
I N F R O M A T I K A - S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A  T A N Á R O K  E G Y E S Ü L E T É N E K  H Í R L E V E L E   29. évfolyam 1. szám 

 

TARTALOM 
AKTUÁLIS 2 

MÓDSZERTAN 5 

BLOG 10 

INFORMATIKÁVAL 

A TEHETSÉGEKÉRT 

 

GYERMEKINFOR-

MATIKA  

23 

PÁLYÁZAT 24 

ÉRDEKESSÉGEK 25 

A TARTALOMBÓL: 

I N S P I R Á C I Ó  

Az ISZE Tehetségsegítő Tanács tehetségsegítő munkája az  

NTP-HTTSZ- 21-0008 kódszámú pályázat keretében 

Az ISZE Tehetségsegítő Tanács az „ISZE Tehetségsegítő Tanács 2021-2022” c. 

pályázatával…..  tovább 

Zöld óvodák módszertani tára 

A fenntarthatóságra nevelés a XXI. század sürgető és elodázhatatlan feladata a 

köznevelés valamennyi intézménye számára.  tovább 

Gyerekkel a digitális világban 

Ingyenes, interaktív online tananyag szülők és gyermekekkel foglalkozó szakembe-

rek számára  tovább 

Robina Iskola és a TT Műhelyfoglalkozások folyamatos sikerei 

2021-ben az ISZE Tehetségsegítő Tanács NTP-HTTSZ-20-0012 pályázati program-

ja keretében mutattuk be az online tananyagot első osztályosoknak…  tovább 

Pollák Antal Járási Informatika Verseny Szentesen 

A szigorú járványügyi szabályokat betartva 2021. november 18-án került megrende-

zésre a Pollák Antal Járási Informatika Verseny.  tovább 

A Dusza Árpád Programozóműhely 2021-2022-ben 

Idén harmadik alkalommal rendeztük meg az Informatika-Számítástechnika Tanárok 

Egyesületének támogatásával a Dusza Árpád Programozóműhelyt. tovább 

Bettshow 2022 

Hagyományosan Londonban rendezik a British Education and Training Technology, 

avagy a BETT nevű oktatási szakkiállítást.  tovább 

Science on Stage 2022. Prága 

Komplex tehetséggondozó szakkörünk programjában évek óta nagy jelentőséggel 

bír a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  tovább 

10 órás Scratch műhelymunka Szentesen 

2022. március 25-én és április 1-jén, 5-5 tanórában valósult meg a Szentesi Koszta 

József Általános Iskolában a 10 órás Scratch műhelymunka.  tovább 

Beszámoló a NTP-TMV-21-0049 számú „Programozással készülünk 

informatikusnak” című pályázathoz 

Az idei tanévben 14. alkalommal szerveztük meg a 2008-tól működő hagyományos 

országos programozói csapatversenyünket   tovább 

Digitális kultúra tanítóknak 

Digitális írástudás… Gyakran halljuk ezt a kifejezést, amely napjainkban már elen-

gedhetetlen   tovább 

2022 

"A Kiadvány az NTP-

HTTSZ-21-0008 KÓD-

SZÁMÚ PÁLYÁZAT 

támogatásával  

készült."  



Az ISZE Tehetségsegítő Tanács az 

„ISZE Tehetségsegítő Tanács 2021-

2022” c. pályázatával 2021-ben sikere-

sen pályázott a „Hazai Tehetségsegítő 

Tanácsok támogatása” NTP-HTTSZ-21 

azonosítószámú pályázati kiírásra.  

Az NTP-HTTSZ-21-0008 kódszámú 

pályázati programunk keretet adott az 

ISZE Tehetségsegítő Tanács 

2021/2022. tanév tehetséggondozó 

munkájának. Pályázati programunk 

főtevékenységből és kiegészítő tevé-

kenységek sorából állt, az alábbiak 

szerint: 

Főtevékenységeink: 

1. A tehetségsegítést, a tehetségesek 

produktumait hasznosító térségi prog-

ram kidolgozása és megvalósítása te-

vékenységkörben vállaltuk, hogy 

A meglévő jó gyakorlatok megismerte-

tésének és bevezetésének koordinálá-

sa terén: 

− Kilenc alkalommal egyenként 10 

órás műhelyfoglalkozások kereté-

ben átadtuk a JG 390004192 azo-

nosítószámú ISZE jó gyakorlatun-

kat. A műhelyek időpontjai, helyszí-

nei és a jó gyakorlat adaptálási irá-

nyai az alábbi táblázatban láthatók: 

 

 

 

 

 

 

A K T U Á L I S  29. évfolyam 1. szám 

I N S P I R Á C I Ó  

AZ ISZE TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS  

TEHETSÉGSEGÍTŐ MUNKÁJA AZ NTP-HTTSZ- 

21-0008 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN 

- 2021/2022. tanévben is megszervez-

zük alkotó napunkat. Jelen tanév 

programjainkkal a Digitális Témahét 

időszakában változatos tehetség-

programokat kínáltunk a bekapcso-

lódni kívánó iskoláknak és pedagógu-

saiknak. 

- A tehetségsegítők közötti információ-

áramlás elősegítése, információs fe-

lületet működtetése terén: működte-

tünk és tovább fejlesztjük a tehetség-

segítő tanácsunk korábbi pályázatai-

ban kidolgozott információs felületün-

ket, amely teret ad a tehetségsegítő 

közötti hatékony információáramlás-

ra, tapasztalat megosztásra, fórumo-

zásra. 

− A tanács tehetségsegítő tevékenysé-

gének széles körben történő bemuta-

2022 

A projekt meg-

valósításához 

kapcsolódó cik-

kekből, valamint 

tehetséghálóza-

tunk résztvevői-

nek írásaiból az 

ISZE Inspiráció 

folyóiratának 1 

tehetségkülön-

számát állítottuk 

össze és jelen-

tettük meg. 

Fülöp Márta 

Marianna 
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A rendezvények Meghívóit közzé tettük az ISZE Te-

hetségsegítő Tanács oldalán (ISZE honlapjának Te-

hetségsegítő Tanács menüpontja), ahol lehetőség 

nyílt az egyes rendezvényekre történő regisztrációra 

is.  

A rendezvényekre örömmel hívtuk az érdeklődő 

ISZE tagokat és az ISZE Tehetségsegítő Tanács 

jelenlegi és jövőbeni partnereit. 

