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Digitális Témahét az ISZE Tehetségsegítő hálózatának iskoláiban 

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete az idei évben is partnerként 

vett részt a Digitális Témahéten. Több programot is ajánlott az iskoláknak, melynek 

beszámolóit olvashatják.  tovább 

11. Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny 

Az idei évben is meghirdettük és megrendeztük a hagyományos programozói ver-

seny mellett a webprogramozás és mobilprogramozás versenyünket is.  tovább 

Országos MÉH-ÉSZ logikai verseny 

A kezdeményezést 2018-ban indította útjára Kiss András, az Egri Balassi Bálint 

Általános Iskola informatika szakos pedagógusa.  tovább 

Bonis Bona -A Nemzet tehetségeiért 

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj 2013 tavasza óta ad lehetőséget a te-

hetséggondozásban kiemelkedő munkát végző hazai és határon túli pedagógusok 

elismerésére.  tovább 

Hogyan kezdtem el programozni? 

Gyerekkoromban szüleim észrevették, hogy magamtól megtanultam kezelni a TV 

távirányítóját.   tovább 

 

 

A szakkiadvány az NTP-HTTSZ-18-0007 pályázat keretében valósult meg.  
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Az Informatika-

Számítástechnika 

Tanárok Egyesülete 

az idei évben is part-

nerként vett részt a 

Digitális Témahéten. 

Több programot is 

ajánlott az iskoláknak, melynek beszá-

molói következnek: 

- A Somogy megyei Duráczky EGYMI 

és Kollégiumban 

A Digitális Témahét keretében április 11

-én két programon vettünk részt. A dél-

előtt folyamán a Kaposvár-Somogy Me-

gyei Tehetségsegítő Tanács MTMI Ta-

gozata által szervezett Digitális Termé-

szettudományi témanapon bemutattuk 

NTP-KTK-18-0009 projektünket. A prog-

ram helyszíne a Kaposvári SZC Eötvös 

Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma volt, 

ahol 4 tanulóval drón programozást és a 

Blue-Bot robotok programozását mutat-

tuk be. 

Délután az Informatika-

Számítástechnika Tanárok Egyesülete 

„Kódolj velünk! Fogadj örökbe egy isko-

lát” programjában fogadó iskolaként a 

Kaposmérői Hunyadi János Általános 

Iskola 8 tanulóját és két pedagógusát 

fogadtuk.  
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DIGITÁLIS TÉMAHÉT  

AZ ISZE TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZATÁNAK ISKOLÁIBAN  

Az eseményen szintén a DJI Tello dró-

nok, Blue-Bot és MakeBlock robotok 

programozása volt a téma. 

Szabó János 
Duráczky Egymi, Kaposvár 

- A Szentesi Koszta József Általános 

Iskolában 

Az Informatika–Számítástechnika Taná-

rok Egyesülete „Fogadj örökbe egy is-

kolát” címmel Kódnapot tartott a Digitá-

lis Témahét keretében, az ország több 

pontján. Olyan tanulóknak és kollégák-

nak tartottunk 

bemutatót és 

próbálták ki a 

kódolást, akik-

nek még nem 

volt alkalmuk a 

robotok világá-

val megismer-

kedni. Ezen a 

napon nemcsak 

a tanulók prog-

ramozták a kü-

lönböző robotokat, hanem a kollégák is 

kaptak szakmai, módszertani segítséget 

a széleskörű felhasználásához. Az 

2019. április 11-én megrendezett ese-

ménynek egyik helyszíne a Szentesi 

Koszta József Általános Iskola volt.  

A program első részében Seres Katalin 

egy rövid prezentációval készült a Bee-

2019 

Az Informatika-

Számítástech-

nika Tanárok 

Egyesülete az 

idei évben is 

partnerként 

vett részt a Di-

gitális Témahé-

ten.  

http://tehetseg.hu/konferencia/digitalis-termeszettudomanyi-temanap
http://tehetseg.hu/konferencia/digitalis-termeszettudomanyi-temanap


Bot robotok témakörében, majd a gyerekekkel tartott 

bemutatót. Ezután a kollégák is kipróbálták a kis mé-

hecskéket. Nagy sikert arattak a Blue-Bot robotok is, 

amelyeket már távirányítással is lehetett vezérelni. A 

Kódnap második felében a Robotszakkör tanulóinak 

munkájával ismerkedhettek az érdeklődő tanárok és 

tanulók.  

A tanulók szívesen mutatták be robotjaikat. Megis-

merkedhettek a megjelentek a Lego NTX robotok 

összeszerelésének lépéseivel, majd különböző prog-

ramozási feladatokon keresztül tanulmányozhatták a 

robotok programozásának alapjait. A szakkör diákjai 

kreativitásukat is bizonyították, mivel a program utol-

só fél órájában izgalmas feladatokat adtak az érdek-

lődők a szakkör tanulóinak, amelyeket a tanulók si-

kerrel leprogramoztak. 

Lucza László 
Szentesi Koszta József Általános Iskola 

- A Kaposvári Csokonai Általános Iskola és Gim-

náziumban 

Digitális Témahét az 1. b osztályban 

Barátaink az állatok címmel az állatok és a mesék 

világa lett ezévi témánk. Első osztályosok vagyunk, 

ezért szerettem volna olyat választani, ami közel áll 

a gyerekekhez, és a tananyaghoz is kapcsolódik. 

Hat magyar nyelv és irodalom órán, egy küzdelem- 

és játék órán, valamint egy tehetséggondozás foglal-

kozáson végeztük feladatainkat. A rajzok, illusztráci-

ók elkészítése és a gyűjtőmunkák a napközis foglal-

kozásokon és otthoni tevékenységként is megjelen-

tek. A munkába az első-, a másod- és a harmadéves 

tanító szakos hallgatók is bekapcsolódtak. 

