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I N S P I R Á C I Ó  

Az innováció kódolva van 
Jubileumi 10. évadához érkezett az Informatika-Számítástechika Tanárok Egyesüle-

te által szervezett Dusza Árpád  tovább 

Animáció verseny 

Az Animációs rajz- és számítástechnikai verseny Mihály Eszter és Lucza László 

ötlete alapján 2002 óta minden tanévben megrendezésre kerül  tovább 

Touch Develop programozói tanfolyam 

Mindig is érdekelt a számítógépek világa, de legjobban maga a programozás. Har-

minc évvel ezelőtt könnyű volt elkezdeni,  tovább 

Sumo robot DVD olvasóból 

Iskolánkban rengeteg CD, és DVD olvasó került leselejtezésre.   tovább 

Tanuljuk programozni Codebug-gal II. 

Az első lépésben meg kell keresnünk a http://www.codebug.org.uk oldalt. A színek 

segítik az utasítások pontos helyének a megtalálását.  tovább 

„Logozzunk szkreccsben!” 

Semmi kétségem afelől, hogy néhány éven belül tanúi lehetünk olyan számítógépes 

környezetek kialakulásának,   tovább 

Mobileszközök az oktatásban 

Ezzel a címmel rendezte meg immár másodszor az IKT MasterMinds Kutatócsoport 

a mobiltechnológia oktatási alkalmazásait bemutató  tovább 

2017 

http://www.codebug.org.uk


Jubileumi 10. évadához érkezett az In-

formatika-Számítástechika Tanárok 

Egyesülete által szervezett Dusza Ár-

pád Országos Programozói Emlékver-

seny sorozata az idei tanévben. Ennek 

megfelelően a tanév első félévében zaj-

ló megmérettetésekre nagyon készültek 

a szervezők és a csapatok egyaránt.  

Dusza Árpád a hazai informatika okta-

tás hőskorának legendás alakja volt. 

1997-ben az első tanár volt, aki ifjú 

programozói csapatával a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpiáról (IOI Fokvá-

ros) ezüstérmemmel térhetett haza. A 

kezdetektől az erős alapokon álló, 

ugyanakkor kreatív, alkotó programozá-

si oktatás terjesztésén dolgozott, hang-

súlyozva, hogy – és napjainkban is iga-

zolva látjuk – az élet minden területén 

az igények a gyors és a professzionális 

IT megoldások felé tolódnak el.  Az in-

formatika szeretetét pedagógiai alázat-

tal és végtelen jókedvvel ötvözve adta 

át diákok százainak. A névadóra emlé-

kezve évente mérkőznek meg a fiatalok 

és elevenítik fel az általa hangsúlyozott 

értékeket: végy egy megoldhatatlannak 

látszó programozási problémát, fűsze-

rezd némi informatikai innovációval, 

kitartó munkával, némi versenyszellem-

mel és csipetnyi jókedvvel – az ered-

mény: egy nagyszerű hétvége, élmé-

nyekkel teli tanulás!  

Az évek során a folyamatosan megújuló 

versenyeken közel 2500 középiskolás 

diák mérte össze tudását és szerzett a 

tanórákon túli önképzés során verseny-

képes ismereteket.  A kiírás hagyomá-
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Az Innováció kódolva van 
Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny 2017/18 

web és mobilprogramozási döntő  

nyosan két korosztály számára szól: 9-

10-esek és 11-13-asok számára külön-

külön állítanak össze feladatsort a szer-

vezők.  

A közelmúlt technológiai fejlődésének 

köszönhetően a hagyományos verseny 

kiegészült webes programozói verseny-

nyel és mobilra történő fejlesztéssel/

programozással. Utóbbiak egyfajta elő-

zetesként, de önálló országos verseny-

eseményként támogatják a felkészülést 

a februárban esedékes klasszikus prog-

ramozás országos döntőjének. Az idei 

web, mobil szakasz országos döntőjét 

2017. november 25-én tartották.  

 Az országos döntő helyszínéül Buda-

pest XIII. kerületének egyik innovációs 

központját a Mosaik Inkubátorházat vá-

lasztották a szervezők. (http://

mosaik.space/).  

Nem véletlen a helyszínválasztás: az 

innováció, a start-up kultúra fejlődése, a 

technológiai szektor által támasztott 

folyamatosan változó követelmények, 

óriási kihívásokat és lehetőségeket rej-

tenek a mai fiatalok számára.  

A felnövekvő generáció ennek az uni-

verzális nyelvezetnek a professzionális 

elsajátításával és alkalmazásával a vi-

lág bármely pontján élő kortársaikhoz 

hasonlóan teljesen versenyképes tudás-

hoz juthatnak. A hely bemutatkozójából 

is kiderül: „tech-ben elmélyült” közössé-

gi helynek tervezték, ahol mindent úgy 

alakítottak ki, hogy támogató környeze-

tet biztosítsanak az itt alkotók és remé-

nyek szerint a regionális informatikai 

A névadóra em-

lékezve évente 

mérkőznek meg 

a fiatalok és ele-

venítik fel az ál-

tala hangsúlyo-

zott értékeket: 

végy egy meg-

oldhatatlannak 

látszó programo-

zási problémát, 

fűszerezd némi 

informatikai in-

novációval, kitar-

tó munkával, né-

mi versenyszel-

lemmel és csi-

petnyi jókedvvel 

– az eredmény: 

egy nagyszerű 

hétvége, élmé-

nyekkel teli tanu-

lás!  

Márkus Gábor 

mosaik.space.hu
mosaik.space.hu


ökoszisztéma világának vezető erejű csoportjaivá 

váló programozók számára.  

Ugyanilyen világra törő ambíciókkal vágtak neki a 

versenyzők is a feladatoknak. Az egész napos ese-

ményt egészséges versenyláz és kiemelkedő egyéni 

és csapatteljesítmények, kreativitás és alkotószellem 

jellemezte. Alig lehetett a szünetekre egy kicsit fella-

zítani a feszült koncentrációt! Mindenki erőn felül 

teljesített, amiért az összes résztvevőt elismerés 

illeti.  