A projekt megvalósításához kapcsolódó cikkekből, 

valamint tehetséghálózatunk résztvevőinek írásaiból 

az ISZE Inspiráció folyóiratának 1 tehetségkülönszá-

mát állítottuk össze és jelentettük meg. 

 

Fülöp Márta Marianna 

ISZE Tehetségsegítő Tanács titkára  

tása, megismertetése terén vállaltuk, hogy 4 alka-

lommal Szakmai nap jellegű programokat szerve-

zünk tehetségsegítőknek. A programjaink helyszí-

nei: 4 alkalommal Budapesten országos rendez-

vény, több régióból érkeztek résztvevők. 

Kiegészítő tevékenységként vállaltuk, hogy 

1. Mentor Tehetségsegítő Tanácsként a területi ki-

egyenlítettség érdekében szakmai segítségnyújtást 

adunk 3 tehetségpont alakításához kistelepüléseken, 

komplex fejlesztendő/fejlesztendő / kedvezménye-

zett járásokban. A konkrét, tehetségpontok létrejötté-

nek mentorálása programokra: Keszthelyen és Bu-

dapesten került sor.  

2. Egy alkalommal a partneri, és a támogatói hálózat 

bővítése céljából szakmai programot szerveztünk az 

informatikában tehetséges diákok szakmai segítése 

témakörben.  

3. Egy alkalommal Szakmai fórumot terveztünk meg-

valósítani a rohamosan fejlődő informatika trendjei-

nek áttekintését és ezek beépítése az általános isko-

lai, illetve a középiskolai tehetséggondozásba téma-

körben.  

4. Két alkalommal tehetséggondozó szakemberek-

nek team munkát, esetmegbeszéléseket szerveztünk 

egyéni- vagy csoportos szupervízió keretében.  

Rendezvények, helyszínek,  

időpontok összesítése: 

 

2022 



A fenntarthatóságra nevelés a XXI. század sürgető 

és elodázhatatlan feladata a köznevelés valamennyi 

intézménye számára. A hazai óvodapedagógia érté-

kei között található környezeti nevelést a 2006-ban 

életre hívott Zöld Óvoda hálózat még tovább erősí-

tette, és kiterjesztette a fenntarthatóság óvodai tar-

talmaival, erős bázist jelentve valamennyi óvodá-

nak. Elért eredményeiket a továbbképzés során kí-

vánjuk továbbadni. Ezért 2021-ben „Újszerű tartal-

mak a fenntarthatóságra nevelésben Zöld és leendő 

Zöld Óvodák számára” címmel új pedagógus-

továbbképzési program került kidolgozásra és akk-

reditálásra, amelyet az Agrárminisztérium megbízá-

sából és támogatásával az Informatika-

Számítástechnika Tanárok Egyesülete akkreditálta-

tott. Indokolja a továbbképzés létrejöttét a pedagó-

gus életpályamodellben megjelent kompetenciaterü-

let is. 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék 

meg a fenntarthatóságra nevelés legfontosabb nem-

zetközi és hazai dokumentumait, a Fenntartható 

Fejlődési Célokat, a Zöld Óvoda pályázat és hálózat 

legfontosabb újításait, a fenntarthatóságra nevelés 

helyét és szerepét a pedagógus előmeneteli rend-

szerben. Cél továbbá, hogy a résztvevők váljanak 

képessé a fenntarthatóság pedagógiáját mindenna-

pos óvodai gyakorlatukba beépíteni a gyermekek-

kel, a szülőkkel és partnereikkel közös interakciók, 

együttműködések, tevékenységek során. Váljanak 

képessé az önértékelésen alapuló önfejlesztési és/

vagy intézményfejlesztés megtervezésére és végre-

hajtására a fenntarthatósági szempontok figyelem-

bevételével. 

A továbbképzés hat modulja segítségével a résztve-

vők megismerkednek a legfőbb hazai és nemzetközi 

stratégiai dokumentumokkal, a Fenntartható Fejlő-

dési Célokhoz való hozzájárulás óvodapedagógiai 

eszközeivel, a zöld óvodai kritériumoknak való meg-

felelés integráló szemléletével, a hazai pályázati 

rendszer újszerű elemeivel. A résztvevők gyakorlati 

ötletekkel gazdagodhatnak a takarékosság, újra 

felhasználás, újrahasznosítás, a tudatos vásárlói 
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ZÖLD ÓVODÁK MÓDSZERTANI TÁRA 

szokások alakításában. A pedagógusok reflektív 

gondolkodását segíti az új kompetencia terület tar-

talmi elemzése, az egyéni és intézményi helyzet-

elemzésre épülő fejlesztési folyamat átgondolása. 

A továbbképzést blended, azaz a távoktatásos és 

online-kontakt vagy jelenléti formát ötvöző képzési 

szerkezetben hirdetjük meg. A továbbképzés speci-

alitása a blended képzési szerkezet: a 10 órás táv-

oktatási szakaszban a résztvevők önállóan dolgoz-

zák fel a kötelező irodalom anyagát. A kötelező iro-

dalomban tett jártasságukat egy 20 kérdésből álló 

teszt segítségével igazolják önmaguk és a képzők 

számára. A továbbképzés gyakorlatorientált, döntő-

en a résztvevők aktív tevékenységére építve, 

együttműködést igénylő egyéni, páros, és csoportos 

feladathelyzetekben, interaktivitást támogató formá-

ban valósul meg a jelenléti és az online kontakt for-

mában is. A távoktatásos szakaszt követően a 

résztvevők a képzés további 20 óráját kétszer egy 

napos időtartamban elvégezhetik jelenléti vagy on-

line-kontakt formában is. 

Elvárt, hogy a résztvevők a továbbképzés végére 

tudják definiálni a mini körforgásos gazdaság fogal-

mát, tudjanak azonosítani hozzá óvodai tevékeny-

ségeket. Rendelkezzenek olyan kommunikációs 

eszköztárral, amelyekkel a különböző attitűdök és 

vélekedések sikerrel kezelhetők a gyermekekkel és 

felnőttekkel (szülők, munkatársak, külső partnerek) 

való kapcsolatban.  

A meghirdetett képzések adatait itt találja: Kepzesi-

terv_2022.pdf. Bízunk abban, hogy a felkínált lehe-

tőség sok óvoda igényével találkozik, és ezt a nap-

jainkban igen fontos kérdéskört a továbbképzés tar-

talma hathatósan fogja támogatni. További informá-

ció és a jelentkezés módja megtalálható az ISZE 

honlapján, a  

https://isze.hu/zold-ovodak-modszertani-tara/ csem-

pén. 

