abban is egyet 

értettek, hogy 

a távmunka 

nem helyettesí-

ti a közös alko-

tás és a zenére 

való festés örö-

mét. 

2020 

Orosz Emese 
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feldolgozásnál a síkidomok és térbeli testek felisme-

rése és felhasználása a valóság ábrázolásában 3 D 

Paint program segítségével, amit eddig csak szabad 

tevékenység keretében láthattak. Tavaly a 2D Paint 

programmal már megismerkedtek a gyerekek, ame-

lyet az Alapítvány egyik kurátora tanított meg a szak-

köri tagoknak. (2. ábra) 

 

2.ábra 

A digitális oktatás bevezetése kihívást jelentett szá-

munkra, hiszen a gyerekeknek úgy kellett helytállni, 

hogy nem tudtam belejavítani a munkafolyamatokba. 

Igyekeztem látványos videókat megosztani a diákja-

immal, lépésről lépésre szemléltetve, hogyan készít-

sék el az adott feladatot. Mivel márciusra már több 

technikát elsajátítottak, így gondoltam, hogy ügye-

sen megoldják majd a rájuk váró lehetséges felada-

tokat. A kész alkotások és munkafolyamatok magu-

kért beszélnek. (3. és 4. ábra) 

 
3. és 4. ábra: digitális oktatás - otthoni alkotások 

 

 

4. ábra: otthon készített festmények 

A gyerekek visszajelzései fontosak voltak a szá-

momra, hogyan ítélik meg a munkájukat, milyennek 

találták a feladatokat. Mindegyik tanuló érdekesnek 

találta a tehetséggondozás digitális formáját, és ab-

ban is egyetértettek, hogy a távmunka nem helyette-

síti a közös alkotás és zenére való festés örömét. 

„Nagyon tetszett a pipacs festése. Jó lenne újra 

együtt festeni és festés közben énekelni” (Lara) 

„Először, amikor még nem is kezdtem hozzá, azt 

hittem, hogy nem fog sikerülni, de aztán rájöttem, 

hogy nagyon könnyű. Legyen még ilyen pipacsos 

kép!” (Rózi) 

Összességében elmondhatom, hogy habár a körül-

mények megváltoztak március második felétől, de 

mégis hatalmas élményt jelentett a gyerekeknek a 

feladatok otthoni megoldása, a saját magukra utalt-

ság, egyénileg megoldani a kitűzött feladatokat, le-

küzdve a nehézségeiket és ezáltal sikerélményhez 

jutni. Nekem pedig abban volt kulcsszerepem, hogy 

megfelelő környezetet teremtsek az iskolában, vala-

mint a karanténban eltöltött napokban az otthoni al-

kotás irányításában, és oly módon segítsem őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredménye-

ket érjenek el és alkotó egyénné váljanak.  

Köszönöm az Informatikával a Tehetségekért Alapít-

ványnak a támogatást, hogy ez a tehetségkör meg-

valósulhatott.  

Orosz Emese 

napközis tanító 

 

V
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2020. május 31-én az eredményhirde-

téssel befejeződött az az online családi 

vetélkedő, amelyet dr. Baracsi Katalin 

internetjogász hívott életre és amelynek 

díjait az ISZE is szponzorálta. 

„Köszönöm, hogy nagyon sokan kitöl-

tötték a gyereknapi játékot és közben 

játszva tanultak a  biztonságos és tuda-

tos nethasználatról. Remélem, sokuk-

kal, sokatokkal személyesen is fogunk 

találkozni!” – olvashattuk az ötletgazda 

bejegyzésében. 

Egy játéklezárás a feltett kérdések he-

lyes megválaszolásával, az internetes 

kutatómunka eredményeinek megadá-

sával lesz teljes. 

1. Hedy Lamarr: Osztrák születésű 

amerikai színésznő és feltaláló. Nevé-

hez fűződik az a kommunikációs tech-

nológia, amelyen a GPS, a WiFi és a 

Bluetooth alapul. 

Ada Lovelace: angol matematikus és 

írónő, aki főként arról volt ismert, hogy 

leírást készített a Charles Babbage által 

tervezett első mechanikai számítógép-

hez, az analitikai számolóműhöz. A 

géphez készült programokat is ő írta, 

így az első számítógép-programozónak 

is tartják, bár ez utóbbi állítás ma is vita 

tárgyát képezi. 

Keith Broni: az Emojipedia emoji 

tisztviselő-helyettese; feladata a hangu-

latjel-készletek változásainak felügyele-

te a fő szállítóktól, valamint az emoji-

felhasználások és trendek fordítása és 

értelmezése. Ő az első ember a vilá-

gon, aki az Emoji Translator hivatkozási 

címet viseli, és feladata, hogy segítsen 

a cégeknek biztonságosan navigálni 
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VÉGET ÉRT AZ ELSŐ DIGITÁLIS GYEREKNAP – 

ONLINE CSALÁDI FEJTÖRŐ 

ezen a növekvő hangulatjel-média ak-

nában.  

