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Rcivid szakmai beszámo|ó az NTP.KK|-16.0136 program megva|Ósításárol

Az lnformatikávaI a Tehetségesekért A|apítván Y zoIz-ben a|aku|t.
Honlapja:  ht tp: w.isze.hu/index.php?option=com content&view=article&id=L1g&ltemid=12g
Céljai kozott szerepe|: A koznevelés egyik kieme|t feIadata a
igazodÓ, |egeredményesebb fej|ódésrik e|ósegítése, a minél
Iehetóségei nek megteremtése.

gyermekek egyéni képességeikhez
teljesebb társadalmi bei lIeszkedés

A Tehetségpont munkáját 2 fó tehetségfejIesztési szakértók segítik.
Tehetségpont száma: TP 1o1 oo1 37o
A vá|asztott tehetségterÜ|etek - |ogikai-matematikai, térbel i-vizuá|is - fej lesztésre kert i|tek, az NTP-
KKl-16-0136 pályázat esetében is.
Ft)l p Mőrta Marianna tehetségazonosítást és a kiértékelést végezte. Érdek|ódéstérképet készített a
tanu|Ókka|, Egyéni Kognitív Profi|t vett fel, azt kiértéke|te, osszegezte, tanu|ási motívumokat vizsgá|t.
Beválogatás szempontja: informatika iránt érdek|ód ó, pályára készÜ|ó tanu|ők, akik a matematikai,
Vagy a természettudományos, Vagy a m szaki/informatikai Vagy a szakmatanu|áshoz szrikséges
kom petenciá k e I mé |yítését tá mogath atÓ tevékenységet vá | | a ]tá k.
Az informatika professzioná|isabb terÜletei iránt érdeklódó, és alapismeretekkeI rendelkezó
ta n u|Ókat kozvet|en ri I megh ívtu k.
Lakosné Makőr Erika kiadványszerkeszt , a tárgyiasu|t produktumok vég|egesítésében vett részt
szakértóként.

K te Csaba MiklÓs programoző, Szécsiné Festó-Heged s Margit, BőnhÍdi Sándorné oktatÓk a program
szakmai megva|Ósítői vo|tak; Tanai Zsuzsanno kíséró felnótt fe|adatot látott e|. A magas létszám, és
az eredményesség miatt tobb a|ka|omma| is csoportbontásban do|goztunk, így párhuzamosan 2-3
oktatÓ is tanított kisebb |étszámrj csoportokat. Az Óradíjra rendelkezésre á||Ó osszeget megosztottuk.
Terem fiz ikai akadá|ymentes, 22|KT munkahe|y, internet, teakonyha, étkezés biztosítva vo|t.
A szakkorbe kozépiskolás 7-g-Io-IL-es tanulÓkat válogattunk be. Az érdek|ódés térkép és az e|ózetes
tudás fe|mérése után mind a 17 (17 f i  , 2 f ö  7 . évfo|yamos) tanu|Ó vo|t a szakkoron.
Senki sem maradt ki a programbő|, a résztvevók szorga|masan jártak a szakkorre. Eredményesen
végzett 17 f . Azt figye|trik meg, hogy a 7. évfo|yamosoknak nem vo|t még megfe|e|ó matematikai-
m szaki ismeretÜk a programozáshoz. A nagyobbak segítettek ugyan nekik, de mégsem jutottak e| az
oná||Ó programozásig. A programozási fe|adatokat mindenki oná||Óan, számítőgépen oldotta meg, így
Q.teah munkára nem kerÜlt sor. Ez egy jabb szakkor tematikőja lenne, hogy megtanítsuk a
tanulÓkat pőros munkőban, teamben program részleteket megoldani, majd azokat futtathatő
kődrendszerré fejleszteni. Megjegyezzuk, hogy a mobiI programozásná| ez csak kor|átozottan o|dhatÓ
ff iC8, mert mindenki a saját mobi| eszkozén hozta |étre a programot, rgy ez individuá|is tevékenység
volt.