A program kidolgozója:  

Dupákné Gecse Adél szaktanácsadó, Salgótarján 

2022 

https://isze.hu/wp-content/uploads/2022/04/Kepzesi-terv_2022.pdf
https://isze.hu/wp-content/uploads/2022/04/Kepzesi-terv_2022.pdf
https://isze.hu/zold-ovodak-modszertani-tara/


Ingyenes, interaktív online tananyag 

szülők és gyermekekkel foglalkozó 

szakemberek számára 

„A digitális technológia sok szempont-

ból megkönnyítette az életünket. A 

gyereknevelés nem tartozik ezek kö-

zé.” (James P. Steyer) 

Magyarország Digitális Gyermekvédel-

mi Stratégiája tudatosító tevékenysége 

keretében 2018 óta működő Digitális 

Médiaműveltség Szülőknek Program 

kiterjesztése érdekében elkészült egy 

minden érdeklődő szülő, illetve gyer-

mekekkel foglalkozó szakember szá-

mára elérhető, interaktív, önálló tanu-

lást lehetővé tevő e-learning tananyag. 

A szülők (a család) felelőssége, illetve 

szerepe kiemelt jelentőségű a médiatu-

datosság területén; ahogyan az élet 

más területein, az online világban is 

kísérniük, segíteniük kell gyermeküket. 

Ez azonban nem könnyű: a szülőknek 

nincsenek a digitális médianeveléssel 

kapcsolatos saját élményei, nem isme-

rik a gyerekek médiatevékenységét. A 

tapasztalatok szerint a szülők jelentős 

része az internet tudatos használatával 

és az ott előforduló veszélyekkel nin-

csen teljes mértékben tisztában.  A 

digitális gyermekvédelem egyik legfon-

tosabb célcsoportja tehát a család; a 

szülők, nagyszülők számára oktatási 

programot és segédanyagokat is kíná-

lunk. 

A digitális médianevelés alapjai 

− Lehetőségek, kockázatok, megoldá-

sok: A tudatos internethasználat 

magában foglalja egyfelől az online 

világban rejlő lehetőségek lehető 

legnagyobb mértékben történő ki-
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GYEREKKEL A DIGITÁLIS VILÁGBAN 

használásának képességét, vala-

mint az ennek során felmerülő le-

hetséges veszélyek, kockázatok 

ismeretének és felismerésének 

készségét egyaránt. A médiatuda-

tosság mindezeken túl kiterjed az 

internet biztonságos használatát 

lehetővé tevő védelmi megoldások, 

illetve a sérelmes helyzetek nem 

várt bekövetkezte esetén igénybe 

vehető eszközök, intézmények lété-

nek, elérésének ismeretére is. 

− Kulcs – a tudatosítás: A digitális 

médiaműveltség az online világban 

való eligazodás záloga, egy olyan 

„védőfelszerelés”, amely nemcsak 

megkönnyíti az online terek kényel-

mes használatát, de megfelelő vé-

delemmel is felvértez ebben az új 

kommunikációs környezetben. A 

tudatosítást azonban nem kizárólag 

a gyermekek tekintetében kell nö-

velni, illetve megvalósítani, hanem 

legalább olyan fontos az őket köz-

vetlenül körülvevő környezet vonat-

kozásában. A gyermekek mellett 

tehát legalább ilyen fontos a szülők 

ismereteinek bővítése. 

− Médianevelés – aktív szülői részvé-

tellel: Az online térrel kibővült mé-

diakörnyezet a korábbiakhoz képest 

még nagyobb odafigyelést és aktív 

szülői részvételt igényel. A szülők-

nek éppúgy jelen kell lennie a gyer-

mek interneten tett első lépéseinél, 

ahogy kísérni kell őket az online 

világ felfedezése során is, hogy va-

lóban megnyíljanak a világháló kí-

nálta izgalmas lehetőségek, és elke-

rülhetőek legyenek az online világ-

ban felmerülő kockázatok. Ahhoz, 

2022 

A Gyerekkel a 

digitális világban 

tananyag a digi-

tális gyermekvé-

delem alapvető 

szempontjait, a 

digitális nevelés 

alapjait mutatja 

be az érdeklő-

dőknek; támo-

gatást, segítsé-

get, azonnal 

használható in-

formációkat, 

eszközöket kí-

nál, szórakozta-

tó, interaktív 

módon.  

Timár Borbála 

https://home.nexiuslearning.com/campaign/launch/?campaignId=ef61c565-a9d2-48c6-ae71-212576a410aa&locale=hu-HU
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− A digitális lábnyom 

− A túl sok megosztás és a szülők felelőssége 

− A személyes adatok védelme 

3. Tudatos médiaétrend, képernyőidő és függőség 

A képernyőidő 

− A kiegyensúlyozott, problémás médiahasználat 

és a függőség 

− A tudatos tartalomválasztás, a gyermekek sze-

mélyiségfejlődésére káros tartalmak 

4. Egyensúlyban a digitális világban – önmagunkkal 

és másokkal 

− A gyermek digitális jólléte 

− A FOMO (a kimaradás érzése) 

− Online média és testképzavar 

− Online agresszió (trollkodás, bántalmazás) 

5. A digitális médianevelés alapjai 

− Aktív médianevelés egész gyermekkorban 

− A szabályok és korlátok kialakítása 

− Gyermekvédelmi szűrőszoftverek 

− Szülői mediáció: bizalom és párbeszéd 

− Hasznos linkek 

A kurzus célja, hogy minden érdeklődő szülő, nagy-

szülő, gyerekekkel foglalkozó szakember megismer-

kedhessen a digitális gyereknevelés alapjaival; olyan 

szemléletmódot mutat be, amelynek elsajátításával 

minden szülő, család képessé válik saját digitális 

nevelési stratégiáinak kialakítására.  

További információ: 

 https://digitalisgyermekvedelem.hu/gyerekkelonline  

 

Timár Borbála  

Digitális Jólét Nonprofit Kft  

hogy a szülő valóban biztonságban tudhassa 

óvodás, kisiskolás vagy akár kamasz gyermekét, 

a korábbiakhoz képest több ismeretre van szük-

sége a média világáról, és ez a feladat több időt, 

és energiát is igényel, mint a korábbi, átláthatóbb 

médiakörnyezetben. Bonyolítja a szülők dolgát, 

hogy a rendkívül gyorsan változó médiakörnyezet 

olyan jelenségeket, élethelyzeteket, konfliktuso-

kat hoz, amelyekre nincsenek nevelési mintáik. 