2. FOMO: „Fear of Missing Out”, azaz 

magyarul „félelem attól, hogy lemara-

dunk vagy kimaradunk” valamiből az 

online tér történései kapcsán.  

LOL: az internetes szlengben hasz-

nált kifejezés, az angol laughing out 

loud (magyarul hangosan felnevetni) 

rövidítése (egy másik értelmezésben: 

lot of laugh, vagyis ~ hosszas röhö-

gés). A League of Legends számítógé-

pes játék rövidített elnevezése. 

Shredding: aprítós videók a Youtu-

beon vagy más videómegosztó felüle-

teken (pl. mobil feldarabolása live-ban)  

3. Cyberbullying: Internetes bántal-

mazás, amely számos formában meg-

valósulhat az online térben (pl. kibe-

szélés, becsapás, sexting, doxing). 

Legismertebb formája az internetes 

zaklatás, amely a hazai jogszabályok 

alapján is bűncselekménynek számít. 

Sharenting: A túl sok információ 

megosztását (overshare) és a szülők 

szerepét (parenting) olvasztja össze – 

vagyis olyan szülői viselkedésre figyel-

meztet, ahol a gyerek minden rezdülé-

sét dokumentálják és ezeket a képe-

ket, videókat, információkat rendszere-

sen és nagy mennyiségben osztják 

meg a szülők a közösségi médiában.  

Deepfake: Hamis valóság, nem iga-

zi, manipulált, kamuvideók, amelyek az 

álhírek egy újabb szintjét is megteste-

sítik. 

4. Digitális diéta: A diéta ebben az 

esetben nem a fizikai, hanem mentális 

értelemben vett diéta. A digitális tér és 

2020. május 18-

án ünnepeljük 

az internet vi-

lágnapját, má-

jus utolsó va-

sárnapján pedig 

a gyereknapot. 

E két jeles nap 

adta az ötletet, 

hogy a megvál-

tozott körülmé-

nyek között is 

ünnepeljünk. 10 

kérdésből álló 

családi fejtörőt 

állítottam össze, 

amely az inter-

net sokszínű vi-

lágának egy-egy 

szeletét mutatja 

be. Cél, hogy az 

egyes kérdések-

re a család kö-

zösen találja 

meg a válaszo-

kat.  

2020 

Dr. Baracsi 

Katalin 

https://www.facebook.com/hashtag/biztons%C3%A1gos%C3%A9studatosnethaszn%C3%A1latr%C3%B3l?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAsOQMqTaCyUpUd5WtFrMD2V7hPECer4vqtHoPXgBTNHJYgxqpGYrvKXmrUNU9extociQtzY2MypvhIrMXKiLYCRA5JCJkKndBI61rXHA2aGJ85mNJGvp5mgF3
https://www.facebook.com/hashtag/biztons%C3%A1gos%C3%A9studatosnethaszn%C3%A1latr%C3%B3l?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAsOQMqTaCyUpUd5WtFrMD2V7hPECer4vqtHoPXgBTNHJYgxqpGYrvKXmrUNU9extociQtzY2MypvhIrMXKiLYCRA5JCJkKndBI61rXHA2aGJ85mNJGvp5mgF3


B L O G  27. évfolyam 3. szám 

I N S P I R Á C I Ó  

eszközök felelős és minőségi fogyasztását jelenti. 

Időnként érdemes kütyümentes időszakokat tartani. 

 

 

5. A képet készítette: Farkas Bertalan Péter 

6. Egry József: Badacsony 

Csontváry Kosztka Tivadar: Vihar a Hortobágyon  

Szőnyi István: Zebegényi Dunakanyar 

7. FORTNITE: PEGI 12, GTA: PEGI 18,  

PUBG: PEGI 16 

8. Autóvezetés közben biztonságosan mobiltelefo-

nálni kihangosító berendezés, headset igénybevéte-

lével lehet. Élő közvetítés, liveolás, szöveges üzenet 

írása tilos. 

9. A jó jelszó minimum 7 karakterből áll, kis- és 

nagybetűket, számokat és speciális karaktereket 

tartalmaz. Minden bejelentkezési felületünkhöz kü-

lönböző jelszót használjunk, és azokat rendszeresen 

változtassuk meg. 

10. január 28.: az adatvédelem nemzetközi napja,  

július 17.: az emotikonok világnapja,  

december 10.: az emberi jogok világnapja 

 

Dr. Baracsi Katalin 

internetjogász 

2020 

 



Előzmények 

A Dusza Mentor Műhely létrehozásának 

ötlete 2019 tavaszán fogalmazódott 

meg. A Dusza Árpád Programozói Em-

lékverseny tapasztalataira alapozva 

szerettünk volna egy olyan műhelymun-

kát megvalósítani, amely lehetőséget 

biztosít középiskolai diákoknak, akik 

érdeklődnek a programozás iránt, hogy 

saját projektötletükön hosszabb ideig, 

mentorok támogatásával, csapatmunká-

ban dolgozzanak, megismerve a mo-

dern szoftverfejlesztési technikákat.  