A végső győztes a web-programozás kategóriában a 

névadó egykori munkahelyének diákjait felsorakozta-

tó Csató Endre tanár úr által felkészített miskolci Föl-

des Ferenc Gimnázium csapata lett, Suszter Ágnes 

Eleonóra, Tóth Anna, Robotka István Adrián össze-

tételben. A győzteseket követve két kecskeméti Kan-

dós csapat szerezte meg képzeltbeli dobogó máso-

dik és harmadik fokát érő helyeket Tóth István, Budai 

Zsolt, Farkas Péter, Köblös Kristóf, Nagy Gergő 

munkája árán.  Őket Trepák Ildikó, Bársony József, 

Klein Péter tanárok készítették fel a versenyre. 

A mobil programozási versenyt az Esztergomi Dobó 

Katalin Gimnázium diákjai Szén Máté Gábor, 

Bundschuch Noé és Horváth Balázs nyerték, akik 

együtt örültek felkészítő tanárukkal, Szurdi Gábor 

tanár úrral. 

Gratulálunk minden nyertesnek és résztvevőnek! 

A versenyt a Nemzeti Tehetségprogram NTP-TMV-

17-0055 sz. pályázata támogatta. 

A szervezők ígérik, hogy a februári hagyományos 

programozói verseny döntőjén hasonlóan élvezetes 

feladatok, jókedv és élmények várják majd a résztve-

vőket, ahol – mint azt jól tudjuk - a siker kódolva van! 

 

Márkus Gábor  

Kultkom Kft – az ISZE kommunikációs partnere  
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Képek a Dusza Árpád Országos Programozói 

Emlékverseny napjáról 

 

1. kép- A zsűri: Motesiczki Ottó, Bécsi Zoltán, Szécsiné Festő

-Hegedűs Margit 

2. kép. A miskolci csapat prezentál 

3. kép. Eredményhirdetés 



Az Animációs rajz- és számítástechnikai 

verseny Mihály Eszter és Lucza László 

ötlete alapján 2002 óta minden tanév-

ben megrendezésre kerül a Szentesi 

Koszta József Általános Iskolában.  

A verseny megteremtésével szerettünk 

volna egy olyan vetélkedőt kitalálni, ami 

új tudás megszerzésére, vagy a már 

meglévő tudás elmélyítésére ösztönzi a 

tanulókat, használva elsősorban az in-

formatika,  a rajz - és vizuális kultúra 

eszközeit. Három korcsoportban és 2-3 

fős csapatokban dolgoztak a gyerekek. 

Kell legalább egy jó rajzos egy jó ani-

máció készítő, és egy aki bárhová be 

tud segíteni, ha kell, figyeli az időt köz-

vetít a két helyszín között.  

A kollégák, az első igazi csapatverseny-

ként szokták emlegetni, mivel itt minden 

tanulónak maximálisan kell teljesíteni, 

hogy az összteljesítmény jó legyen. 

Szabadon engedhetik a gyerekek fantá-

ziájukat, közben együttműködőnek kell 

lenniük. A rajzok és az animációk külön 

teremben készülnek. A gyerekek szaba-

don közlekedhetnek a két terem között.  

Feldolgozandó témák korcsoportonként 

a következők  szoktak lenni: 

I. korcsoport (3-4. osztály): mesék. 

II. korcsoport (5-6. osztály): történetek, 

legendák magyar történelmi személyek 

életéből vagy világtörténelmi legendák. 

III. korcsoport (7-8. osztály): bármely 

tananyaghoz kapcsolódó animáció vagy 

művészettörténetből vett anekdota. Lát-

ható, hogy az informatikán és a rajzon 

kívül sok tantárgyhoz tud kapcsolódni. 

A verseny előzetes feladattal kezdődik. 

Meg kell, hogy tervezzék a gyerekek az 

általuk választott mese, történet szerep-

lőinek alakját környezetével A/4-es lap

(ok)on, tetszőleges színes technikával. 
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ANIMÁCIÓS VERSENY 

 

 

A versenyre általában 70-140 gyermek 

szokott jelentkezni, ami 25-50 csapatot 

jelent. A vetélkedőre legfeljebb 30 csa-

patot tudunk meghívni a számítógépes 

helyek miatt, így az előzetes feladatok 

beküldői  közül választjuk ki a versenyre 

meghívottakat. Itt a legügyesebb rajzi 

megjelenítést, kidolgozást vesszük fi-

gyelembe. Azonos téma feldolgozásá-

nál a kreatívabb forma és szín haszná-

lat alapján történik a kiválasztás a ver-

senyre. A verseny során a történeteket 

rajzlapon fázisonként rajzolták meg sa-

ját rajzi eszközükkel a már előre jól át-

gondolt animációt. A rajzoláshoz csak 

az előzetesen  készített és beküldött 

munkáikat használhatják fel. Egy másik 

teremben, párhuzamosan a számítógé-

pen az Imagine LogoMotion program 

segítségével mozgó képsorokká alakul 

a történet.. A 120 perc után a gyerekek 

uzsonnázni mennek, addig a zsűri érté-

kel. Az értékelésnél egyenlően pontoz-

ták a rajzi megjelenítést és a számító-

gépes kivitelt. Beugró feladat maximum 

5 pont. Fázisrajzok maximum  10, míg 

az animáció maximum 15 pont. Pont-

egyenlőség esetén az animáció dönt. 

Kollát Edit - Lucza László 

A verseny meg-

teremtésével 

szerettünk vol-

na egy olyan 

vetélkedőt kita-

lálni, ami új tu-

dás megszerzé-

sére, vagy a 

már meglévő 

tudás elmélyí-

tésére ösztönzi 

a tanulókat, 

használva első-

sorban az infor-

matika,  a rajz 

- és vizuális 

kultúra eszkö-

zeit. 

1. kép: 

Diákok 

köszöntése 

2. kép 

Munka 

közben 



Mindig is érdekelt a számítógépek vilá-

ga, de legjobban maga a programozás. 