Az elsőéves tanítójelöltek PowerPoint segítségével 

mutattak be különböző állatokat, majd a megfigyeltek 

alapján egy-egy elvégzendő feladatot adtak a gyere-

keknek. A diasorokon látottakat érdemes volt jól 

megjegyezni, mert ehhez kapcsolódott a következő 

órán egy Bee-Botos feladat. Először egy hallgató 

bemutatta az eszköz működését, programozásának 

lényegét, ezután néhány próbajáték során a mé-

hecske eljuttatása volt a cél a megbeszélt szabályok 

betartásával különböző állatokhoz, amelyek a gyári 

pályán voltak találhatóak. Ezután saját pályát is ké-

szítettünk, amelyre a hallgatók által bemutatott álla-

tok kerültek. Ezekhez kellett elvezetniük a robotmé-
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hecskét, és ha ez sikerült, húzhattak egy kérdést az 

állatot előzőleg bemutató hallgatótól, melyért helyes 

válasz esetén apró jutalom járt. A gyerekek nagyon 

aktívak voltak, mindenki részt akart venni a játékban, 

és úgy láttam, ebben a feladatban a húzóerő első-

sorban maga a tevékenység volt, és csak másodsor-

ban a jutalom. 

A másod- és a harmadéves kistanítóink az általuk 

tartott órákra készítettek digitális feladatokat, melye-

ket a gyerekek szintén nagy örömmel oldottak meg. 

Én is készítettem az órámra néhány feladatot szá-

mukra. 

Tevékenységeink a témahét során: 

 állatmesék, illetve állatos versek megismerése 

 feladatmegoldások, ppt-k megtekintése, zenék, 

videók, játékok a versekhez, mesékhez kapcsoló-

dóan 

 Bee-Bot (robotméhecske) megismerése, haszná-

lata különböző pályákon 

 rajzok készítése kedvenc állatokról 

 illusztrációk készítése a tanult mesékhez 

 házi kedvencekről fotó vagy rajz készítése 

 állatos könyvek, könyvsorozatok megismerése, 

olvasgatása 

 állatos könyvsarok kialakítása az osztályterem-

ben 

 állatképek, állatokról szóló érdekességek gyűjté-

se 
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 az összegyűjtött anyagokból, munkákból 

„kiállítás” készítése 

Felhasznált alkalmazások, programok, eszközök: 

 ActivInspire Studio program a diasorok, feladatok 

készítéséhez 

 PowerPoint az állatok bemutatásához 

 learningapps (Tankockák, feladatkészítő) 

 jigsawplanet (online puzzle készítő) 

 Bee-Bot (robotméhecske), pályák 

A Digitális Témahéten a gyerekek nagy örömmel 

vettek részt a feladatokban. A hallgatók is lelkiisme-

retesen végezték feladataikat, az eddigi visszajelzé-

sek alapján ők is pozitív élményeket szereztek. A 

legnagyobb sikere a robotméhecskének volt, mely-

nek megismerése, használata a tanulóknak és a 

hallgatóknak is új élményt jelentett. Tapasztalatom 

szerint a digitális technikák használata rendkívüli 

motivációs erővel bír, a tanulók sokkal szívesebben 

végzik el az ilyen típusú feladatokat. Fontosnak tar-

tom, hogy a leendő tanítók is kapjanak lehetőséget 

az IKT tevékenységek kipróbálására, hiszen így sa-

ját maguk is megtapasztalhatják, hogy ilyen módon 

élvezetesebbé tehető a tanulási-tanítási folyamat. 

Horváthné Nyári Éva 
Kaposvári Csokonai Általános Iskola és Gimnázium 

- A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Is-

kola, Gimnázium és Kollégiumban  

Ebben az évben az ISZE segítségével felajánlást 

tettem egy prog-

ramra, melyben az 

érdeklődők 

„Hekkeljük meg 

Robinson bácsi 

számítógépét” – 

szabaduló szoba 

játékban vehettek 

részt. A Code Week 

2018 rendezvény fő attrakciója volt iskolánkban, a 

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégiumban.  

Kicsik és nagyok egyaránt részesei voltak e kódolási 

technikákat megismerő élménynek, ki-ki a fejlettsé-

gének megfelelő feladatokkal teletűzdelt lineáris pá-

lyát végigjárva. 
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Bázisiskolai programunk volt a „Digitális iskola” c. 

workshopunk, melyen digitális oktatási módszerek 

bemutatására került sor. Más nemzetiségi iskolák 

tanárai is részt vettek a tanáraink digitális kompeten-

ciáit fejlesztő szakmai délelőttön. 

Debrecenből is érkeztek egyetemisták, akik Két nap 

a Spregoval címmel, semiumplugged módszerrel 

hozták közelebb diákjainkhoz a táblázatkezelést és a 

programozást. (Sprego = Spreadsheet Lego progra-

mozási mód – a szerk.) Csernoch Mária és tanítvá-

nyai játékos formában segítették az egymásba ágya-

zott függvények alkalmazását. Diákjaink vidáman 

hajtogatták kis hajóikat, melyek a megértést tették 

lehetővé. Ezúton is köszönjük a felajánlásukat és 

munkájukat. 

Biztatok minden innovatív kollégát, aki fontosnak véli 

azt, hogy felszállva a fejlődés vonatára hatékonyan 

juttassa információhoz a tudásra „kevésbé” szomja-

zó nebulóit is, vágjon bele, s vegyen részt a követke-

ző Digitális Témahéten. 

Hipik Angéla 

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázi-

um és Kollégium, Budapest  
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Az idei évben is meghirdettük és meg-

rendeztük a hagyományos programozói 

verseny mellett a webprogramozás és 

mobilprogramozás versenyünket is. A 

jelentkezők létszáma a korábbiaknak 

megfelelő volt. A verseny minden prog-

ramozási formában és minden forduló-

ban a szokásos módon, problémamen-

tesen zajlott. Ehhez szükség volt az 

együttműködő kollégák segítségére, 

akiknek a munkáját köszönjük. (A fel-

adatok szövege és az elért eredmények 

az ISZE honlapján olvashatóak.) 