Gyerekkel a digitális világban – ingyenesen elér-

hető online tananyag 

A Gyerekkel a digitális világban tananyag a digitális 

gyermekvédelem alapvető szempontjait, a digitális 

nevelés alapjait mutatja be az érdeklődőknek; támo-

gatást, segítséget, azonnal használható információ-

kat, eszközöket kínál, szórakoztató, interaktív mó-

don. A tananyagban videók és azok szöveges átira-

tai, reflektáló / gyakorlati feladatok és a további tájé-

kozódást segítő linkek találhatók. A könnyebb időbe-

osztás, az önálló tanulás támogatása érdekében a 

tananyag kisebb egységekre tagolódik, így saját 

tempóban, akár 1-2 órás időszakonként, az egyéni 

érdeklődés sorrendjében is elvégezhető. 

A kampánylinkre kattintva nyílik meg a Nexius 

Learning felülete, ahol egy gyors regisztráció után 

hozzáférhetővé válnak a tananyagok. A kurzust be-

fejező résztvevők egy névre szóló, letölthető oklevél-

hez jutnak hozzá. 

A tananyag öt rövid modulból áll: 

1. Gyerekek a digitális világban 

− Médiahasználat régen és most 

− Digitális generációs szakadék 

− A digitális médiaműveltség 

2. A gyermek magánszférája és személyes adatai az 

interneten 

− Az ingyenes online platformok működése, a sze-

mélyre szabott információáramlás 

2022 

https://digitalisgyermekvedelem.hu/gyerekkelonline
https://home.nexiuslearning.com/campaign/launch/?campaignId=ef61c565-a9d2-48c6-ae71-212576a410aa&locale=hu-HU


Az informatikus szemével 

2021-ben az ISZE Tehetségsegítő Ta-

nács NTP-HTTSZ-20-0012 pályázati 

programja keretében mutattuk be elő-

ször dr. Mayer Virág első osztályosok-

nak szánt online tananyagát. Már ekkor 

nagy érdeklődés mutatkozott iránta; két 

szakmai napon is tartottunk bemutatót. 

Az elsőre több mint hatvanan, a máso-

dikra már nyolcvannál is többen voltak 

kíváncsiak. A tananyag használatát, 

fejlesztését bemutató műhelyfoglalko-

záson is telt házunk volt. 

2022-ben ISZE Tehetségsegítő Tanács 

NTP-HTTSZ-21-0008 pályázati prog-

ramja keretében egy online szakmai 

napot és egy 10 órás műhelyfoglalko-

zást terveztünk. Az első szakmai nap 

előtt egy héttel azonban a jelentkezők 

száma már elérte a 97-et. A Google 

Meet pedig csupán 100 fő bekapcsoló-

dását teszi lehetővé egy online konfe-

renciába. Ezért gyorsan lezártuk a je-

lentkezéseket és kiírtunk egy további 

alkalmat, amelyen azok vehettek részt, 

akik az elsőre nem tudtak regisztrálni. 

Így összesen több mint 160 pedagó-

gust sikerül bevonnunk.  

Az idei 10 órás műhelyfoglalkozás je-

lentkezőinek száma is meghaladta a 

tervezett létszámot, egy héttel a prog-

ram előtt. 

Az online fórumokba mindkét évben az 
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ROBINA ISKOLA ÉS A TT MŰHELYFOGLALKOZÁ-

SOK FOLYAMATOS SIKEREI 

ország minden tájáról, sőt, Erdélyből és 

Vajdaságból is bekapcsolódtak peda-

gógusok. 

Mi lehet a nagy érdeklődés oka? 

Az első digitális oktatás tapasztalatai 

alapján a legnehezebb helyzetben a 

legkisebbeket tanítók voltak. Egyete-

mistáknál viszonylag egyszerűen meg-

valósítható volt az online oktatás. 

Ahogy azonban az egyre fiatalabb diá-

kok felé haladunk, egyre nehezebbé 

vált. Az első osztályosok esetén szinte 

kilátástalan volt a helyzet. Ők még nem 

tudnak olvasni, írni. 

Olyan komplex tananyag, amely az új 

NAT-hoz igazodna és lehetővé tenné a 

betűtanulást, a matematika alapjainak 

elsajátítását, úgy, hogy nem ismernek 

egyetlen betűt sem, eddig még nem 

volt elérhető az interneten. A világháló 

használatát a kicsik esetében az is kor-

látozta, hogy az informatikai eszközök 

használatához többségüknek szülői 

segítségre, szülői felügyeletre volt 

szüksége. Előfordult, hogy a szülők egy

-egy online óra idején nem tartózkodtak 

otthon, vagy éppen nem értek rá, így a 

tanulók lemaradtak az online óráról.  

Ezekből a tapasztalatokból kiindulva 

kezdtük el a Robina Iskola online tan-

anyag fejlesztését 2020 nyarán. 2021 

januárjában már beépítettük használa-

tát a tanítási órákba. Ekkor teszteltük 

az egyes feladattípusok hatékonysá-

gát, és azt is, hogy hogyan boldogul-

nak velük a tanulók. Több feladat is 

volt, ami nem ment át a rostán, mert a 

tanulók nehezen értették meg működé-

sét, vagy körülményes volt számukra 

használata. Ezeket töröltük vagy átala-

kítottuk. 

2022 

Robina, a szaba-

don használható 

elsős online tan-

anyag  

(https://robina-

iskola.hu/) be-

mutatására az 

elmúlt két évben 

szervezett szak-

mai napok és 

műhelyfoglalko-

zások mindig 

nagyon sok 

részvevőt von-

zottak. 

Gál Tamás 

https://robina-iskola.hu/
https://robina-iskola.hu/
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A legtöbb tapasztalattal Mayer Virág (MV) rendelke-

zik, ezért kérdésekre adott válasz formájában mutat-

ja be tapasztalatait. 

A tanító néni szemével 

GT: - Miért kezdtél bele? 

MV: - Jó csapatmunkának ígérkezett és motivációval 

hatott a munkámban. Szeretem az innovációt. A gye-

rekek is nagyon lelkesek voltak. Az első digitális ok-

tatás elrendelésénél sikerült olyan kreatív feladatokat 

kitalálnom, majd létrehoznunk, ami élményszerűvé 

tette ezt a hirtelen jött és eleinte több szempontból is 

ijesztő helyzetet. A Robinába "belecsúsztunk", per-

sze oly módon, hogy nagy fokú tudatosságot tettünk 

és teszünk mögé mindkettőnk oldaláról.  