Olyan megbízható és elkötelezett men-

torokat kerestünk, akik az „iparban” dol-

goznak. Így lehetett megoldani azt, 

hogy a gyorsan változó informatika vilá-

gából beszivárogtassuk a középiskolák-

ba a jelenleg használt módszereket és 

eszközöket. 

A verseny 12 éves múltja már lehetősé-

get biztosított arra, hogy az egykori kö-

zépiskolások felnőtté válva és professzi-

onális tapasztalatot szerezve a szoftver-

fejlesztés területén vállaljanak feladatot. 

Találtunk is három volt Dusza verseny-

zőt.  

2019 augusztusában hirdettük meg a 

programot, végül szeptember végére 6 

középiskolás csapat jelentkezett. 

Az eredeti felhívás szövege itt olvasha-

tó:  

https://isze.hu/wp-content/

uploads/2019/08/Felhivas-a-Dusza-

Muhelyre.pdf 
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MENTORPROGRAM ÉRTÉKELÉS 

A műhely koncepciója 

A műhely kihirdetése előtt az alábbi sa-

rokköveket raktuk le, amely a műhely 

koncepcióját rajzolta ki: 

 csak csapatok jelentkezését fogad-

juk, 1 csapat legalább 3 fős legyen, 

 a csapatok saját projektötlettel jelent-

kezzenek,  

 bár a munka dandárja online módon 

történik, fontosnak tartottuk a mentor 

és  csapata közötti személyes kap-

csolat megteremtését is, 

 egy mentornak csak egy csapata 

legyen („fő mentor”), ettől függetlenül 

természetesen a többi mentor is se-

gítheti a csapatot, 

 a csapatok egymás munkáit is tudják 

követni, tudjanak egymástól tanulni, 

inspirálják egymást, 

 ne terheljük a csapatokat, mindenki 

a saját akaratának, szabadidejének 

megfelelően tudjon haladni, 

 rugalmasság legyen jelen végig a 

program során, alkalmazkodjunk a 

csapatok egyedi igényeihez, 

 vonjuk be a felkészítő informatika 

tanárokat is a folyamatba. 

Megvalósítás 

A mentorprogram 2019 szeptemberétől 

2020 februárjáig tartott. 

Három workshopot tartottunk, szombati 

napokon 9:00-15:00 óra között. A 

workshopokra a csapatok eljöttek az 

ország különféle pontjairól (Kaposvár, 

Szombathely, Dunakeszi, Budapest), és 

személyesen dolgoztak együtt a mento-

rokkal. A mentorok kezdetben szakmai 

előadásokat tartottak a csoportoknak, a 

A működést tá-

mogatták az 

ISZE részéről: 

Szécsiné Festő-

Hegedűs Margit, 

középiskolai ta-

nár, a Dusza Ár-

pád Programozói 

Emlékverseny 

zsűrijének elnöke 

és Dr. Bánhidi 

Sándorné, az 

ISZE főtitkára, a 

feltételek biztosí-

tója. 

2020 

Marhefka István 

https://isze.hu/wp-content/uploads/2019/08/Felhivas-a-Dusza-Muhelyre.pdf
https://isze.hu/wp-content/uploads/2019/08/Felhivas-a-Dusza-Muhelyre.pdf
https://isze.hu/wp-content/uploads/2019/08/Felhivas-a-Dusza-Muhelyre.pdf
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tünk az első év tapasztalataira ennek megfogalma-

zásához, ezért a felkészítő tanárokkal is szervezünk 

egy beszélgetést. 

Oklevelekkel is szeretnénk elismerni még idén a csa-

patok munkáját, amelyet az iskolaigazgatóknak kül-

dünk ki (ez még a koronavírus elterjedése előtt fogal-

mazódott meg), és a csapatok munkáját az ISZE-

honlapján is publikálnánk. 

Szeretnénk jövőre a csapatok számára további bete-

kintést adni az ipar működésébe, amelyhez mi, men-

torok még több személyes példát hoznánk be saját 

munkáinkból rövid előadások formájában, illetve 

tervben van céglátogatások megszervezése is. 

A Dusza Mentor Műhely a tények tükrében 

Mentorok száma: 4 fő 

Jelentkező csapatok száma: 6 db 3 fős csapat 

Dusza Mentor Műhelyt sikeresen befejező csapatok 

száma: 4 

Résztvevők összlétszáma (akik sikeresen befejezték 

a munkát, felkészítő tanárokkal együtt): 21 fő  

Közös találkozók száma (workshopok + bemutató 

közönség előtt): 4 alkalom 

A mentorprogramot sikeresen befejező iskolák: 

 Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 

 Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 

 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neu-

mann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma 

 Szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Álta-

lános Iskola és Gimnázium 

Mentorok: 

 Korom Szilárd informatikatanár, programozó – 

Ericsson Magyarország Kft. 

 Marhefka István független agiliscoach és szoft-

verarchitect – T-shaped Software Kft. (saját cég) 

 Miglász Dániel Software Engineer – Bosch Ma-

gyarország 

 Molnár Viktor product owner – IT Services Hun-

gary Kft. 