Harminc évvel ezelőtt könnyű volt elkez-

deni, mivel csak a BASIC nyelv volt el-

érhető a számunkra - illetve a gépi kód -

, elég volt hozzá egy könyv és a szak-

körön már lehetett is bepötyögni a prog-

ramsorokat. Aztán ahogy nőtt az infor-

matika, úgy nőttünk mi is vele, legalább-

is megpróbáltunk. A mai fiataloknak 

viszont hiába van ott az internet, na-

gyon nehéz elkezdeni, mivel ezerféle út 

vezet egy labirintuson át a cél irányába. 

Hol kezdjem? Melyik nyelvet tanuljam 

meg? Később fel tudom ezt használni? 

Ezernyi kérdés merül fel ilyenkor. 

2015 őszén a Szentesi Városi Könyvtár 

falain belül régi ismerősöm - Szekeres-

Dancsó Mónika - fejében megfogant 

egy gyerekeknek szóló programozói 

tanfolyam ötlete. A könyvtár ekkortájt 

lett akkreditált kiváló tehetségpont, így 

az akkori igazgatónő - Szűcs Ildikó - 

örült az ötletnek, hogy az informatiká-

ban tehetséges fiatalok számára lenne 

egy ilyen lehetőség. A kisváros 

ismerettségi hálóján keresztül hamar 

eljutottak hozzám és voltam olyan lel-

kes, hogy az amúgy is túlzsúfolt életem-

be bevállaltam még ezt is. A könyvtár 

felajánlotta az oktatótermet ingyen, így 

már csak azt kellett eldöntenem, hogy 

mi legyen az az eszköz, amit fel fogok 

használni a tanfolyam során. Sürgetett 

az idő, mivel pályázati lehetőség is adó-

dott a Nemzeti Tehetség Program kere-

tein belül, így össze kellett állítani egy 

tematikát egy korszerű, sokoldalú, köny-

nyen tanulható nyelvet felhasználva, 

amely hosszú távon is megállja majd a 

helyét. 
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TOUCH DEVELOP PROGRAMOZÓI TANFOLYAM 

A választásom a Microsoft egyik kutató-

laboratóriumában fejlesztett Touch 

Develop nevű programra esett. Kifeje-

zetten oktatásra specializált rendszerről 

van szó, amely látványosan és gyorsan 

tanulható, és van benne közösségi rész 

is. Ráadásul semmit sem kell telepíteni, 

böngészőből futtatható. Saját múltamból 

tudom, hogy a gyerekeket a játékokon 

keresztül lehet a programozás irányába 

terelgetni, így ebbe az irányba indultam 

el. Ha az általuk is jól ismert játék címe-

ket sorolva haladunk előre, akkor a tan-

folyam végéig fenn lehet tartani az ér-

deklődést és eközben játszva tanulunk. 

Nem véletlenül írtam, hogy látványos és 

gyorsan tanulható a rendszer, mivel pár 

tanfolyami óra után elsajátítva a nyelvi 

alapokat, látványos játékokat kezdtünk 

el készíteni. 

A nyelvi alapok itt is az IF-THEN-ELSE, 

FOR és WHILE ciklus, a VAR változók 

string, numerikus, boolean illetve objek-

tum típusúak, tehát minden a szokásos. 

Viszont nem kell Viszont nem kell sokat 

pötyögni, a szerkesztőfelület direkt táb-

lagépekre és telefonokra lett kitalálva, 

elég az utasításra rábökni és az utasí-

tás meg is jelenik a megfelelő helyen. 

Ha mégsem jó helyre került, akkor  

drag-n-drop módszerrel át is lehet struk-

turálni az egészet, később pedig még 

szofisztikáltabb szerkesztési módszere-

ket is kapunk. A rendszer három tudás-

szintet különböztet meg: beginner, 

coder és expert. A beginner szépen 

színezi a blokkokat, így például jól lát-

ható, hogy mi a FOR ciklus belseje. A 

coder szinten már visszafogottabb a 

színezés, viszont kapunk újabb nyelvi 

utasításokat. Az expert pedig tulajdon-

képpen már-már a Java Script szintaxi-

A tematikát 

úgy állítottam 

össze, hogy 

amit tanulunk 

azt mindig a 

játékokon ke-

resztül magya-

rázzam el, vagy 

mutassam be. 

Készítettünk 

többek között 

számkitalálós 

játékot, csövek 

között ugrálós 

madaras játé-

kot, autópályán 

előzgetős őrült 

futamot, 

amelyhez a 

grafikát a gye-

rekek készítet-

ték el. 



sát súrolja, így a megszerzett tudást könnyedén fel 

lehet használni a mai modern programozásban. 

Gondolok itt a HTML5+CSS+JS webalkalmazásokra, 

a Unity3D-re amely C# mellett a Java Script-et is 

támogatja, vagy akár bármelyik nagy mobilplatformra 

is könnyedén lehet Java Script-ben fejleszteni. Tehát 

mindenképp elmondható, hogy modern dologról van 

szó. Maga a tanfolyam 17, két órás foglalkozásból 

állt, illetve hála a pályázatnak, sikerült még két kirán-

dulást is a programba iktatni. Egy napot Budapesten 

a Csodák Palotájában, egy napot pedig Szegeden a 

Szent-Györgyi Albert Agóra Informatika Történeti 

Kiállításán töltöttünk el a gyerekekkel. 

A tematikát úgy állítottam össze, hogy amit tanulunk 

azt mindig a játékokon keresztül magyarázzam el, 

vagy mutassam be. Készítettünk többek között 

számkitalálós játékot, csövek között ugrálós mada-

ras játékot, autópályán előzgetős őrült futamot, 

amelyhez a grafikát a gyerekek készítették el. Ez 

azért is volt fontos, hogy egyrészt lássák a játékok 

elkészítésének ezt a fázisát is, illetve pihentünk is 

egy kicsit. A tanfolyam végére sok általános progra-

mozói fogást megtanultunk, a sok visszakérdezés 

meghozta az eredményét. Nagyon sokszor gondol-

koztunk együtt, hogy ne csak a programozás logiká-

ját ismerjék meg, hanem a programok lépésről lé-

pésre történő felépítését is. 