A hagyományos programozói verse-

nyen az idei tanévben kiemelkedően 

erős volt a mezőny, mind a regionális 

fordulón, mind a döntőn nagyon szép 

munkákkal találkozhattunk. 

A további elemzés helyett a versenyzők 

és felkésztő tanárok által írt értékelő 

sorokat adjuk közre. 

„A legalapvetőbb élményem az a határ-

talan kedvesség és megbecsülés volt, 

amellyel fogadtatok minket.  

Éreztettétek velünk - tanárral és diákok-

kal egyaránt -, hogy fontos az, amit csi-

nálunk. Azt hiszem, leginkább ezért volt 

a verseny mindannyiunk számára eny-

nyire pozitív élmény. 

Ezen a versenyen nem csak a győze-

lem, hanem a részvétel is legalább any-
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11. DUSZA ÁRPÁD ORSZÁGOS PROGRAMOZÓI  

EMLÉKVERSENY 

nyira fontos volt. A felkészülés során 

olyan dolgokat kellett csinálnunk, amik-

re amúgy, szakköri keretek között nem 

került volna sor. A diákoknak meg kel-

lett szervezniük a feladat megosztásá-

nak, a kommunikációnak, a tesztelés-

nek a folyamatát, a fájlmegosztás rend-

szerét. Ezzel olyan tapasztalatokra tet-

tek szert a csoportmunka terén, amit én 

a verseny legnagyobb hozadékának 

tartok. Ráadásul ehhez a Git-előadáson 

még segítséget is kaptunk a két forduló 

között. 

A feladat jó volt, a diákok arról számol-

tak be, hogy élvezték a programozást. A 

feladatnak volt könnyebb, de kihívást 

jelentő része is, így a nem tökéletes 

megoldás is nyújthatott sikerélményt. Az 

algoritmizáláson kívül adatszerkezetek-

re, programozás-technikára is kellett 

gondolni a komplex feladat megoldása 

során. Az időbeosztás miatt priorizálni 

kellett, és nem csak az optimális, ha-

nem az "elég jó" megoldásokat is figye-

lembe kellett venni. Mindezek miatt a 

feladat élet- és emberközeli volt, maga 

a verseny pedig nem csak számon kért, 

hanem tanított, fejlesztett is. 

A verseny után a diákok így indultak 

haza: "Ez jó verseny volt, jöjjünk jövőre 

is!" Köszönöm, hogy ezzel a versennyel 

is segítettétek tehetséggondozó munká-

mat, motiváltátok a diákjaimat!” 

Lutter András - Dunakeszi  

„Tudtuk, hogy jól sikerült a selejtezőben 

írt munkánk, azonban így is meglepett, 

hogy a döntőbe jutottunk. Az út sajnos 

hosszúra sikeredett, de még időben 

odaértünk Miskolcra. A selejtezőben 

elért pontjaink alapján harmadik-
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A diákoknak 

meg kellett 

szervezniük a 

feladat meg-

osztásának, a 

kommunikáció-

nak, a teszte-

lésnek a folya-

matát, a fájl-

megosztás 

rendszerét. Ez-

zel olyan ta-

pasztalatokra 

tettek szert a 

csoportmunka 

terén, amit én 

a verseny leg-

nagyobb hoza-

dékának tartok. 

Szécsiné Festő-

Hegedüs Margit 



negyedik helyre számítottunk. A feladat nem tűnt 

megoldhatatlannak, arra számítottunk, hogy be tud-

juk fejezni, de végül kifogott rajtunk. Azonban megle-

petésünkre országos második helyet sikerült elér-

nünk, aminek örültünk. Jövőre célunk az első hely.” 

Berekméri Barna, Horváth Bálint, Kiss Tamás - Kaposvár 

"A HTTP_error_418 csapata a 2019-es évben má-

sodjára járt Miskolcon a Dusza-versenyen. Az oda-

utazás és a kollégium már ismerős volt, és mint a 

korábbi bejutásunkkor (a 2016-os évben), ismét ké-

nyelmesen töltöttük a verseny előtti napot. A verseny 

napja is kellemesen telt, minden szépen volt lebo-

nyolítva, a versenyfeladat maga is szórakoztató kihí-

vást jelentett. Különösen hálásak vagyunk, hogy 

szakmailag (informatika és programozás szempont-

jából) tapasztalt emberekkel találkozhattunk, és azért 

is örülünk, hogy a Git bevezetésre került. Összessé-

gében óriási, hogy Magyarországon támogatják és 

biztatják a diákokat a csapatban való programozás-

ra, ugyanis a szakma világában is nagy előnyt tud 

jelenteni - és néha feltétel is - az együttműködés."  

Bucsy Benjámin, Kovács Bertalan,  

Piller Trisztán - Veszprém 

„Erre a versenyre mindig is jellemzőek voltak az 

OKTV-n és a többi programozási versenyeken meg-

szokott feladattípusoknál sokkalta gyakorlatiasabb, 

érdekesebb példák. Ez az idei versenyen se volt 

másként, mindkét forduló feladatai érdekesek voltak, 

kihívást jelentők, de nem megoldhatatlanok. A ver-

seny lebonyolítására se lehet panaszunk, a rendel-

kezésre álló eszközök végig problémamentesen mű-

ködtek. Továbbá nagy segítség volt a versenyt meg-

előző előadás a Git-ről, igaz, a versenyen végül szá-

munkra nem ez bizonyult a leghatékonyabbnak, de a 

felkészülésünket nagyban megkönnyítette. Nem is 

beszélve arról, hogy az iparban is elterjedt a haszná-

lata, ezért mindenképp hasznos ismeretet jelent.” 