Az étkezés biztosítása nagyon is szÜkséges vo|t, mert a f i  k az 5 hÓnap a|att is nóttek és ál landÓah
éhesen érkeztek, mint e|ózó évben is. Elmondásuk szerint iskolában nem megfele|ó és számukra
kevés az ebéd, i l l .  tobben a dé|után 15.00 őrás kezdésre igyekezvén idóhiány miatt nem ebéde|tek.
|gy tobbeknek me|eg ebédet is biztosítottunk.



Komplex tehetséggondozÓ programként az ismeretek gazdagítása me||ett, hangsrilyt fektett[ink a
szem|életformá|ásra, szeméIyiségfejIesztésre, onismeretre, a ku|turá|t étkezésre.
Kapcso|ődási pontok: tanÓrán kívtili, nem a tantervi kovete|ményt tanítottunk, ezért nevezz l<
gazdagítás. A fiatalok érdeklódésére épÜlt. Úi kezdeményezésnek számít. Fe|fedezŐ tanulást
alka|maztuk. Egytjttm kodést gyakoro|tak a résztvevók. Tárgyiasu|t terméket hoztak létre, publikálja
a szÜ|Ők és tanárok e|ótt. Adaptá|hatÓ saját iskotában. Széles szakmai ská|án mozgÓ szakemberek
valÓsÍtják meg.

A program e|érte azt a cé|t, hogy a magas szint informatikai ismereteket a résztvevŐ
tehetségrgéretek felfedezó tanu|ás, csoportmunka, tanári (szakember) irányítása me||ett sajátítsák el.
Képesek |ettek a webprogramozást/mobi| eszkozok programozását a gyakorlatban megva|Ósítani"
onállÓan tudtak futtathatÓ (m kodó) programot |étrehozni'

Az egy napos kiegészító program a Nemzeti tnformáciÓs Infrastrukt ra Fej|esztési Intézet átszervezés
miatt a Microsoft Magyarország Kft-hez tátogattunk és ott 3 programozÓ szakember vetette
fogIa|kozáson vettek részt. A program egyik célja az informatikus pá|yák bemutatása, pályaorientáciÓ
segítése volt.

Szakmai eredmények: Hálőzat használata megfele|ó aIgoritmus alkaImazásával. Általános
programozási ismeretek megtanu|ása. Web|apkészítés, formázás. [Ír|apok készítése. Adatok k Ic1ése
adott szeruerre. Adatok fogadása szerveren. A k[i|dŐ azonosítása IP-cím alapján. Adatok feldolgozása
szerveren. Adatok táro|ása szovegfájlban, szerveren. Dinamikus tartaImri welrIap |<észítést i
szerverre érkezett adatok alapján. Dokumentá|ás. Megadott feladat/prograrn eIkészítésel Ós
dokumentá|ása. ÁItalános programozási ismeretek. Az abott mobit eszkozon (Android, ios, \Aiinr|orr,.rs
MobiIe) a programozási kÖrnyezet ismerete. Az érzéke|ók |ekérdezése. Hang, rezgés ki és
bekapcsolása
Alkalmazott mÓdszerek: frontális munka, oktatÓi magyarázat, fe|fedezŐ tanu|ás, csoportmt.lttl<3,
tárgyiasult termék |étrehozása, prezentáciÓ, interaktív bemutatÓ. A résztvevŐk motivá|tak a7_
informatikus pálya iránt. 17-en sikeresen megcsinálták a tárgyiasult produktumot.
A résztvevók prezentáciÓt készítettek, a bemutatÓra meghívták a szÜleiket és tanárukat.

A tárgyiasult aIkotásokat (futtathatÓ, kész programok) a csoport kiadványszerkesztŐ tanárraI
megie|eníthetó formába rendezte, és print-, i||. adathordozÓn kiadásra elókészítette.

A megvalÓsítást Szurmay Áaam GDF fe|sŐfok szakképzó tagozatának informatikus ha||gatÓja,
onkéntes diákmentor és Kote Ákos BMGE 3. éves ha||gatÓ, onkéntes diákmentor segítette.
Mindketten a korábbi tehetség programjaink résztvevói voltak.

osszeá!lította: dr. Bánhidi Sándorné
p rogr'a m\Ezetó/o ktatő
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