A Touch Develop végig jól vizsgázott, egy-két ap-

róbb bakit leszámítva - nem szólt a hang -  stabilan 

működött mindegyik böngészővel. A tanfolyam ideje 

alatt is sokat fejlődött a rendszer, és látszik, hogy 

folyamatosan foglalkoznak vele és fejlesztik azt. 

A tanfolyam végén többen feltették a kérdést, gyere-

kek és szülők is egyaránt: mikor lesz folytatás? 

 

Prievara Zsolt 

szoftverfejlesztő 
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„Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt 

projekt  

 

Örömmel fogadtuk, hogy az NSZFH 2020-ig meg-

hosszabbította az ISZE-vel a GINOP 6.1.2-ben lévő 

szerződését. 

Egy év alatt 1340 főt képeztünk az ország 120 tele-

pülésén. "Önök jól teljesítenek." - mondta a projekt-

vezetőség, amikor november 13-án a szerződés alá-

írásra került. 

Ez úton szeretnénk megköszönni a tagjainknak és 

azoknak az informatika tanároknak az együttműkö-

dést, akik az elmúlt egy évben szerveztek „Első lépé-

sek a digitális világban” IKER1, és „Önállóan hasz-

nálom az informatikai eszközömet” c. IKER2  képzé-

seket. 

Aki, a 2018-ban induló tanfolyamainkba szeretne 

még bekapcsolódni, vagy szívesen tartana képzést 

jelezze az isze@isze.hu e-mail címünkre.  

Az IKER1 és az IKER2 képzés időtartama 35 óra és 

ingyenes. Jelentkezhet bárki, aki 16-65 év között 

van.  

Bővebben a www.ginop612.nive.hu oldalon találnak 

információt. 

 

Dr. Bánhidi Sándorné 

az ISZE főtitkára 

 

 

 

 

"Optikai hálózatok az oktatásban" c. 22 órás képzé-

seket tartottunk 55 iskolai rendszergazdának. Feldol-

gozásra került a MikroTik ruter használata is, ame-

lyet nagy érdeklődés övezett. A képzést a Távközlési 

Alapítvány pályázatán nyert összegből finanszíroz-

tuk. A képzési programot kidolgoztuk, és beadjuk 

engedélyeztetésre az NSZFH-hoz, így reméljük ha-

marosan új képzések indulhatnak.  

mailto:isze@isze.hu
http://www.ginop612.nive.hu/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzuO3mZzYAhVKb5oKHRaxAj0QFggwMAA&url=https%3A%2F%2Fmikrotik.com%2F&usg=AOvVaw0Yc-KwsPINvInLIwFRthM7


Iskolánkban rengeteg CD, és DVD olva-

só került leselejtezésre. Ezekben az 

eszközökben sok motor, és egyéb me-

chanika van, amelyeket jól lehet hasz-

nálni a robotok építésében. A tálcát 

mozgató motor, a fogaskerekes áttétel-

lel éppen megfelel egy sumo robot 

meghajtására. A felesleges műanyag 

részeket levágtuk, és a meghajtott fo-

gaskerékre egy 50 mm átmérőjű mű-

anyag kupakot ragasztottunk. A kupak-

ra egy kerékpár belsőből levágott gumi 

került, hogy jobb legyen a tapadás. A 

motorokat fém alapra csavaroztuk, illet-

ve a tetejére került plexi hordozza az 

elektronikát.  

A központi egysége arduino leonardo, a 

bővítés pedig egy motorvezérlő panel. 

A bővítő 4 db DC motort tud vezérelni, 

valamin 2 db servót. Az egyik servó 

kimenet soros bemenetnek programoz-

tuk át, itt fogadja a központi egység a 

HC-06 bluetooth egységtől a parancso-

kat. A parancsok egyszerű szöveges 

üzenetek.  

A robotokat androidos telefonról vezé-

reltük a ROBOREMO alkalmazással. 

Az ingyenes verzióval maximum 5 db 

komponenst használhatunk tetszőleges 
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SUMO ROBOT DVD OLVASÓBÓL 

paraméterekkel. A touchpad kompo-

nens sokoldalúan használható, mivel 

az érintő felületet 3x3 mezőre osztot-

tuk, és minden mező más utasítást 

adhat a robotnak. (előre, hátra, kanya-

rodás, stb..) Ezzel a megoldással ma-

radt komponens a sebességek állításá-

hoz, sőt egy turbó gombhoz is. Az 

energia ellátásra 7,2 V-os LiPo akkukat 

használtunk. Igyekeztünk a sumo robot 

szabályzatnak megfelelni, és készült 

bútorlapból egy kör alakú küzdőtér is. 

A robotok is beleférnek egy 10x10 cm-

es keretbe.  

Három csapat dolgozott külön a robo-

tok programozásán, így a szoftverek 

sem egyformák. A ROBOREMO keze-

lői felületet a gyerekeknek kellett fel-

programozniuk.  

https://www.youtube.com/watch?

v=AF1gCfBp2vU 

 

Niethammer Zoltán 

Kiss Bálint Református Általános Iskola Szentes 

niethammer.zoli@gmail.com  

 

2. kép: A harmadik "kerék" egy műanyag 

1. kép: Bluetooth vevő, és a motor shield  

A robotokat 

androidos tele-

fonról vezérel-

tük a 

ROBOREMO al-

kalmazással. 

https://www.youtube.com/watch?v=AF1gCfBp2vU
https://www.youtube.com/watch?v=AF1gCfBp2vU
mailto:niethammer.zoli@gmail.com
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TANULJUK PROGRAMOZNI CODEBUG-GAL II. 

Az első lépésben meg kell keresnünk a http://

www.codebug.org.uk  oldalt. 

A színek segítik az utasítások pontos helyének a 

megtalálását. 

1. Egy szöveg kiíratása a LED kijelzőre: 

Természetesen ezzel a klasszikus feladattal indul 

ebben a programnyelvben is a munka. Ezt lehet szo-

kásosan variálni, hogy írja ki a nevét, települését stb. 