Karikó Csongor Csanád -Tiszaújváros 

„Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk a versenyen, 

ugyanis nagyon sok tapasztalatot szereztünk a felké-

szülés és a verseny során is. A Budapesten bemuta-

tott Git-nek köszönhetően az otthoni gyakorlás is 

könnyebbé és hatékonyabbá vált. A verseny során 

megismerkedhettünk más városokból érkező, hoz-

zánk hasonló érdeklődésű versenyzőkkel és jókat 

beszélgettünk velük. Köszönjük a verseny szervezői-
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nek és támogatóinak a verseny lebonyolítását.”  

Kiss Péter és Zsóri Ádám - Tiszaújváros 

További tervek, változások 

A tavalyi 10. évforduló után ismét szükségesnek lát-

tuk, hogy bővítsük egy kicsit a Dusza Árpád Orszá-

gos Programozói Emlékverseny kínálatát. A web-

programozás és mobilprogramozás bevezetése után 

most egy olyan alkalmazás-fejlesztési lehetőséget is 

szeretnénk biztosítani, aminek nem a verseny a lé-

nyege, hanem a fejlesztés folyamata. A programo-

zók számára nagyon fontos, hogy csapatban tudja-

nak dolgozni. A verseny minden kategóriában erre 

épít, és a legjobb csapatok ezt általában kiválóan 

meg is valósítják. Az eddigi versenyformák azonban 

kevésbé alkalmasak arra, hogy a versenyzők a kód 

szépségére figyeljenek, pedig ez is nagyon fontos 

lenne. Ezért a következő tanévtől elindítjuk a Dusza 

műhely nevű programunkat, amelynek keretében kb. 

2 hónap alatt egy nem pontosan specifikált feladatot 

kell a csapatoknak megoldaniuk egy mentor segítsé-

gével. Mentornak elsősorban a korábbi évek Dusza 

döntőseit kérnénk fel, akiknek már van munkata-

pasztalatuk. Igyekszünk a verseny weboldalán is 

segítséget adni a műhelyeseknek. 

A műhely célja, hogy a csapat tagjai közötti együtt-

működés minél gördülékenyebb legyen, és az elké-

szülő program kódja is megfeleljen az elvárásoknak. 

Ehhez a közös munkához a Git használatát ajánljuk, 

amelyet már az idei verseny döntője előtt és a verse-

nyen is igyekeztünk bemutatni. (Ezt a következő tan-

évben is megtesszük.) 

A hagyományos ver-

seny döntőjében az 

idei tanévben már le-

hetőséget adtunk a Git 

használatára. A ké-

sőbbiekben lesz lehe-

tőség arra is, hogy a 

regionális versenyen is 

elérhető legyen ez a szolgáltatás. 

 

Szécsiné Festő-Hegedűs Margit, 

a verseny rendezője 

Git = nyílt forráskódú, elosztott verziókezelő szoftver 

2019 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADlt_forr%C3%A1sk%C3%B3d%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elosztott_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1sok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Verzi%C3%B3kezel%C5%91_szoftver


A kezdeményezést 2018-ban indította 

útjára Kiss András, az Egri Balassi Bá-

lint Általános Iskola informatika szakos 

pedagógusa. Az ingyenes, ötfordulós 

online logikai verseny három kategóriá-

ban (óvodás, 1-2. osztályos, 3-4. osztá-

lyos) kerül meghirdetésre, fő célja az 

algoritmikus gondolkodás és a kreativi-

tás fejlesztése, a résztvevők és a felké-

szítők érdeklődésének felkeltése által 

egy esetleges későbbi tevékenységso-

rozat megalapozása. 

Ebben az évben Zizi, a bajba jutott mé-

hecske kalandjait élhették át a résztve-

vők. Az egyes online fordulók a történet 

egy-egy fejezetét alkották, melyek során 

különböző feladatokat megoldva kísér-

hették végig és segíthették kis barátju-

kat a szüleihez visszavezető, kalandok-

kal teli, néhol veszélyes úton. A felada-

tok a Bee-Bot padlórobotok használatán 

alapultak, azok irányítási mechanizmu-

sához kapcsolódtak, de azok nélkül is 

megoldhatók voltak. 

A résztvevők érdeklődésének fenntartá-

sa, a lemorzsolódás csökkentése érdek-

ében a játékosítás és a digitális törté-

netmesélés módszerének egyes elemei 

is felhasználásra kerültek a verseny 

során. Az érdekes kerettörténet mellett 

a különböző tevékenységekkel megsze-

rezhető jelvények rendszere került ki-

dolgozásra. 

A verseny legelső és legutolsó megol-

dásának beküldéséért járó jelvények: 
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ORSZÁGOS MÉH-ÉSZ LOGIKAI VERSENY 

Fordulónként az 1., 101., 300., 600., 

900., 1200. és az utolsó feladat bekül-

dőjének járó jelvények: 

Fordulónként és kategóriánként a legko-

rábbi és a legkésőbbi időpontban bekül-

dött feladatért járó jelvények: 

Két forduló során, mellékküldetésként a 

pályán elrejtőzött nyuszi megtalálásáért: 

Az egyes fordulók feladatainak megol-

dása során az út jelentős részét hátra-

menetben teljesítők számára kiosztott 

jelvények: 

Ezeken kívül a motiváció erősítése cél-

jából az ünnepi hosszú hétvégén bekül-

dött megoldásokért, az összes feladat 

beküldéséért és azok hibátlan megoldá-

sáért is járt kitűző. 

 

A résztvevők 

érdeklődésének 

fenntartása, a 

lemorzsolódás 

csökkentése 

érdekében a 

játékosítás és a 

digitális törté-

netmesélés 

módszerének 

egyes elemei is 

felhasználásra 

kerültek a ver-

seny során. 

2019 

Kiss András 
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Az alábbiakban az egyes fordulók részvételi adatai 

tekinthetők meg. 