Marhefka István 
mentor, 

a Dusza Programozó Műhely vezetője 

 

későbbi workshopokon pedig a csapatok mutatták be 

projektjükben való előrehaladásukat a többi csapat 

és mentor számára. Arról is beszámoltak, mit tanul-

tak a mentorprogram során. A workshopok között a 

csapatok „otthon” dolgoztak, minden csapat a saját 

módján oldotta meg ezt. Volt olyan csapat, akinek 

lehetősége nyílt az informatika órán foglalkozni a 

projektjével, mások szabadidejükben dolgoztak. Bár 

a mentorokkal szemben nem volt elvárás, mégis 

meglátogatták a csapatukat saját városukban is, és 

ott is dolgoztak együtt. Ez azért is szükséges volt, 

mert nem mindig tudott minden csapat eljönni egy-

egy workshopra. 

2020. február 22-én Miskolcon, a Földes Ferenc 

Gimnáziumban a csapatok bemutatták munkájukat a 

Dusza Árpád Programozói Emlékverseny döntőjén 

az ott lévő versenyzőknek (10 csapat, 30 középisko-

lás), felkészítő tanáraiknak és más érdeklődőknek. 

Elért eredmények, konklúzió 

A Dusza Mentor Műhelyt sikeresen megvalósítottuk, 

a célját elérte, koncepciója teljesült.  

Szakmai eredményként megfogalmazható, hogy a 

csapatok megtanulták a Git használatát, a megvaló-

sítandó feladatok közös lebontását és egymás közöt-

ti szétosztását transzparens működés kialakítása 

mellett. A saját maguk által választott technológiai 

stackben (Java, C#/ASP.NET, Unreal engine, Andro-

id) elmélyültek, megtanulták a hálózati kommunikáci-

ót, API készítését, kliens/szerver működést. 

Visszatekintés keretében megfogalmaztuk, hogy a 

műhelyt a következő évben is folytatni szeretnénk. A 

bevont csapatok számát nagymértékben nem növel-

nénk, inkább minőségileg mélyítjük a műhely tartalmi 

munkáját.  

Megfogalmazásra került számos továbbfejlesztési 

javaslat.  A kisebb gyermekbetegségeket kiküszöböl-

jük, és készítünk egy módszertani kézikönyvet is, 

amely a műhely működését definiálja. Ezáltal előre 

bemutatnánk az érdeklődőknek, hogy hogyan is mű-

ködik a műhely, nagyobb betekintést biztosítva. Ab-

ban bízunk, hogy a jövőben így a jelentkező csapa-

tok és a mentorok számát is növelni tudjuk. 

A módszertani kézikönyv tisztázná az egyes résztve-

vők (mentorok, felkészítő tanárok és csapattagok) 

szerepét is, segítséget nyújtana például a felkészítő 

tanároknak is a még jobb bevonására. Erősen épí-

2020 



Programozás középiskolában 

A középiskolai programozás oktatás 

rendszerint az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztéséről, programozói verseny fel-

adatok megoldásáról, az érettségire 

készülésről szól. Ez persze szükség-

szerűen alakult így, hiszen a programo-

zás iránt kevésbé érdeklődő diákok in-

formatikai kompetenciáit szeretnénk 

fejleszteni (fenntartva, hogy nem csak 

az informatika miatt szükséges az algo-

ritmizálás), a programozni vágyóknak 

pedig kihívásokat keresünk, amelyek az 

iskolai keretbe illenek. A probléma 

azonban az, hogy a valós életbeli prog-

ramozói feladatok legtöbbször nem al-

goritmikus kihívást jelentenek. Tapasz-

talható továbbá, hogy a szabadidejük-

ben kódoló diákok is inkább saját, valós 

projekteket keresnek. A különbség a két 

megközelítés között hatalmas. Egy tel-

jes funkcionalitást ellátó szoftverrend-

szer elkészítéséhez rengeteg olyan 

egység szükséges, amellyel iskolai ke-

retek között nem tudunk foglalkozni. 

Egy nagyon egyszerű példa egy alkal-

mazás megjelenése. A designnal renge-

teg időt el lehet bíbelődni, finomítgatni, 

megtervezni, de az informatika órákból 

nyilván nem szeretnénk túl sok időt erre 

fordítani. A másik probléma, hogy egy 

komplex rendszer sokféle technológiát 

igényel. Nyilván nem lehet elvárni egy 

tanártól sem, hogy naprakész legyen 

abban, hogy egy diák aktuális ötletét 

éppen most mivel a leghatékonyabb, 

legcélravezetőbb megoldani. A progra-

mozási nyelvek, keretrendszerek, para-

digmák évről-évre változnak, amelynek 

követése még az iparban dolgozó prog-

ramozók számára is nehézséget okoz. 

Ugyanez az oktatásban nemcsak hogy 

nem követelmény, de nem is célszerű, 
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hiszen nem gyorsan elévülő tudást sze-

retnénk adni a diákoknak, hanem alkal-

massá kívánjuk tenni őket azok önálló 

megtanulására. 