MV: - És Te miért kezdtél bele? 

GT: - Egyrészt a kihívást láttam meg Robinában, 

másrészt a korábbi együttműködésünk tapasztalatai 

alapján tudtam, hogy ha belekezdünk valamibe, ak-

kor abból csodadolgok származhatnak. Átfogó első 

osztályos tananyaggal még nem találkoztam az in-

terneten. Arra is rájöttem, hogy miért. Nagyon nehéz 

olvasni nem tudó gyerekek számára játékos, online 

feladatsorokat készíteni. Nem egyet, nem kettőt, ha-

nem több százat felfűzve leckékbe úgy, hogy válto-

zatosak legyenek és lekössék a piciket. Nagyok ese-

tén mindez sokkal egyszerűbb. Máig csupán ötleteid 

egy kicsinyke részét sikerült megvalósítanom, ami 

inkább valaminek a kezdetét jelenti, mintsem kész 

tananyagot. 

GT: - Miért lett Robina az elnevezés? 

MV: - Ha már a tudatosságot említettem, akkor ezt itt 

megerősítem. A magyar nyelv hangoztató-elemző, 

emiatt mindez az első osztályban is nagy szerepet 

kap még az olvasás-írás megtanítása előtt. A betűta-

nulás időszakát megelőzően meg szoktam tanítani a 

magánhangzókat és mássalhangzókat is. Ennek a 

segítségére szoktunk a gyerekekkel játszani egy 

kisrobotos feladatot, amit egyébként át is ültettünk a 

Robinába digitális változatban. Tehát a robot miatt 

lett Robina, az online robotlány. Vagyis a magyar 

nyelv sajátossága miatt. 

GT: - Melyik a kedvenc feladatod? 

MV: - Ez nehéz kérdés, mert sok van. A zenés-

verses olvasógyakorlat, amihez a zenét Skárta Jó-

zsef komponálta, nagy kedvencem. A gyerekeké is. 

2021. tavaszán a második digitális oktatás során már 

az otthoni tanulást segítette a tananyag. A gyerekek 

ismerték., a szülők is gyorsan megszerették, hiszen 

elegendő volt csupán elindítaniuk egy-egy feladat-

sort, kihívást. A gyerekek 20-30 perc alatt képesek 

voltak megoldani a feladatokat. 

A Robina Iskola webhelye W3 Suli blogmotorral mű-

ködik, ahogy több iskola honlapja is. A blogmotor 

forráskódja több játékos feladattal bővült a projekt 

megvalósítása során. Két igazi újdonsággal gazda-

godott: 

− A feladatokhoz tartozó információkat a tanulók 

nem írott, hanem hangos formában kapják. 

− Az új feladatok sokkal játékosabbak, színeseb-

bek, mint a korábbiak. Az elsősök igényeihez let-

tek szabva. 

Célunk, hogy az első - később a második - osztályo-

sok tanításához és tanulásához olyan online tan-

anyagot állítsunk össze, amely a teljes tanévet lefe-

di, és játékos formában segíti a tanulókat a legfonto-

sabb ismeretek elsajátításában, a nyelvtanulás, be-

tűtanulás és a matematika tanulása területén. A fel-

dolgozásra kerülő képek, hangok és szöveges anya-

gok más tantárgyak tananyagának megértését, gya-

korlását is segítik. 

Vannak olyan területek, amelyek oktatásakor a szá-

mítógép még nem igazán hatékony, például az írás 

tanítása vagy a dráma foglalkozások megtartása. Az 

írás tanulásának számítógépes színesítéséhez van 

néhány ötletünk, de a téma - érthető módon - digitáli-

san teljes mértékben nem valósítható meg. A dráma 

foglalkozásokhoz is sok oktatási segédanyagot töl-

töttünk fel. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, 

viszont használatuk igazán a csoportfoglalkozásokon 

hatékony. Itt a gyerekek megbeszélhetik, eljátszhat-

ják a hallottakat, látottakat. 

Már az óvoda-iskola átmenetet megkönnyítő, és a 

tanulás kezdeti nehézségein átsegítő fejezetek is 

elkészültek. Most az első féléves betűtanításhoz tölt-

jük fel a feladatokat. Tananyagunk szabadon hasz-

nálható tanításra és tanulásra. Csupán azt kérjük a 

segítségével tanító pedagógusoktól, hogy ha hibát 

találnak benne, akkor jelezzék, illetve szívesen fo-

gadjuk, ha megosztják velünk a tapasztalataikat. 

Bőven 4000 felett van a tananyag feladatainak szá-

ma, és folyamatosan készülnek az újak. 

2022 
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velik. Mindig tudják, ha odáig eljutottak, már meglesz 

a kihívás. Ha odáig elérnek, gyakran felszisszennek, 

hogy ezt szeretem! 

GT: - Az eredeti tervünkhöz képest félúton hogyan 

látod, milyen készségek fejlesztésére használható 

legeredményesebben? Ezek közül melyeket tekin-

tesz a legégetőbbnek? Miért? 

MV: - Egy feladatban igyekszünk sok készséget fej-

leszteni komplex módon. A való életben leginkább a 

figyelem, a gondolkodási képesség fejlesztését tar-

tom égetőnek. Bár ez nem újkeletű dolog, de vala-

hogy egyre inkább emelkedik ennek a fontossága. A 

mai gyerekek mindent készen kapnak, egyre nehe-

zebb őket bevonni gondolkodást igénylő feladatok-

ba, sokuktól ez teljesen távol áll, ami a kreativitásuk-

ban is hatványozottan megmutatkozik, illetve éppen-

séggel pont nem, szinte nem maradt már belőle 

semmi. Rettenetes, hogy ezt így kell kimondanom, 

de ezt látom. 

GT: - Hogyan illeszthető be a NAT 2020 alapján vég-

zett tanítói munkába? 

MV: - Kiegészítő jelleggel bír, erre ügyeltünk is. Az 

órai munkát színesítheti, megtörheti a könyvek mo-

notonitását. Házi feladatként is tökéletes, de felzár-

kóztatásra és tehetséggondozásra is alkalmas, hi-

szen ügyeltünk a differenciálásra.  

GT: - Sok differenciált feladatot készítettünk. Melyik-

re helyezed inkább a hangsúlyt: a tehetséggondo-

zásra vagy a felzárkóztatásra? 