Eredmények 

A verseny nem ért véget annak utolsó fordulójával, a 

résztvevőknek lehetőségük volt a történet befejezé-

sére, ezek közül a legjobb pedig Zizi kalandjainak 

hivatalos befejezése lett. A teljes történet megtekint-

hető a verseny honlapján, a www.beebotverseny.hu 

oldalon. 

Az egyes fordulók feladatainak alapjául a Bee-Bot 

padlórobotok szolgáltak, de sok résztvevőnek nincs 

lehetősége ezen eszközök gyakorlatban történő ki-

próbálására. Erre kínál megoldást a versenyhez kap-

csolódó Vándor-Bot program, amelynek keretében 

kipróbálhatnak egy robotméhecskét. További infor-

mációk a program Facebook-oldalán olvashatók. 

A versenyen való részvétel ingyenességéből adódó-

an annak megvalósítása és díjazása támogatók nél-

kül nem lett volna lehetséges. A Linux Szerver Kft. 

biztosította a verseny honlapjának elhelyezéséhez 

szükséges technikai hátteret, a résztvevők jutalma-

zását az Egri Tankerületi Központ, a Stiefel Eurocart 

 

 

 

A versenybe menet közben becsatlakozók és a né-

hány fordulót kihagyók is külön kitüntetésben része-

sültek. 

 

 

A verseny igen szoros volt, így sokszor csak egy-egy 

ponton múltak a helyezések, a dobogóról így lemara-

dóknak is járt a kitüntetés, illetve Zizi történetének 

befejezését is egy plecsnivel jutalmaztuk. 

 

 

 

 

Hogy senki se maradjon jelvény nélkül, a verseny 

végeztével a részvételért mindenki kitüntetésben 

részesült. 

 

 

Az elkészített jelvényrendszer motiváló hatásával és 

fogadtatásával kapcsolatban az elégedettségi kérdő-

ívek kiértékelése során kaptunk visszajelzést, ösz-

szességében mind a résztvevők, mind a felkészítők 

fontosnak és hasznosnak ítélték a verseny ezen ele-

mét. (A jelvényekhez felhasznált képek forrása: 

https://www.freepik.com/) 

Részvételi adatok 

A versenyen összesen 1546-an vettek részt 102 ha-

zai és 2 határon túli településről. 

2019 

http://www.beebotverseny.hu
https://www.facebook.com/groups/364900653989462/
https://www.freepik.com/
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Kft., a Balázs-Diák Kft., az Informatika-

Számítástechnika Tanárok Egyesülete és az Eszter-

házy Károly Egyetem, míg a Balázs-Diák Kft. segít-

ségével beindított Vándor-Bot programot ebben az 

évben is az NI Hungary Kft. támogatta. 

A résztvevők és azon belül is a hibátlanul teljesítő 

gyermekek magas száma miatt, csak kategóriánként 

az első helyezettek részesültek tárgyjutalomban, 

amelyet iskolánk támogatásával postai úton juttatunk 

el számukra. Az óvodás korosztályban 13, az 1-2. 

osztályosban 24, a 3-4. osztályos korosztályban pe-

dig 5 gyermek végzett az első helyen, tehát össze-

sen 42 versenyző részesült jutalomban. Emellett 

minden résztvevő a verseny honlapjáról névre szóló 

emléklapot, a felkészítők és az 1-3. helyezést elérők 

pedig oklevelet tölthettek le. 

Elégedettségi kérdőívek 

A versenyen végeztével a résztvevő diákok és felké-

szítőik egy rövid kérdőív segítségével mondhatták el 

a versennyel kapcsolatos tapasztalataikat, észrevé-

teleiket. Összesen 150 versenyző és 65 felkészítő 

vett részt a kitöltésben, az alábbiakban az általuk 

adott válaszok rövid ismertetése következik. 

Versenyzői kérdőívek 

2019 
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A résztvevők összességében igen pozitívan értékel-

ték a versenyt és annak kivitelezését, egy 1-től 5-ig 

terjedő skálán 4,63-ra értékelték azt. Az egyes fordu-

lók kitöltőinek számát megvizsgálva jelentős lemor-

zsolódás látható az első forduló után, illetve az utol-

só forduló során egy kisebb felívelés, ez utóbbinak 

az oka valószínűleg az, hogy ebben az időszakban 

vettem részt az ELTE TÓK által szervezett Robotika, 

kódolás kisgyermekkorban 3. konferencián, ahol a 

versennyel kapcsolatban tartottam előadást. A le-

morzsolódás további csökkentése érdekében a ver-

senyzők erősebb motivációjára, a verseny és a fel-

adatok iránti elkötelezettség erősítésére lesz szük-

ség. 

Felkészítői kérdőívek 

A kérdőívet kitöltő 65 személy összesen 644 gyer-

mek felkészítésében vett részt. Így átlagosan egy 

felkészítőre 10 versenyző jutott, akik általában több 

korosztály munkájában is segítséget nyújtottak. 

Többségében pedagógusként kapcsolódtak be a 

versenybe, de szülők is akadtak közöttük. 

 

2019 
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A felkészítők is igen pozitívan, egy 1-től 5-ig terjedő 

skálán 4,88-ra értékelték összességében a versenyt. 

Az egyéb megjegyzések között megjelenik a felada-

tok nehézségi szintjének növelése, a néhol szoros 

beküldési határidők. 

Összességében a verseny az előzetes várakozáso-

kat messze meghaladó létszámmal, sok befektetett 

munkával és energiával sikeresen került megrende-

zésre. További támogatókat felkutatva, a megvalósí-

tás során szerzett tapasztalatokat és visszajelzése-

ket felhasználva a résztvevő gyermekek számára 

még vonzóbbá és élvezetesebbé tehető a következő 

évi megvalósítás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Éljen Zumdiana Jones” 

(egy versenyző) 

 

 
 Kiss András,  

szervező,  ISZE - tag  

2019 

Kiss András az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának elismerő oklevelét 

vehette át a kiemelkedő szakmai 

tevékenységének elismeréseként.  