A mentorprogram 

A Dusza Árpád Programozó Műhelyt 

Marhefka István alapította és tartja egy-

ben azzal a céllal, hogy erre a problé-

mára adjon hatékony választ. Teret és 

keretet adjon azon érdeklődő diákok 

számára, akiknek van már egy projekt-

ötlete, de szükségük van professzioná-

lis segítségre, iránymutatásra. Az ötlet 

az ISZE támogatása nélkül nem jött 

volna létre. A programot szakmailag, 

anyagilag is támogatta, valamint helyet 

biztosított a találkozóknak, a Dusza Ár-

pád Országos Programozói Emlékver-

senyen pedig lehetőséget biztosított az 

elkészített projektek bemutatására. 

A programra középiskolás csapatok 

jelentkezhettek egy konkrét programöt-

lettel. A Műhely szervezői pedig az ötle-

tekhez illő, iparban dolgozó programo-

zót választottak mentorként (akik 

egyébként korábbi Dusza Verseny 

résztvevői). A mentorprogram 2019 

szeptemberében indult és 2020. február 

22-én (a Dusza Programozói Verseny 

döntőjén) zárult le. A cél az volt, hogy a 

nevezésben kitűzött alkalmazás fél év 

alatt valósuljon meg, s egy bemutató, 

demonstráció készüljön a záró alkalom-

ra. Az első programot végül 4 csapat 

tudta teljesíteni. 

A mentor és a csapat 

A mentor nem csapattag, szerepe in-

kább iránymutató, ellenőrző jellegű volt. 

Segített kiválasztani a csapatnak az 

ötlethez legmegfelelőbb programozási 

nyelvet, környezetet, szükséges techno-

„Ebben az évben 

először támogat-

ta a verseny 

szellemiségét a 

szintén Dusza 

Árpádról elneve-

zett Mentormű-

hely, amelyet a 

korábbi verse-

nyek részvevői, 

ma már vállala-

toknál dolgozó 

programozók se-

gítettek. A kö-

zépiskolás csapa-

tok az egy éves 

fejlesztések 

eredményeit be-

mutatón ismer-

tették a kísérőta-

nárokkal, a zsűri-

vel és a verseny-

zőkkel. Moderál-

ta: Marhefka Ist-

ván, az 1997-es 

Fokvárosi IOI 

ezüstérmes ver-

senyzője, a Men-

torműhely veze-

tője." 

2020 

Korom Szilárd 
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csak az ötletük volt, de visszatekintve azt lehet mon-

dani, hogy a mentorok segítségével sikerült leküzde-

ni az akadályokat, s működő, használható progra-

mok kerültek ki a diákok kezei alól (a mentorok nem 

vettek részt azt implementációban). A közös munkát 

csak folyamatos kapcsolattartással lehetett megolda-

ni. Minden mentor egyénileg tette ezt meg a csapa-

tával heti szinten, valamint 3 „össznépi” workshopra 

is sor került a félév során az ISZE oktatótermeiben. 

A kapcsolattartás formája csapatonként eltérő volt. 

Mivel az ország különböző részeiről jelentkeztek, 

ezért a személyes találkozó csak korlátozva volt le-

hetséges, de azért a program egész ideje alatt a né-

hányszor a mentorok is elutaztak a csapatokhoz. A 

workshopok elsődleges célja az volt, hogy adjon a 

munkának egy ritmust, biztosítsa a folyamatos hala-

dást, és egyfajta határidőként szolgált. A csapatok-

nak tehát a félév elején meg kellett tervezni, hogy az 

egyes fázisokban mit fognak elkészíteni (még ha 

nem is sikerült ezt mindig 100%-osan teljesíteni). A 

találkozók egyúttal ötletbörzék is voltak, ahol a diá-

kok meríthettek a csoportjukon kívülről, segíthettek a 

többieknek. 

Összegzés 

A diákok egybehangzó visszajelzése - és a szemé-

lyes megítélésem alapján is - a jelentkezők rengete-

get tanultak a program végére. Azt gondolom, hogy 

a Műhely nélkül a diákok ezeket az ötleteket nem 

tudták volna megvalósítani. Kiemelték továbbá a 

csapatmunkához való 

viszony alakulását is. 

Szinte mindenki említet-

te, milyen nagy gondot 

okozott sokszor a csa-

patban való közös hala-

dás, fejlesztés egy fél-

éven át, milyen nehéz 

volt a munkafolyamatot megtervezni és nyomon kö-

vetni. A mentorok tehát nem pusztán technológiai 

tanácsadók, a programozást koordinálók vagy 

„architectek” voltak, hanem projektmenedzserek és 

oktatók is. A Dusza Árpád Programozóműhely a kö-

vetkező szeptemberben is indul az ISZE támogatá-

sával. Reméljük, egyre több iskolához, csapathoz 

eljut a felhívás, s évről évre formálódik, finomodik 

majd ez az újszerű, hiánypótló program. 

Korom Szilárd  
mentor 

lógiákat, segített megtervezni az alkalmazás archi-

tektúráját, javaslatokat fogalmazott meg akár a for-

ráskód szintjén, továbbá őrködött a projekt megvaló-

sítása felett. 