Érdemes megbeszélni az alap utasításokat ennél a 

programnyelvnél. Irány azt jelzi, hogy az eszköz mi-

lyen helyzetbe szeretnénk látni az emulátor részen.  

Az aludj parancs utáni 3 perc azt jelzi, hogy az esz-

köz 3 perc után kikapcsol automatikusan. A többi  

parancs automatikusan értelmezhető. Az ékezetes 

karaktereket nem érzékeli. 

2. Dobogó szív kirajzolása 

Nemcsak a szövegnek lehet venni  a pixelképét, ha-

nem a különböző egyszerű alakzatoknak a pixelké-

pet ki is kehet alakítani. 

Ezen feladatnál az 5*5-os LED kijelzőt használjuk, 

apró animáció elkészítéséhez. Hogy az animáció 

életteli legyen az ismétlés utasítás bevezetését teszi 

szükségessé.  A feladat folytatása lehet a tanuló 

monogramjának a kiíratása. A szív dobogását lehet 

lassítatni az „áll meg ennyi ezredmásodpercre” pa-

ranccsal. 

 

 

 

 

3. Digitális névkitűző készítése 

Talán az egyik leginkább ehhez az eszközhöz illő 

feladat.  

codebug.com
codebug.com


4. Négyzet területe 

Ebben a feladatban az 1. feladathoz képest az új 

elem a változó megjelenése. Csak egészekkel szá-

mol maximális értéke 65536. A túlcsordulás fogalmát 

is be lehet hozni, amikor érdekességként  256*256 

szorzatot számolja ki a program (0 lesz az ered-

mény)  

5.Téglalap területe 

Az előző feladattól abban tér el, hogy a panelon futó-

szövegként megjelennek a bemenő adatok és utána 

a számított értékek. 
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(Folytatás a következő számban) 

 

Lucza László 

Szentesi Koszta József Általános Iskola  

informatika tanára  

 



„Semmi kétségem afelől, hogy néhány 

éven belül tanúi lehetünk olyan számí-

tógépes környezetek kialakulásának, 

amelyek rászolgálnak a számítógépes 

szamba-iskola elnevezés-

re...” (Seymour Papert) 

Mi informatikatanárok, akik évek óta 

logozunk és hiszünk a Logo maradandó 

sikerében, nem a Logo valamelyik prog-

ramozási  nyelvéhez ragaszkodunk, 

hanem ahhoz a szemlélethez amit 

Papert e nyelven keresztül közvetített. 

Ehhez ragaszkodunk, és ezt szeretnénk 

továbbvinni, legyen az Scratch, 

Makeblock, Micro:bit vagy bármilyen 

más programozási nyelv.  

Nézzük hát  

Ahhoz, hogy a megszokott Logo kör-

nyezetben dolgozzunk (a rajzlap köze-

pén a Teknőc északi irányba néz, a 

koordináta rendszer 0:0 pontján áll és a 

tolla alapesetben lent van), ezt a 

Scratch-ben be kell állítani. Az 1.kép 

erre mutat egy megoldást.  

Rajzolás 

A logo rajzolási technikája nagyon egy-
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„LOGOZZUNK SZKRECCS-BEN!” 

szerű, és ezáltal nagyon sok, akár geo-

metriai fogalmak oktatására is lehet fel-

használni, hiszen a gyerekeknek nem 

kell mást tenni, mint a teknős, vagy bár-

mely más szereplő helyébe képzelnie 

magát, és az adott nyomvonalat szük-

ség esetén a valóságban is végigjárnia. 

A saját testével, mozgásával érzi, ta-

pasztalja meg az összefüggéseket. –

Ezt az oktatási szemléletet és módszer-

tant kell továbbvinnünk. 

Sokszögek rajzolása, ciklus 

Logo-ban a jól ismert szabály alkalma-

zásával rajzolhatunk Scratch-ban is 

sokszögeket. Az ismétlő szerkezet al-

kalmazása ugyanúgy történik.  

 

 

 

Scratch-ben a 

programokat Kiss 

Benedek, a Ka-

posvári Csokonai 

Általános Iskola 

és Gimnázium 6. 

osztályos tanuló-

ja készítette. 

1. kép: A Teknőc alapállapota 

2. kép: Piktogram (szállás) készítése 

3. kép: Sokszögrajzolás, Scratch-ben sem okoz 

gondot 



Tanítjuk a Teknőcöt, eljárásírás, parancs létreho-

zása 

Ez már egy fejlettebb gondolkodást igényel, ennek a 

lényege, hogy a teknőst tanítjuk, és ezt nem felejti el. 

Sratch-ben is tanítjuk az éppen aktuális szereplőnket 

nem eljárások, hanem parancsok köré szerveződve.  

Építkezés 

Egyszerűbb részekből bonyolult ábrákat is felépíthe-

tünk. Klasszikus „logo példa” az építkezésre a négy-

zet és a háromszög eljárásából a ház megalkotása.  

Nézzük ugyanezt Scratch-ben.  

Az ilyen típusú feladatoknak a kulcsa a módszeres 

kísérletesen alapul, és ezt Scratch-ben sem hagyjuk 

ki!  

Paraméteres eljárás, változó  

A paramétereknek az a szerepe, hogy az alakzat 

méretét, jellemzőit szabályozhatjuk vele. A Scratch-

ben a paramétert változókkal, oldhatjuk meg.  

A hossz értékét a megjelenő potméter segítségével 

szabályozhatjuk.  
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Elegáns megoldás a változók használatára. 

A Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi 

Verseny versenyfeladatainak megoldása Scrach-

ben.  

Lakosné Makár Erika 

Kaposvári Csokonai Általános Iskola és Gimnázium informatika 

tanára 

4. kép: Ház utasításának elkészítése négyzet és háromszög 

elemekből 

5. kép: Ház utasításának elkészítése hossz változó segítségével 

6. kép: Elegáns megoldás a hossz változó használatára 

7. kép. 2015/2016 év tanulmányi versenyének 2. korcsoportos 

feladata 



Ezzel a címmel rendezte meg immár 

másodszor az IKT MasterMinds Kutató-

csoport a mobiltechnológia oktatási al-

kalmazásait bemutató konferenciát Ba-

latonfűzfőn, 2017. november 10-11-én. 