Gratulálunk az ISZE nevében 
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 Kiváló tehetséggondozó szervezet 

és 

 Életműdíj. 

A díjat először 2013 májusában vehette 

át 57 kiváló versenyfelkészítő pedagó-

gus az Országos Középiskolai Tanul-

mányi Versenyeken elért sikereik elis-

meréseként. A díjat második alkalom-

mal 2013 nyarán ítélték oda. A nyilvá-

nos felhívásra összesen 799 jelölés 

érkezett. Egy jelöltnek legalább két 

ajánlóval kellett rendelkeznie. Az aján-

lók lehettek intézményvezetők, kollégák, 

szülők és tanítványok is. A díjak odaíté-

léséről az EMMI, az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, az Oktatási Hivatal, 

MATEHETSZ és a Nemzeti Tehetség-

ügyi Koordinációs Fórum delegáltjaiból 

álló zsűri döntött. A 799 jelölt közül ösz-

szesen 437 fő részesült kitüntetésben. 

2014-ben a Bonis Bona elismerésekre 

500-nál is több jelölt közül kellett kivá-

lasztani a bíráló bizottságnak azt a 63 

kiváló pedagógust, akik elismerésben 

részesültek, további 49 eredményes 

versenyfelkészítő kolléga díjazására 

pedig a 2013-2014. évi OKTV díjátadó 

ünnepségen került sor. Így 2014-ben 

további 112 fővel gyarapodott a Bonis 

Bona kitüntetés tulajdonosainak köre. 

„Kiváló versenyfelkészítő” díjban 2013-

ban 202, 2014-ben pedig 15 versenyfel-

készítő pedagógus részesült, akik leg-

alább öt tanéven át eredményes munkát 

végeztek nemzetközi, országos és regi-

onális tanulmányi, szakmai, művészeti 

és sportversenyekre való felkészítés-

ben. 

„Kiváló tehetséggondozó” díjban része-

sült 2013-ban 170, 2014-ben 34 tehet-

séggondozó, akik legalább öt tanéven 

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségei-

ért” díj 2013 tavasza óta ad lehetőséget 

a tehetséggondozásban kiemelkedő 

munkát végző hazai és határon túli pe-

dagógusok elismerésére. A díj elneve-

zése a Bonis bona discere, vagyis „Jótól 

jót tanulni” latin közmondásból szárma-

zik. 

Az Országgyűlési Határozattal indított, 

2028-ig szóló Nemzeti Tehetség Prog-

ram egyik célkitűzése, hogy erkölcsi és 

anyagi elismerésben részesítse azokat 

a hazai és határon túli tehetséggondozó 

pedagógusokat és szakembereket, akik 

általános iskolákban, középiskolákban, 

szakiskolákban végzett munkájuk során 

kiemelkedően sokat tesznek a nemzet 

tehetségeinek kibontakoztatása érdeké-

ben.  

E cél elérése érdekében az EMMI kez-

deményezésére a Nemzeti Tehetség 

Program végrehajtásáért felelős szerve-

zet, az Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-

zet meghívásos pályázatot írt ki a szak-

mai elismerés szempontrendszerének 

kidolgozására és a díj odaítélésével 

kapcsolatos teendők koordinálására.  

A feladat ellátására 2014. végéig a Ma-

gyar Tehetségsegítő Szervezetek Szö-

vetsége (MATEHETSZ) kapott felkérést 

azzal, hogy a hazai és határon túli Te-

hetségpontok több mint 1000 tagot 

számláló hálózatán keresztül érje el a 

jelölésre legméltóbb szakembereket. 

Az elismerést öt kategóriában lehet el-

nyerni: 

 Kiváló tehetséggondozó, 

 Kiváló tehetségfejlesztő, 

 Kiváló tehetségsegítő, 

2019 

BONIS BONA – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT DÍJRÓL 

„Kiváló Tehet-

ségsegítő” díjat 

Szécsiné Festő-

Hegedűs Mar-

git, a Szolnoki 

Varga Katalin 

Gimnázium in-

formatika taná-

ra, A „Kiváló 

Tehetséggon-

dozó” díjat eb-

ben az évben 

Kósáné Robb 

Olga, a Lenti 

Arany János 

Általános Iskola 

és AMI infor-

matika tanára 

vette át. 
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Dr. Bánhidi Sándorné  

főtitkár/tehetségmentor 

 

keresztül kiemelkedő munkát végeztek olyan gyere-

kek és tanulók körében, akikhez hátrányos helyze-

tük, speciális nevelési igényük vagy fiatal koruk okán 

nem feltétlen kapcsolódik konkrét versenysiker, de 

fejlesztésük és támogatásuk meghatározza további 

tanulmányi életútjukat. 

„Kiváló tehetségsegítő” díjat kapott 2013-ban 65, 

2014-ben 7 tehetségsegítő, akik legalább öt tanéven 

át végeztek áldozatos munkát tehetséggondozó mű-

helyek működtetésében, tehetséghálózat-fejlesztő 

munkában illetve egyéb tehetségsegítő szervezői 

feladatokban. 

Életműdíjat 2014-ben heten vehettek át több évtize-

den át tartó, példaértékű tehetséggondozó munkájuk 

elismeréseként. 

A díjazottak pénzbeli támogatásban részesülnek.  

A díjak ünnepi gálaest keretében kerül sor. 

A Bonis Bona elismerés forrása két éven át a Nem-

zeti Tehetség Program pályázata volt. 