Hangsúlyoznunk kell a csapatok fontosságát. Közép-

iskolai keretek között ritkán adódik alkalom valódi 

csapatfeladatokra, s az informatikai versenyek terén 

is az egyéni verzió van túlsúlyban. A Dusza Árpád 

Országos Programozói Emlékverseny pont erre kí-

vánt választ adni, ami mind a mapi napig sikeresen 

megrendezésre kerül évente. Ám be kell látnunk, 

hogy még ez a verseny sem elegendő ahhoz, hogy a 

tényleges csapatban való fejlesztést szimulálja. Miért 

alkalmas erre inkább a mentorprogram? Mert nem 

csak elegendő idő van a fejlesztésre, de a mentor is 

segít a munkafolyamat professzionális menedzselé-

sében. A félév során fontos szempont volt, hogy az 

agilis szoftverfejlesztés fontos momentumait megje-

lenítsük a csapatok életében, rákényszerítsük a diá-

kokat projektmenedzsment eszközök (pl. Trello), 

verziókövető rendszerek (pl. Github, kód review, pull 

request), agilis ceremóniák megtartására. 

Hogyan alakult? 

A következő táblázat röviden összefoglalja a megva-

lósult projekteket: 

Ahogy látni lehet, nem egyszerű alkalmazásokról 

van szó, sőt nem is tisztán programozásról (például 

a játék esetében). A csapatok, amikor jelentkeztek, 

még nem tudták, hogyan lehetséges megoldani őket, 

2020 

Név Mit tud? Mentor 

Simon 

Taps 

Többszemélyes memóriajáték 

telefonra, melyben a játékosok 

között valós életbeli kommunikáció 

szükséges. 

Mar-

hefka 

István 

AIMoba A klasszikus amőba játék többsze-

mélyes változata egy webes alkal-

mazásban. Az ellenfél lehet a szá-

mítógép különböző nehézségeken. 

Korom 

Szilárd 

e-Kretén A jól ismert e-Kréta mobilalkalma-

zás egy jobb verziója, mely képes 

az éles szerverről adatokat letölte-

ni, ám több lehetőséget biztosít a 

felhasználó számára. 

Molnár 

Viktor 

Game 
Making 

Egy többszemélyes 3 dimenziós 

FPS (First Person Shooter) játék, 

a hozzátartozó grafika, zene, pálya 

elkészítése. 

Mig-

lász 

Dániel 



Nagy izgalommal vártam a szakkör in-

dulását. Nem vagyok tanárember, ezért 

biztos voltam, hogy az alsó tagozatos 

diákok oktatása nem lesz számomra 

gyalog-galopp. Sokat törtem a fejem a 

ma oly divatos kompetencia szón. Mit 

jelent nekem és mit a még aprócska 

emberkéknek? Hát teljesen mást! Szá-

momra megszokott a technikai környe-

zet. Számukra számítógép ide vagy 

oda, akármilyen furcsa is, de idegen. Én 

állandóan számítógéppel dolgozom és 

a hozzákapcsolható sokfajta eszközzel, 

ők csak a telefont ismerik. 

A mai gyerekeknek nehéz a mobil tele-

fonon túl látni, élni. Mint tapasztaltam, 

szokatlan is volt számukra a számító-

gép és a mobiltelefon közötti különbség. 

Az egy érintéses korlátozott lehetőség 

állt szemben a szinte végtelen felhasz-

nálási lehetőséggel. Ez a fajta hozzáál-

lás volt a nyerő! Képtelenség a kis mobil 

eszközökkel olyan varázslatot alkotni, 

mint egy számítógéppel és egy megfe-

lelő fényképezőgéppel! 

Lássunk pár példát! Elhúztam a 

„mézesmadzagot”, mutattam sok olyan 

felvételt a képeim közül, amely számuk-

ra elérhetetlennek, megvalósíthatatlan-

nak tűnik, és ők csak valahonnan letölt-

ve jutnának hasonlóhoz. Egészen felcsi-
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gázta őket a sok lehetőség! Szó szerint 

sziporkáztak! Következő lépés a techni-

kai halandzsa lefordítása számukra. Ez 

egy könnyed ujjgyakorlat: egyszerű ani-

mációval szemléltetve a fényképezőgép 

objektívjének, azok lamelláinak műkö-

dését, szimulálva, paraméterek nélkül. 

Aztán a gyors és lassú exponálások 

közti különbség. Remek… haladunk! A 

következő lépés az esztétika, aranymet-

szés és társai. Természetesen nem 

Fibonaccival kezdtem. Az igazi varázs-

lat akkor jött, amikor a kezükbe vehettek 

egy tükörreflexes fényképezőgépet port-

rémarkolattal. Nagyon igyekeztek apró 

kezecskéikkel megfogni és stabilan 

megtartani a nekik hatalmas és nehéz 

eszközt. A víz levert, ahogy futkostak 

vele témát keresve! De hathatósnak bi-

zonyult a bevetés előtti munkavédelmi, 

előadás, mert a fényképezőgép épen, 

egészségesen megúszta a bevetést. 