MV: - Leginkább arra helyezem a hangsúlyt, hogy 

mindenkinek megtaláljam azt a feladatot minden 

percben, amivel fejlődik. Az én osztályom azon kívül, 

hogy rendkívül sokszínűek és sokan vannak, jár hoz-

zánk több SNI-s, autista és BTMN-es gyerek is.  

GT: - Csak iskolai keretek között ajánlod használa-

tát?  

MV: - Amint írtam, házi feladatra is tökéletes, az ott-

honi tanulást is megsegíti. Van olyan kolléganőm, aki 

úgy csináltatja a kisfiával, hogy először megoldják az 

egyszerűt, és utána már jól megy neki a nehéz. Így 

elég könnyen mélyül a tanulnivaló is. 

GT: - Kinek ajánlod?  

MV: - Természetesen a célkorosztálynak és a rákö-

vetkező évfolyamnak is gyakorlásra. Ám játékos ked-

Van egy színkörös memóriajáték, ami a betűtanulást, 

az olvasást és a figyelmet is fejleszti. Szeretem 

egyébként is az ilyen komplex módon fejlesztő, még-

is gyors és nagyon egyszerű feladatokat.  

GT: - A gyerekek mely feladatokat szeretik a legjob-

ban? 

MV - A süt a mama süt tényleg nagy kedvencük, 

amint belépsz a terembe, rögtön elkezdik neked kó-

rusban duruzsolni, hogy süt a mama… Az olvasó-

gyakorlatok végén lévő memóriajátékot nagyon ked-

2022 
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szórt feladatok egyvelege. Ügyeltünk arra, hogy a 

benne lévő anyagok úgy épüljenek fel, mint amikor 

egy tanító néni végigvezeti a gyereket. Önálló része 

a digitális dráma feladatsor, ami persze pedagógus 

segédlettel jobban alkalmazható. A megzenésített 

versek pedig differenciált olvasástanulásra valók. Az 

volt a célunk, hogy a klasszikus gyermekversekhez, 

gyermekirodalomhoz közelebb hozzuk a gyerekeket 

vagy vonzóbbá tegyük számukra azt, ami ma már 

nem érdekli őket. 

GT: - Mik a további terveink Robinával? 

MV: - Számos ötletem vár még megvalósításra. Nem 

tudom, hogy melyiket hogyan tudod majd a webre 

adaptálni. Amíg ezen töröd a fejed, addig a meglévő 

feladattípusokat használva állítok össze feladatsoro-

kat. Jó is lenne, ha csipkednéd magad! Komolyabbra 

fordítva szót: most az első osztályosok aktuális tan-

anyagaira koncentrálunk, de készülnek már a máso-

dikos feladatok is. Szeretném, ha Robina minél több 

tanító és tanuló számára tenné élvezetessé a digitá-

lis tanulást. Annak is örülnék, ha minél több kollégá-

tól kapnánk visszajelzést a tapasztalataikról. Ezt be 

tudnánk építeni a későbbiekben, ami nagyon hasz-

nos lenne. Közös email címünk megtalálható az ol-

dalon. 

 

dr. Mayer Virág és Gál Tamás 

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola 
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vű felnőtt barátaimtól is nehezen tudtam elvenni! 

Figyelemfejlesztésre tökéletes. Mi is hányszor elron-

tottuk már! 

GT: - A kollégáktól több pozitív visszajelzést kaptuk, 

de azt Te tudod jobban, hogyan fogadták a szülők? 

MV: - Már a karantén idején is csak pozitív visszajel-

zést kaptunk a szülőktől. Néha külön is megkérdezik, 

hogy esetleg mit javasolok most, hogyan gyakorolja-

nak a Robinában. Sőt, kérték is a szülők, hogy házi 

feladatként adjak Robinát. 

GT: - Mi az, ami a leginkább pozitív meglepetés?  

MV: - Nagyon pozitív meglepetésként értek a kollé-

gák visszajelzései, magánlevelei. Az ISZE által szer-

vezett két szakmai napon is nagyon jó volt más taní-

tókkal, szakértőkkel együtt online interaktív módon 

megoldani a feladatokat és megvitatni a tapasztala-

tokat. Az pedig külön meglepetés, amikor a gyerme-

keken látom, hogy mit is hoztunk létre. Néha én is 

alig hiszek a szememnek! 

GT: - Mi volt a legemlékezetesebb pillanatod a fej-

lesztés és tesztelés során? 

MV: - Számos emlékezetes pillanat volt. Talán A süt 

a mama megzenésített vers olvasása kórusban, illet-

ve a szótagolós feladatsor - számomra meglepő mó-

don - frontálisan versenyeztetve. Amikor azzal küz-

dünk a mindennapokban, hogyan szótagolja el a 

szót, Robinával pedig maguktól mondják, arra azt 

tudom mondani, hogy akárhogy is, de érdemes volt!  

GT: - Miben más, mint az interneten elérhető többi 

tananyag?  

MV: -Az egyik talán legfontosabb, hogy nem kell tud-

ni olvasni a gyerekeknek ahhoz, hogy megismerjék a 

betűket. Az utasításokat és a feladatok megoldásá-

hoz szükséges információkat meghallgathatják. 

Robina egy online tanító, aki segít a gyereknek ta-

nulni, nem csupán feladatok összessége vagy el-



A szigorú járványügyi szabályokat be-

tartva 2021. november 18-án került 

megrendezésre a Pollák Antal Járási 

Informatika Verseny. A versenyre közel 

rekordszámú, 78 tanuló nevezett Szen-

tesről és a környező településekről. 

Sajnos a versenyen ennél kevesebben 

vettek részt vagy betegség, vagy ka-

ranténkötelezettség miatt. Ebben az 

évben a verseny fő vonulata a robotok 

témaköre volt.  

A verseny témakörei az alábbiak vol-

tak: 

5-6. évfolyam: 

− Internethasználat, netes keresés 

− Programozási, algoritmizálási fel-

adat 

− Általános tananyaghoz kapcsolódó 

teszt 

7-8. évfolyam: 

− Szövegszerkesztés  

− Prezentációkészítés  

− Internethasználat  

− Technológiai tudás  

Az 5-6. osztályosoknak 120 perc alatt 

tetszőleges sorrendben kellett megol-

dani a feladatokat. Az általános tan-

anyaghoz kapcsolódó tesztben infor-

matikai alapfogalmak, és valós problé-

mákra alapuló, a gyakorlati élethez 

köthető kérdésekre kellett választ adni. 

Az internetes keresésben a különböző 

játékrobotokhoz, robotos filmekhez 

kapcsolódó kérdések voltak. A NAT 

2020-nak megfelelően ettől az évtől 

külön témakört kapott a programozás. 