2015 óta a felhívást az Emberi Erőforrások Miniszté-

riumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtit-

kárságához tartozó Új Nemzedék Központ a Nemzeti 

Tehetség Program keretében teszi közzé. További 

információ: https://bonisbona.tehetsegunk.hu/  

A díjat eddig már számos ISZE-tag vehette át, köz-

tük 2018-ban az elnök, Fülöp Márta Marianna. Az 

ISZE, mint tehetséggondozó szervezet 2017-ben 

nyerte el ezt a kitüntető címet. 

Idén a négy kategóriára összesen 389 ajánlás érke-

zett. Közülük 2019. június 6-án a „Kiváló Tehetség-

segítő” díjat Szécsiné Festő-Hegedűs Margit, a Szol-

noki Varga Katalin Gimnázium informatika tanára, a 

Dusza Programozói Emlékversenyt 11 éve gondozó 

tagunk kapta. Munkáját a verseny eddigi felkészítő 

tanáraival és a mintegy 3200 középiskolás tanulóval 

együtt nagyra értékeljük, és tisztelettel gratulálunk 

neki a kitüntetéshez.  

A „Kiváló Tehetséggondozó” díjat ebben az évben 

Kósáné Robb Olga ISZE-tag, a Lenti Arany János 

Általános Iskola és AMI informatika tanára vette át. 

Tisztelettel gratulálunk eredményes versenyfelkészí-

tő munkájához. 

 

 

2019 

https://bonisbona.tehetsegunk.hu/


Gyerekkoromban szüleim észrevették, 

hogy magamtól megtanultam kezelni a 

TV távirányítóját. Ez alapján azt gondol-

ták, hogy talán tehetséges lehetek a 

műszaki dolgokban. Akkoriban nagy 

divat volt Bécsbe kijárni, és onnan mű-

szaki cikkeket hozni, így mentek ki a 

szüleim is 1989-ben, és hoztak haza 

nekem meglepetésként egy Commodo-

re Plus/4-es számítógépet. 9 éves vol-

tam ekkor. Miskolcon laktunk, az azóta 

hírhedtté vált avasi lakótelepen. 

Az akkori iskolatársaimnak jórészt Com-

modore 64-ük volt, ezért nem tudtam 

velük játékokat cserélni (a Plus/4 és 64 

nem voltak egymással kompatibilisek), 

ezért nem maradt más nekem, mint 

hogy abból a 2–3 német nyelvű szak-

könyvből, amit a gép mellé adtak, el-

kezdtem bepötyögni a programokat.  

Pár soros kis kódok voltak BASIC nyel-

ven, amik egyszerű hangokat csiholtak 

ki a Plus/4-re kötött TV-ből, vagy csak 

megváltoztatták a keretnek a színét, 

esetleg valami szöveget írtak ki a képer-

nyőre. A német nyelvű magyarázó szö-

vegeket akkoriban nem értettem a 

könyvben, ezért csak a kódot tudtam 

módosítani a gépen, és megnéztem, mi 

történik, ha átírok ezt-azt. 

Apukám ott volt mellettem, együtt gépel-

tük be ezeket az első programokat. 

Szüleim látták, hogy rákaptam a progra-

mozásra, ezért elkezdtek programozás-

sal kapcsolatos újságokat járatni, és az 

iskolában is beszéltek a tanárokkal, 

hogy mit lehetne tenni, hogy támogas-

sák a fejlődésemet. Mindenki nagyon 

segítőkész volt, és mondhatom, min-

denki azon volt, hogy a lehetőségeihez 

mérten segítsen az előrejutásomban.  

Közben valahogy elterjedt a híre, hogy 
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HOGYAN KEZDTEM EL PROGRAMOZNI?  

van egy kis tehetséges 10 éves srác, 

aki tud programozni, így elkezdtek meg-

keresni az iskola környezetében mások 

is. Így csináltam meg az általános isko-

lámban a képújság programot, ami min-

den szünetben az összes osztályterem-

ben az ott lévő TV-n mutatta az iskola 

híreit. Segítettem egy tanárnak a szak-

dolgozatában (3D-s testeket kellett mo-

delleznie számítógépes programmal), 

és tanároknak tartottam továbbképzést 

programozásból.  

Már egy éve programoztam, amikor 

megnyertem a megyei programozói ver-

senyt. Negyedikesként versenyeztem 

nyolcadikosokkal. Az országos verse-

nyen végül 5. lettem. 

A BASIC után megtanultam a gépi kó-

dot is. Mai aggyal, a magas absztrakci-

ók világában nem tudom, képes lennék-

e még gépi kódban programokat megír-

ni. 

Minden nap több órát töltöttem a gép 

előtt programozással. Ez talán rémisztő-

nek hangozhat (kicsit nekem is annak 

tűnik így), de azért mellette jutott időm 

más dolgokra is.  

1992-ben kaptam meg első PC számí-

tógépemet. Itt már Pascalban progra-

moztam. Legalábbis először, mert ké-

sőbb itt is megtanultam az assemblyt. 

Középiskolában sokan megismertek a 

környezetemben, ezért egyre többen 

megkerestek mindenféle feladattal, 

amelyekben mindig örömmel segítet-

tem. Én gépeltem tanáraimnak szakdol-

gozatát (bár ez nem programozás, de 

ettől elég sokat fejlődött a gépírásom), 

készítettem szimfonikus zenekari kísé-

retet kóruspróbához MIDI-vel, írtam is-

kolai nyilvántartó programokat stb.  

Emellett otthon is mindig találtam valami 

Egész diákkoro-

mat végigkísér-

ték a programo-

zói versenyek. 

Büszkeséggel tölt 

el, ha arra gon-

dolhatok, hogy 

Magyarországot 

két alkalommal, 

1997-ben és 

1998-ban is kép-

viselhettem a 

Nemzetközi In-

formatikai Diák-

olimpián 

(Fokvárosban és 

Portugáliában), 

ahol mindkétszer 

ezüstérmes let-

tem. 