Egy-egy projekt sokszor több ember 

munkájából tevődik össze, ezért szá-

momra egyértelmű volt, hogy nem a 

versenyszellemet, hanem a csoportban 

dolgozást kell támogatnom. A fotózás-

kor egymást támogatták, ötleteket adtak 

egymásnak. Az elkészült képekre rá-

húzva az aranymetszés szálait, jól lát-

szottak a lehetőségek, és értelmezhető-

A mai gyere-

keknek nehéz a 

mobil telefonon 

túl látni, élni. 

Mint tapasztal-

tam, szokatlan 

is volt számuk-

ra a számító-

gép és a mobil- 

telefon közötti 

különbség.  
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vé vált számukra is, a saját alkotásukon látták a kü-

lönbségeket. Közben sok élménnyel és tapasztalattal 

gazdagodtunk, mert mindenkinek volt fotózással 

kapcsolatos tapasztalata. Kinek a nagypapája, nagy-

bácsija művelte, műveli, kit pedig rendszeresen, mint 

modellt alkalmaznak. 

Ugrás a mély vízbe! Photoshop, a digitális varázslat! 

Semmi esetre sem gondoltam az egy gép - egy gye-

rek elhelyezésre, inkább a csapatmunka és a több-

szem többet lát metódust követtem. Párban kerültek 

a gépek elé a prüntyők. A párok egy része nem fa-

kultatívan választotta egymást, hanem én párosítot-

tam őket. Bizony feladtam a leckét néhányuknak, 

mert a renitens kisdiákokat pont azokkal párosítot-

tam, akikkel gyakrabban kerültek összetűzésbe. 

Láss csodát, az első kattintgatások után már segítet-

ték egymást. A rétegkezelést nehéz volt számukra 

megértetnem, de az eszközhasználat egész tűrhető-

en ment. Képpontok, három alapszín és társai fogal-

mak. Pixeles hibák, képzaj.  

Párszor „csőbe húzva” őket, produkálták ezeket a 

hibákat és így értelmezni tudták mibenlétüket, ráadá-

sul szórakoztatta őket, hogy képeket tudtak defor-

málni. De az a fránya rétegkezelés sehogy sem 

akart bediffundálni a kis agyukba. Sebaj! Lássunk 

egy klasszikus alkalmazást: kivágunk valakit és más-

hová helyezzük, de úgy, hogy élethű legyen! Naná, 

hogy tetszett nekik! Mire észbe kaptak, a rétegeket 

természetesen használták. Fel sem tűnt, hogy repül 

az idő, hány hét telt már el. Nagyon sok érdekes 

eszköz és használata következett volna. Amit na-

gyon vártak, az a drón! Még a lányok is! Élőben egy 

nagyobb drón működése, megtanulva a biztonsági 

alapokat, utána szimulátoron élethű közegben ma-

guk is vezethetik… 
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Pandémia 

Most kezdtünk volna belelendülni a mai kor eszköze-

inek a használatába! Nem, nem a mobiltelefonnal, 

hanem alkotó eszközökkel. Egy másik oldal, másik 

világ tárult eléjük játszva, de a szabályokat komolyan 

véve. Elgondolkodtam a járvány miatt az online foly-

tatáson, de esélytelennek tartottam. Az ok egyszerű: 

nem tudom a gyerek kezébe adni azt, amivel dolgo-

zunk. Lehetne szebbnél szebb animáció, prezentá-

ció. De amikor a gyermek a kezébe veszi az eszközt, 

azt nem tudja semmi pótolni! Amint lehet, folytatni 

fogjuk. Mire a szakkör végére érünk, biztos leszek 

benne, hogy a digitális kompetenciájuk előnyükre fog 

változni. Más szemmel fognak nézni a digitális esz-

közökre, de legfőképp a mobiltelefonra… 

 

Nagy Ferenc 

a szakkör vezetője 

 

A program az NTP-KNI-19 támogatott projekt finan-

szírozásával valósul meg, az Informatikával a tehet-

ségesekért Alapítvány keretén belül. 
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1. Az okos eszközök használata az 

iskolában 

A kényszerű digitális oktatás után már 

nem lehet visszatérni az azt megelőző, 

hagyományos állapotra. 

Át kell gondolni, hogy a tanulók okos 

eszközeit hogyan tudnánk az oktatási 

feladatokban alkalmazni, minden tan-

tárgyban. Most felértékelődött ennek a 

szerepe, ám nem mindenki tudta, hogy 

mire is használhatja okostelefonját. En-

nek a gyakorlatnak az is feladata lenne, 

hogy az okostelefon kulturált használa-

tát is megtanítsa. 

2. Komplex digitális oktatási platform 

tervezete 

Szükséges egy olyan felhő alapú plat-

form, amely tartalmazza az elektronikus 

naplót, és minden olyan funkciót bizto-

sít, amelyeket eddig különböző felülete-

ken tudtunk csak elérni. Mint amilyennel  

 a Google Classroom rendelkezik. 

(Bár erre most azért volt szükség, 

mert a Kréta nem bírta a terhelést.) 

 a Zoomhoz hasonló környezet, hogy 

online oktatást is biztosítani tudjon. 