A kérdéssor úgy volt elkészítve, hogy 

azok a tanulók is megoldhatták, akik 

nem tanultak még semmilyen progra-

mozást. 
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POLLÁK ANTAL JÁRÁSI INFORMATIKA VERSENY 

SZENTESEN 

A 7-8. osztályosoknak is 120 perc állt 

rendelkezésre a feladatok megoldásá-

ra. Nekik egy előzetes nevezési felada-

tot, egy prezentációt kellett készíteni A 

humanoid robotok témakörében dol-

gozhattak maximum 10 dia erejéig. 

Legkésőbb a verseny napjáig a meg-

adott email címre eljuttatták, a zsűri 

pedig ezt is értékelte. A verseny napján 

a szakmai, technológiai kérdéssorban a 

tananyaghoz kapcsolódó hálózati isme-

retekről, hardver-, szoftver alapismeret-

ről adtak számot a tanulók. Az interne-

tes keresés témakörben a robotok 

múltját, jelenét és jövőjét firtató kérdé-

sekre kellett felelniük. A szövegszer-

kesztésnél szintén egy robotokról szóló 

írást kellett megformázni az utasítások-

nak megfelelően. 

A feladatok elkészítését és a javítását a 

HSZC Pollák Antal Technikum tanárai 

vállalták magukra. A lelkiismeretes ta-

nári javító munkát követően 2021. dec-

ember 9-én zajlott le az eredményhir-

detés. 

Köszönjük a verseny támogatóinak a 

segítséget: 

− metALCOM 

− ISZE (Informatika-Számítástechnika 

Tanárok Egyesülete) 

− Balai Computer 

− Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi 

Pollák Antal Technikum 

− Öreg Diákok a Pollák Antal Műszaki 

Szakközépiskoláért Alapítvány 

− Szentesi Koszta József Általános 

Iskola 

Lucza László  

versenyszervező, ISZE-tag 

2022 

Ebben az évben 

a verseny fő vo-

nulata a robotok 

témaköre volt.  

Lucza László 



Idén harmadik alkalommal rendeztük 

meg az Informatika-Számítástechnika 

Tanárok Egyesületének támogatásával 

a Dusza Árpád Programozóműhelyt, 

amelybe középiskolás programozói 

csapatok jelentkezését vártuk. A prog-

ramozóműhelyt a nagy múltú Dusza 

Árpád Országos Programozói Emlék-

verseny mellett hoztuk létre olyan vál-

lalkozó kedvű diákcsapatok számára, 

akik szabad idejükben szívesen valósí-

tanák meg saját projektötletüket, mind-

ezt olyan mentorok támogatásával, 

akik a szoftverfejlesztés terén profesz-

szionális tapasztalattal rendelkeznek. 

Idén három csapat jelentkezett a mű-

helyre, akik végigdolgozták teljes prog-

ramot. 

Az idei műhelyt azzal az elképzeléssel 

indítottuk el, hogy három workshopot 

tartunk, amelyen a csapatok egymás-

sal találkozhatnak és saját mentorukkal 

is dolgozhatnak. Végül két ilyen 

workshopra került sor a COVID miatt 

kissé bizonytalanul induló tanévben. A 

mentorok ettől függetlenül a worksho-

pok előtt és közben is tartották a kap-

csolatot saját csapatukkal, online és 

személyesen is. 

A műhely záró akkordjaként a résztve-

vő csapatok a Dusza verseny döntőjén, 

2022. február 22-én mutatták be pálya-

munkájukat a résztvevő (verseny)

csapatoknak és az őket felkészítő ta-

nároknak, érdeklődőknek, valamint 

egymásnak és a mentoroknak is, mind-

ezt kb. 50-60 ember előtt online kap-

csolattal.  

A technikai lebonyolítást a miskolci 

Földes Ferenc Gimnázium vállalta, és 

a teljes szervezést - a műhelyprogram-
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A DUSZA ÁRPÁD PROGRAMOZÓMŰHELY 2021-

2022-BEN 

hoz hasonlatosan - szintén az ISZE 

végezte. A programozóműhely tevé-

kenysége - a jelentkezéstől kezdve a 

Dusza verseny döntőjéig - szeptember-

től februáig tartott. 

Korom Szilárd, Miglász Dániel és jó 

magam, Marhefka István voltunk idén a 

mentorok, akik egyben a műhely alapí-

tó mentorai is vagyunk. Fontos mind-

annyiunk számára, hogy ne csupán a 

konkrét programozással kapcsolatosan 

adjunk iránymutatást a diákoknak, ha-

nem arra is szeretnénk ösztönözni 

őket, hogy valódi csapatmunkában tud-

janak dolgozni, építve egymás tehetsé-

gére és más személyiségbeli adottsá-

gaira. Ehhez konkrét munkamódszere-

ket és eszközöket is adunk a kezükbe, 

valamint önreflexiót viszünk munkájuk-

ba. 

Minden csapat projektötlete más; fon-

tos a rugalmasság a program során, de 

egyúttal bizonyos kereteket is szüksé-

ges tartanunk annak érdekében, hogy 

szervezett és fair módon tudjuk ezt a 

műhelyprogramot nyújtani a résztvevők 

számára. Technológiai téren a csapa-

toknak sok saját kutatást is kell végez-

niük, hiszen ebben a szakmában elvárt 

a magasfokú önállóság, illetve mentor-

ként mi is csak a szabadidőnkben - 

munka és család mellett - tudunk támo-

gatást nyújtani nekik. 

A mentortársaimmal nagyon büszkék 

vagyunk a csapatokra, és ezúton is 

gratulálunk nekik és felkészítő tanáraik-

nak a kemény munkához és a színvo-

nalas teljesítéshez!  

Köszönjük az ISZE és a Földes Ferenc 

Gimnázium támogatását, hogy a mű-

hely idén is megvalósult. Sok szeretet-

2022 

Az idei műhelyt 

azzal az elkép-

zeléssel indítot-

tuk el, hogy há-

rom workshopot 

tartunk, ame-

lyen a csapatok 

egymással talál-

kozhatnak és 

saját mentoruk-

kal is dolgozhat-

nak. 