2019 

Marhefka István 



 

érdekes dolgot, amit csinálhatok. Volt, hogy játékot 

írtam, volt, hogy a húgomnak írtam programot, ami-

vel gyakorolhatja az angol szavakat, vagy éppen 

Commodore 64-es zenéket portoltam Plus/4 alá. 

Később Amiga MOD lejátszót írtam, spektrumot és 

diszkófényeket rajzoltam zenére, sőt, foglalkoztam 

egy kicsit beszédfelismeréssel is.  

Tanítottam iskolai szakkörön programozást is. Nem 

tudom, ez hogyan lehetséges, de fizetett érte az is-

kola, a naplót is nekem kellett kitöltenem. 

Durva visszagondolni, hogy akkor még nem volt In-

ternet, és hogy egy kissrác ilyenekre képes tud lenni, 

ha megszállott. Közben nagyon hajtott az is, hogy a 

munkámat megoszthatom más kortársaimmal, és azt 

is látom, hogy ők mire képesek. Őket is hajtotta ez. 

Egész diákkoromat végigkísérték a programozói ver-

senyek. Büszkeséggel tölt el, ha arra gondolhatok, 

hogy Magyarországot két alkalommal, 1997-ben és 

1998-ban is képviselhettem a Nemzetközi Informati-

kai Diákolimpián (Fokvárosban és Portugáliában), 

ahol mindkétszer ezüstérmes lettem. 

Nem lehetek eléggé hálás szüleimnek és a tanáraim-

nak, hogy figyeltek rám és segítették a pályámat. 

Köszönöm mindannyiótoknak! 

 

Marhefka István 

 agile coach, software architect 

. 

A cikk megtalálható: 

https://istvanmarhefka.com  
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Dánszentmiklós Művelődési Ház Tehetségpont 

lesz 

A Digitális szakadék csökkentése kiemelt projekt ré-

vén kerültünk kapcsolatba a település kulturális élet-

ének szervezőjével, a Dánszentmiklós Művelődési 

Házzal. Fülöp Józsefné a korábbi időszakban volt 

iskolaigazgató, a Dánszentmiklósért Egyesület tagja, 

és Nagy István, az ISZE Felügyelő Bizottságának 

tagja voltak pedagógus segítőink, akik a felnőttek 

számára szervezték meg a számítógépes tanfolya-

mot, 15 fő részére. A szorgalmas felnőttek gyerekko-

rukban a tanáraink tanítványai voltak, és most ismét 

jöttek tanulni a hívó szóra. A Művelődési Ház jó házi-

gazdája volt a tanfolyamnak, amely kapcsolatból ki-

nőtt a Tehetségpont alapítás igénye is. Az ISZE, mint 

Mentor Tehetségsegítő Tanács azonnal felajánlotta 

támogatását a TP alapításhoz. 

Egy jövőbeli projektben megújítják a közösségi tere-

ket, amely új lehetőségek megvalósítását is lehetővé 

teszi számukra, ez éppen a tehetséggondozás terü-

lete lesz. Évek óta működik már a DANCe-M mazso-

rett csoport, Kiss Józsefné igazgatónő vezetésével. 

A rendezvényeik, klubjaik a gyerekeknek, ifjaknak, 

felnőtteknek egyaránt szólnak. A főzés, befőzés mű-

velőinek részvételével már EU-s pályázatot is meg-

valósítottak a településen.  

A Művelődési Ház dolgozói most ezeket veszik sor-

ba, és erre alapozva válaszolják majd meg a TP re-

gisztrációs kérdéseket. 

A jövőben ez a civil 

csoport fogja össze a 

gyermek, ifjú és felnőtt 

tehetséggondozást. 

Érdeklődéssel vettek 

részt a tájékoztatón-

kon, ötletekkel teli órá-

kat töltöttünk el velük a TP mentorálás napján. 

Bővebben:  

http://danos-muvhaz.hu/wp/  
https://danszentmiklos.asp.lgov.hu/danszentmiklosert

-egyesulet  

Dr. Bánhidi Sándorné 

tehetségmentor 

az ISZE főtitkára 

https://istvanmarhefka.com
http://danos-muvhaz.hu/wp/
https://danszentmiklos.asp.lgov.hu/danszentmiklosert-egyesulet
https://danszentmiklos.asp.lgov.hu/danszentmiklosert-egyesulet
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Az iskolai digitális oktatás megújítási terve 

A köznevelés feladata az életre nevelés, felkészítés a 

munkavállalásra. 

Ennek ma már elengedhetetlen része a digitális kész-

ségek fejlesztése, amely a Nemzeti alaptantervben is 

megjelenik. Mégis a köznapi tapasztalat az, és a vál-

lalkozások is arról számolnak be, hogy a diákok nem 

rendelkeznek megfelelő digitális ismeretekkel és 

ezért kevésbé állják meg a helyüket a világban. Nem 

tudnak olyan állásokat betölteni, amelyek igénylik az 

ilyen jártasságot, vagy – informatikai szakmák eseté-

ben – az informatikai szaktudást. Mindez visszafogja 

a gazdasági fejlődést és rontja a foglalkoztatást. 

http://ivsz.hu/oktatas/digitalis-oktatasi-kialtvany/ 
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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 

Az Instagram mondja meg a tiniknek, hogy hova 

menjenek nyaralni 

A PayPal online fizetési szolgáltató nyaralási szoká-

sokat vizsgáló friss elemzése szerint a negyven év 

alattiak kétharmada világszerte a közösségi médiu-

mokban közzétett posztokból merít ötleteket a nyara-

láshoz, a tizenévesek pedig tízből hatan az alapján 

választanak úticélt, hogy mennyire lesz könnyű az 

átélt élményekből népszerű Instagram posztot készí-

teni. Az Egyesült Államokban ez az arány még ma-

gasabb, ott a negyven év alattiak már közel kilenc-

ven százaléka veszi számításba ezeket a tartalma-

kat.  

https://itcafe.hu/hir/paypal-nyaralas.html 
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