A konferencia célja az volt, hogy lehető-

séget adjon az oktatás különböző terü-

letein dolgozó gyakorló pedagógusok, 

valamint a témakörrel foglalkozó kuta-

tók és PhD-hallgatók előre mutató pár-

beszédére és tapasztalatcseréjére. A 

80 résztvevő – érdeklődésének megfe-

lelően – a plenáris előadásokat követő-

en 9 szekció 37 előadása közül választ-

hatott. Az alsó tagozatos tanulás és az 

óvodai nevelés IKT-s jó gyakorlatát a 

Gyermekkori informatika szekció elő-

adói mutatták be.
1 

A kreativitás és a virtuális világ 

Az egykori pedagógus és iskolaigazga-

tó, Marton Béla, Balatonfűzfő polgár-

mestere megnyitó beszédében elisme-

réssel adózott a digitális kor technika 

eszközeinek oktatási alkalmazásáról. 

Ezt követően a plenáris ülésen elsőként 

Dr. Vass Vilmos habilitált egyetemi do-

cens előadását hallgathattuk meg A 

kreativitás kora címmel. Felidézte az 

elmúlt évtizedek neves pszichológusai-

nak, pedagógusainak elveit, írásait. A 

kreativitás alapja a fantázia, a képzelet, 

de ennek alapos tárgyi tudásra kell 

épülnie. A pedagógiában a kreatív fej-

lesztés folyamata és a kreatív tudás-

transzfer kapcsolata meghatározó. A 

mobil eszközök kiválóan alkalmasak 

arra, hogy mindehhez a tudásszerzési 

folyamathoz mintegy „varázslatos kirán-

dulásként” igazi, kreatív környezetet 

teremtsenek és az életkorral egyre 
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MOBILESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN 

csökkenő tanulói kreativitást fokozzák. 

A 21. században a tanári kompetenciá-

ra, az inspiráló környezetben való taní-

tásra is az innovativitás jellemző, ame-

lyet az IKT-eszközök kiválóan támogat-

nak.  

Síkné dr. Lányi Cecília, a Pannon 

Egyetem docense A virtuális valóság 

szerepe és lehetőségei az oktatásban. 

Elérkeztünk a „Szép, új világ”-hoz? 

címmel látványos, fotókkal és filmrész-

letekkel gazdagon illusztrált bemutató-

ja elgondolkodtatott. Tanszékén a hall-

gatókkal rendszeresen fejlesztenek 3D

-s alkalmazásokat, szoftvereket, ame-

lyek a virtuális világot képezik le, illetve 

olyan folyamatokat szimulálnak, jelení-

tenek meg, amelyet a valóságban nem 

tudnánk elvégezni. Virtuális osztályte-

remre, boltra, orvosi rendelésre és ké-

pességfejlesztő játékokra láthattunk jó 

mobileszközös példákat, amelyek SNI-

s gyermekek terápiájára is kiválóak. 

1.A konferencia honlapja: https://

mobiloktatas.wordpress.com/ , illetve Facebook-

oldala: https://www.facebook.com/mobiloktatas/ , 

ahol a konferencia anyagai (absztrakt- és tanul-

mánykötete, prezentációk) folyamatosan publiká-

lásra kerülnek 

Az ISZE alapítása 

óta támogatta a 

gyermekinforma-

tikát, kiadvá-

nyokkal, rendez-

vényekkel, majd 

al-honlappal. Bár 

országos, repre-

zentatív felmérés 

nem bizonyíthat-

ta a pedagógiai 

eredményessé-

get, ám ennél 

sokkal többet 

értek a konferen-

ciákon, publikáci-

ókban rendszere-

sen közzétett jó 

tapasztalatok 

1.kép Síkné Lányi Cecília nemzetközi AR-
projekteket is vezet 

mobiloktatas.wordpress.com
mobiloktatas.wordpress.com
https://www.facebook.com/mobiloktatas/


A határon túli tapasztalatokat a Vajdaságból, Dr. 

Námesztovszky Zsolttól hallhattuk, aki az Újvidéki 

Egyetem szabadkai, Magyar Nyelvű Tanítóképző 

Karának oktatója. A tanítójelöltek oktatástechnológiai 

kurzusokon találkoznak mobil alkalmazási oktatási 

projektekkel, amelyek online elérhető produktumait 

mikrotanításokon mutatják be. Bár eszközkészletben 

kevéssé felszereltek, mint a magyar iskolák, a tanu-

lók zsebében lapuló mobilokra szívesen építenek, 

változatos alkalmazásokat, játékokat ajánlva nekik. 

Kisgyermekkori informatika 

Mindig örömet jelent, ha a 

legifjabbak esetében is 

láthatjuk a mobil techno-

lógia jó gyakorlatát. Eb-

ben a szekcióban beve-

zetőként e sorok írója 

mutatkozhatott be, A 

gyermek, akivel csoda 

történt c. előadásával. 

Visszapillanthattuk a 

gyermekinformatika hazai 

történetére, a Logo- és 

Cohen-pedagógia sikereire, esetenként „csodáira”, 

amelyek oly sok kisgyermek közös tanulását, vagy 

éppen egyéni fejlesztését segítették. Az ISZE alapí-

tása óta támogatta a gyermekinformatikát, kiadvá-

nyokkal, rendezvényekkel, majd al-honlappal. Bár 

országos, reprezentatív felmérés nem bizonyíthatta 

a pedagógiai eredményességet, ám ennél sokkal 

többet értek a konferenciákon, publikációkban rend-

szeresen közzétett jó tapasztalatok. Nemcsak a ki-

emelkedően tehetséges gyermekek versenyeredmé-

nyeiről hallhattunk, olvashattunk, hanem például el-

gondolkozhattunk annak az elektív mutizmusban 

szenvedő kisfiúnak esetén is, akit az óvodában ép-

pen a számítógép képernyőjének látványa varázsolt 

el, és e „csoda” hatására kezdett el váratlanul be-

szélni az óvónénihez. Már a kezdeti, ma már talán 

mosolygásra késztető eszközök eredményes hasz-

nálatát is megtudhattuk a pedagógusok beszámolói-

ból (írásaiból, konferencia-előadásaiból), a mai mobil 

eszközök pedig – okosan használva – még jobb le-

hetőséget adnak az innovatív pedagógiai gyakorlat-
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ra, egyúttal a digitális műveltség fontos, korai meg-