 Feladatkészítő és értékelő rendszer 

(a Redmenta mintájára.) 

 Biztosítson felhő alapú tárhelyet és 

programokat a tanulók, tanárok szá-

mára. Jelenleg sem a tanárok, sem a 

tanulók nem érik el az iskolai számí-

tógéphálózat szerverét, hogy az ott 

tárolt adataikkal otthon is dolgozni 

tudjanak. A digitális kultúra tantárgy 

tanítása a felhő alapú tárhelyek és 

programok használatát  meg is köve-

teli. A tanulók és a tanárok azonos 

szoftverkörnyezetben dolgozhatnak. 

Egy ilyen komplex rendszer 

„békeidőben” is változatos lehetősége-

ket biztosítana az oktatás sokféle for-

májára. Betegség esetén a tanuló ott-
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hon bekapcsolódhat az iskolai munká-

ba, megoldhat feladatokat, értékelést is 

kaphat. 

Ennek a rendszernek a legfőbb tulaj-

donsága az lenne, hogy tartalmazná az 

intézmény összes tanulóját, akikből a 

tanár alkalmanként más-más csoportot 

is létre hozhat egy-egy cél megvalósítá-

sára. A tanulók eleve ebben a rendszer-

ben vannak, nem kell máshová beje-

lentkezniük vagy regisztrálni magukat. 

3. Nincs minden családban számító-

gép 

Rászorultsági alapon biztosítani kellene 

minden családban egy számítógépet az 

iskolai tanuláshoz. Elfogadhatatlan hát-

rányba kerültek azok a tanulók, akiknél 

nem volt számítógép, és esetenként  

csak egy okostelefon volt a családban. 

Ehhez természetesen az internetkap-

csolatot is biztosítani kell. 

 Murvai József  

nyugalmazott számítástechnika tanár 

Most felértéke-

lődött a digitá-

lis eszközök ok-

tatási szerepe, 

ám nem min-

denki tudta, 

hogy mire is 

használhatja 

okostelefonját. 

Ennek a gya-

korlatnak az is 

feladata lenne, 

hogy az okos-

telefon kulturált 

használatát is 

megtanítsa. 
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dagógusként saját digitális tanítási módszereid meg-

osztása mellett mindvégig önzetlenül segítetted, tá-

mogattad, bátorítottad kollégáidat. Tudjuk, hogy a 

szűkebb vagy tágabb pedagógiai környezetedben 

szorgalmaztad az internetbiztonság, a személyiségi 

jogok, a feladat- és az időmenedzsment kérdéseinek 

szem előtt tartását. Minden elismerésünk a tantermen 

kívüli, digitális oktatásban való szakmai részvétele-

dért! Örömmel tapasztaltuk, hogy több tízezer alsós, 

felsős és középiskolai tanár állt a saját lábára, egyre 

bátrabban használta az eszközöket, és alakított a 

közösségi médián digitális szakmai közösségeket, 

ahol igazi műhelymunkát végeztek. Nagyra becsüljük 

tudásukat, törekvéseiket, kérjük, közvetítsd elismeré-

sünket és köszöntésünket minden kollégád felé! Biz-

tosak vagyunk abban, hogy az elmúlt évtized erőfe-

szítései és a pedagógus-továbbképzéseken tanultak 

segítettek a maximumot kihozni a gyerekekkel vég-

zett közös munkából. A tanár/tanuló/szülő hármas 

team nagyot lendített a digitális kultúra társadalmi 

elismerésén. Köszönjük áldozatos munkádat és to-

vábbi pedagógiai sikereket, jó egészséget kívánunk! 

 Fülöp Márta Marianna 

ISZE elnök  
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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 

Pedagógusnapi köszöntő 

Kedves ISZE tag! Kedves informatika tanár! Kedves 

Pedagógus Kolléga! Tisztelettel kö-

szöntünk a 2020. évi Pedagógusnap 

alkalmából! Az ISZE életének 29 éve 

alatt először tesszük ezt, amit az 

eddigi pedagógus életünk soha nem 

tapasztalt vészhelyzetben való helyt-

állása aktualizál. Úgy látjuk, hogy az 1997-ben meg-

kezdett továbbképzési/módszertani munkánk gyü-

mölcse hirtelen, most érett be. Az elmúlt hónapok  

digitális munkarendje nagy kihívások elé állította a 

pedagógusokat, újszerű helyzetben, távtanításban 

kellett megoldani a tanítási és nevelési feladatokat.    

Tudjuk, hogy az informatika tanárok munkájában ez 

hatványozottan mutatkozott meg: saját pedagógiai 

tevékenységed mellett Te építetted fel, vagy nagy-

részben járultál hozzá intézményed digitális munka-

rendjének kialakításhoz, a technikai háttér mene-

dzseléséhez. Büszkék vagyunk arra, hogy a hirtelen 

jött feladat megoldásában Te is segítetted az iskola-

vezetés szervezői munkáját, hogy az iskolában minél 

egységesebb módon szerveződjön a tanulók otthon-

ról végzett digitális tevékenysége. Tudjuk, hogy pe-
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