alapozására. Sokféle területről érkező szakemberek: 

könyvtárosok, muzeológus, tehetségfejlesztő, 

biblioterapeuta, pszichológus, művészetterapeuta, 

pedagógus és építész összefogását, együttműködé-

sét jelezte az az oktatási projekt, amelyről Csányi 

Judit tehetségfejlesztő szaktanácsadó, az orosházi 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanítója számolt 

be Tanulj velünk a múzeumban! címmel. Az ötletet a 

békés-megyei Pereg templomának megtalálása, 

romjainak feltárása adta. A tanulók saját készítésű, 

kicsinyített, névmonogramos téglácskákból rekonst-

ruálták, felépítették a hajdani Árpád-kori templom 

makettjét, miközben a legkorszerűbb IKT-eszközöket 

használták, nem csak az ismeretek szerzésében, 

elmélyítésében, hanem helyet kapott a digitális törté-

netmesélés, AR és VR technika,
2 
web2-s alkalmazá-

sok, illetve a prezentációs technikák. Bemeneti, majd 

kimeneti mérésekkel kompetenciát, kreativitást is 

vizsgáltak, e tanév végén értékelik majd 

tanulásmódszertani újításuk eredményeit. 

Nagy Ildikó Mária (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgá-

lat XIV. ker. Tagintézménye) kísérletében a zuglói 

Óperenciás Óvoda vegyes életkorú, Kék csoportjá-

nak hagyományos játékkörnyezetét digitális eszkö-

zökkel bővítette. 

2. AR = Augmented Reality, kiterjesztett valóság, pl. a mobil ka-

meráján át látható információk, képek; VR = Virtual Reality, virtuá-

lis valóság, speciális szemüveg vagy sisak viselésével, mozgás-

irányító gombok használatával akár 360 fokos sétát tehetünk egy 

animációval életre keltett képen, helyszínen. 

2. kép A Gyermekinformatika 
rovat „csempéje” az ISZE 
honlapján: https://isze.hu/

3. kép A peregi templom diákok által készített makettje 

https://isze.hu/gyermekinfo2/index.htm


Az 5-6-7 éves gyermekek kognitív képességeinek 

játékos fejlesztése során, egy tanéven át szerzett 

tapasztalatait Kódolunk, kódolunk egyszerre csak 

programozunk… című előadásában mutatta be. 

Tablet, laptop, interaktív tábla egészítette ki a meg-

szokott környezetet, amelyben a kicsik örömmel fe-

dezték fel a virtuális világ tulajdonságait, szereplőit. 

A Scratch programkörnyezetet és a code.org színte-

reit próbálgatták, miközben egyéni ütemben, játéko-

san, észrevétlenül és örömmel alkottak, fedeztek fel 

új tulajdonságokat 

és ismerkedtek 

meg új fogalmakkal, 

például a geometri-

ai formákkal vagy 

az eszközkezelés 

tudnivalóival. Öröm-

mel értesültünk ar-

ról, hogy az óvodai 

területen hiánynak számító módszertani útmutató 

már megjelenés alatt van, a Neteducatio a közeljövő-

ben adja ki meg az előadó Játékos IKT az óvodában 

– Módszertani kalauz az alapoktól a megvalósulásig 

című művét. 

Tarné Éder Marianna, az újpesti Csokonai Vitéz Mi-

hály Általános Iskola és 

Gimnázium tanítója már 

évek óta elkötelezett a 

tabletek alkalmazása 

iránt, az iskola honlapján 

rendszeresen publikálják 

eredményeiket. Az idei, 5. 

születésnapját ünneplő 

EU CodeWeek jó alkalom 

volt arra, hogy tanítvá-

nyaik 21. századi készsé-

geit fejlesszék. A temati-

kus hetek hatása a taní-

tás-tanulás folyamatára – 

Kódhét az Újpesti Csoko-

naiban című előadásával felvillantotta a három, érde-

kes projekt egészen friss tapasztalatait a 2017. októ-

ber 7-13. kódolási hétről, amelyen 450 tanuló, 37 

pedagógus és 47 szülő vett részt.  
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Kódoljuk át az éjszakát! – Az egész éjszakán át 

tartó rendezvényen (tornatermi kis alvással!) a gye-

rekek megismerkedtek a Scratch programnyelvvel, a 

blokkprogramozással, és ezt különböző eszközökön 

ki is próbálták: Micro-bit-et, BlueBot-ot programoz-

tak. A tanulók saját robotjaikat workshop keretében 

mutathatták meg. 

Készítsünk tárgyakat, programozzunk 3D nyom-

tatót! – A kipróbálásra kapott 3D nyomtató haszná-

lata új gondolkodási módot igényel, általa élmény-

szerűvé válhat az oktatás. A projektben ajándéktár-

gyak tervezése és nyomtatása zajlott, amelyeket 

jótékonysági vásáron értékesítettek. Versenyt ren-

deztek a hét tematikájához kapcsolódva: a csapatok 

azonos feladatot kapnak, és értékelésre kerül, ki a 

leggyorsabb, leghatékonyabb, legötletesebb, legkre-

atívabb a tervezésben. 

Ki lakik a szomszédban? – A kódhét során a diá-

kok robotot építettek, és ezekkel a szomszéd isko-

lákba látogattak el. A környező iskolákban ugyanis 

több helyen is működik már régóta robotszakkör. A 

kódhéten az iskolák szakkörei összefogtak egymás-

sal és bemutatták programozási gyakorlataikat, ötle-

teiket. Kifejezetten Lego robotokat használtak, illetve 

egy EV3 robotot is. E projektjeikkel a Meet and Code 

pályázatán értékes díjat, pénztámogatást is nyertek, 

amelyet digitális eszközfejlesztésre fordítanak. 

„Mindig a mobiljukat nyomkodják…” 
 
Hányszor halljuk rosszallóan ezt a mondatot a felnőt-

tektől! Hány iskolában kezdődik még azzal a nap, 

hogy a mobiltelefonokat letiltják vagy elzárják! Pedig 

az okos eszközök rendkívül változatos módon szol-

gálják, segítik a tanulási folyamatot. A konferencia 

külön szekciót rendezett a humán, valamint a termé-

szettudományos tárgyak jó példáinak bemutatásá-

hoz, de hallhattunk előadásokat az idegen nyelv, a 

zene (pl. trombitatanítás) és a sport alkalmazásairól 

is. Nem maradhatott ki az internetbiztonság és online 

zaklatás témaköre sem, az ehhez kapcsolódó kuta-

tások, fejlesztések.  

 

3. Prezentációja blogjában elérhető: http://tarmari.blogspot.hu/  

4. Az iskola honlapján: www.csvmg.hu részletesen is olvashatunk 

a kódhétről. 

4. kép Alkotás tableten a zuglói 

óvodában 

5. kép Robotépítés az újpesti 

Csokonaiban 

http://tarmari.blogspot.hu/
http://www.csvmg.hu
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pedagógusoknak címmel jelent meg QR kódokkal, 

appokkal, tippekkel, útmutatóval, kérdőívvel. 

Jövőre mobillal ugyanitt! 

A szervezők, az IKT MasterMinds Kutatócsoport 

munkatársai döntöttek: az II. Mobileszközök az okta-

tásban konferenciának 

jövőre is lesz folytatása, 

újabb és újabb mobilos 

gyakorlati alkalmazások 

megosztásával. A kon-

ferencia honlapján az 

eddig elhangzott elő-

adások absztraktjait el-

olvashatjuk, böngész-

hetjük. Csak egy kis 

ízelítő és sokatmondó 

előadáscím az idei kon-

ferenciáról a mobilok 

oktatási használatához:  

Bánk bán ARcai interaktív irodalmi újságban 

József Attila Ferencvárosban – séta 

mobilapplikációval 

Videointerjúk és helytörténet: IWalk program 

Légy Te is ’56 hőse! Interaktív forradalmi kalandjáték 

Virtuális tanári 

GoLab projekt 

Szertár tuning 

Csámborgók balladája – szakmai Facebook-csoport 

Építsd meg saját mérőműszeredet! 

Határfeszegető ingerelárasztás 

Fuss a következő szintre! 

ARany 200 

Érdemes megnézni a helyi, Öböl TV rövid összefog-

lalóját is a konferenciáról, íme: 

http://www.öböltv.hu/index.php/hirek/

balatonfuzfo/4047-mobileszkozok-balatonfuzfo  

Továbbá szívesen ajánlom az internet böngészését 

az érdeklődőknek, a pedagógiai portálokon és IKT-s 

blogokon a jó gyakorlat példáinak felkutatását, sőt, 

saját tanulóinkkal való kipróbálását. Mindenképp 

használjuk ki a kezünkben lapuló mobileszközök 

változatos, élményt és tudást nyújtó lehetőségeit! 

Kőrösné dr. Mikis Márta  
pedagógiai kutató, az ISZE tiszteletbeli elnöke 

A kaposvári Klebersberg Középiskolai Kollégiumból 

két diák is bemutatkozott előadóként mentor-

tanárukkal együtt, a tanulói életút támogatásának 

portfóliójával. 

Kiemelkedőek voltak a robotikai bemutatók, előadá-

sok is. A micro:bit használatáról, építéséről és orszá-

gos „bóklászásáról” Dr. Abonyi-Tóth Andor számolt 

be az ELTE-ről (http://microbit.inf.elte.hu/). A robotok 

iskolai kipróbálásáról 

Czékmán Balázs, a 

kispesti Puskás Fe-

renc Általános Iskola 

tanára, SNI-s tanulók-

kal való fejlesztő alkal-

mazásáról Aknai Dóra 

Orsolya gyógypedagó-

gus bemutatóját láthat-

tuk, Dr. Fehér Péter 

pedig kreatív ötleteket villantott fe Az Abakusan Stú-

dió ArTeC robotika workshopot rendezett, ahol a 

részvevők gyakorlatban is megvizsgálhatták, kipró-

bálhatták a robotokat. Minderre a konferencia teljes 

ideje alatt is lehetőség nyílott, hiszen az előcsarnok-

ban végig ott voltak a kiállítók, különféle eszközök-

kel, „kézzel fogható”, vezérelhető alkalmazásokkal. 

Az idei konferencián sem maradt el a könyvbemuta-

tó, a Neteducatio újdonsága: Aknai Dóra Orsolya és 

Fegyverneki Ernő összegyűjtötte a mobilos alkalma-

zások legújabb oktatási tapasztalatait, amely a Mo-

dern Pedagógus sorozatban A mobil tanulás ABC-je 

6. kép Micro:bit, a népszerű robot 

7. kép. Micro:bit bóklászások 

8.kép Új módszertani kiadvány 

http://www.öböltv.hu/index.php/hirek/balatonfuzfo/4047-mobileszkozok-balatonfuzfo
http://www.öböltv.hu/index.php/hirek/balatonfuzfo/4047-mobileszkozok-balatonfuzfo
http://microbit.inf.elte.hu/
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BOLGOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK 

Windows típusú csaj: Tudod, hogy teli van hibákkal, 

de nem tudsz nélküle élni. 

PowerPoint típusú csaj: Arra jó, hogy bemutasd má-

soknak, de önmagában nem érték. 

RAM típusú csaj: Amint megszakad a kapcsolat, 

azonnal mindent elfelejt. 

Merevlemez típusú csaj: Mindig mindenre emlékszik. 
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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 
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