Marhefka 
István 
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Informatika tanárok bevonása a Dusza Mentor-

munka támogatásába 

A következő tanévben lesz 15 éves a Dusza Árpád 

Programozói Emlékverseny. A hozzá kapcsolódó 

Mentorprogram három eredményes évet tud maga 

mögött. A program az ISZE Tehetségtanács (https://

isze.hu/tehetsegtanacs/) tehetségalapjának támoga-

tásával működik. A modern szoftverfejlesztésben a 

műszaki kiválóság elérése a szakmai cél. A digitális 

kultúrát alkalmazó cégek a küldetéstudatot formálják, 

munkavállalóiktól az elköteleződést várják el. Ebben 

a légkörben teremtődik meg az összhang a cég és a 

fejlesztő között. 

Diákjainknak ezt az összetett világot mutatjuk meg a 

mentorálás során, fejlesztjük önismeretüket és az 

egymással való együttműködésüket, ebben segíte-

nek felkészítő tanáraik. Az informatikatanár ismeri a 

programozási környezetet és átadja az élettapaszta-

latát is, hogy a diákok elérjék saját kitűzött céljaikat a 

fejlesztés során. Köszönjük a tanárok odaadó rész-

vételét! 

„A Dusza Műhelyben fontos szerepet szánunk a ta-

nároknak” – írta az Inspiráció egy korábbi számában 

Marhefka István, a Mentorprogram működtetője, aki 

maga is programozó, coach, és nem utolsó sorban 

ezüstérmes versenyző volt 1997-ben, a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián (IOI) Fokvárosban.  

Az ISZE elnöksége büszke erre a kezdeményezésre, 

és arra kéri az informatika tanárokat, hogy évente 

legalább öt, 3 fős csapatot küldjenek a mentorokhoz, 

akik majd egy-egy saját projekt kidolgozásával gaz-

dagítják az informatikus múltat, és saját élményű 

tanulással, fejlesztéssel készülnek az informatikus 

pályára, a jövőre. 

A program 2022 szeptemberében indul ismét. Jelent-

kezni lehet az isze@isze.hu vagy a hel-

lo@istvanmarhefka.com címen. További informáci-

ók honlapunkon olvashatóak: https://isze.hu/

dusza-muhely-mentorprogram/ 

 
 

Dr. Bánhidi Sándorné főtitkár, 

a Dusza Mentorműhely fenntartója 

2022 

tel várjuk a jelentkező csapatokat a következő, 

2022/23-as tanévben is! 

Marhefka István 

 

A programozóműhely résztvevői 

Csapat neve: Fridget Team 

Iskola neve: BMSZC Bolyai János Műszaki Techni-

kum és Kollégium, Budapest 

Projektötlet: Okoshűtő alkalmazás 

Felkészítő tanár: Fülöp Márta 

Csapattagok: Ceglédi Zente, Havai Csongor, Geren-

cséri Huba 

Mentor: Miglász Dániel 

 

Csapat neve: Still in Beta 

Iskola neve: BMSZC Bolyai János Műszaki Techni-

kum és Kollégium, Budapest 

Projektötlet: Mesterséges intelligencia alapú chatbot 

alkalmazás  

Felkészítő tanár: Fülöp Márta 

Csapattagok: Aujeszky Péter, Forrás Márk, Keller 

Bálint Krisztián 

Mentor: Marhefka István 

 

Csapat neve: KapOS 

Iskola neve: Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium, 

Kaposvár 

Projektötlet: Továbbgondolt akasztófa játék 

Felkészítő tanár: Raskoványi Miklós 

Csapattagok: Kiss Péter, Csizmadia Dorián, Bíró 

László, Tóth Dávid, Kelemen Ákos 

Mentor: Korom Szilárd 

 

ISZE-támogatók: Bánhidi Sándorné, Szécsiné Festő-

Hegedűs Margit 

A műhelyprogram címe: https://isze.hu/dusza-

muhely-mentorprogram/ 

https://isze.hu/tehetsegtanacs/
https://isze.hu/tehetsegtanacs/
mailto:isze@isze.hu
mailto:hello@istvanmarhefka.com
mailto:hello@istvanmarhefka.com
https://isze.hu/dusza-muhely-mentorprogram/
https://isze.hu/dusza-muhely-mentorprogram/
https://isze.hu/dusza-muhely-mentorprogram/
https://isze.hu/dusza-muhely-mentorprogram/


Hagyományosan Londonban rendezik 

a British Education and Training Tech-

nology, avagy a BETT nevű oktatási 

szakkiállítást. Az idei évben a Modern 

Oktatási Eszközök jóvoltából  én is 

azon 50 tanár között lehettem, akik 

meghívást kaptak erre az eseményre. 

A BETT 2022 átfogó témája ez volt: 

Teremtsd meg a jövőt. 

A világ oktatási szakemberei példátlan 

problémákkal és tanulási akadályokkal 

szembesültek ezekben a covidos idő-

szakokban. Létfontosságú, hogy a pe-

dagógusok együtt gondolkodjanak és 

kreatívan oldják meg a problémákat. 

Minden eddiginél több EdTech megol-

dással és erőforrással felvértezve az 

oktatóknak lehetőségük van a hagyo-

mányos pedagógiai modellek újragon-

dolására, hogy a tanulók személyre 

szabott, jövőre néző tanulási élmény-

ben részesülhessenek.  

A Bett ebben is segítséget adott, hogy 

az oktatásban érdekelt feleket egymás 

mellé ültette, hogy megoldást találja-

nak a legsürgetőbb kihívásokra. 

Ötven ország képviseltette magát a 

kiállításon, magyar cégek is részt vet-

tek, köztük például a Maker's Red Box, 

Redmenta, Mozaik kiadó, Has-

tag.school. Nagy öröm volt látni a Red-

menta legújabb fejleményét. 

A Redmenta eddigi legnagyobb átala-

kulásán megy át, ami nemcsak a ter-
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BETT SHOW 2022 

méket, de az üzleti modellünket is 

nagyban megváltoztatja. Hamarosan 

indul a fizetős változata, a Redmenta 

Plusznak keresztelt csomag: http://

www.redmenta.hu 

A BETT Show-n járva a standok között 

igazán sok korsze-

rű pedagógiai meg-

közelítéssel lehetett 

találkozni és a ta-

nulóközpontú, a 

készségfejlesztésre 

figyelő szakembe-

rek számára a cé-

gek sok támogatást 

kínáltak.  

A kiállítás leglátványosabb elemei 

a robotok voltak, bár akik régóta járnak 

a BETT-re megjegyezték, hogy hiá-

nyoznak a kínaiak, akik mindig valami 

egyszerű, de mégis látványos eszköz-

zel jelentkeztek. Mint első „Bettezőnek” 

így is felejthetetlen élmény volt.  

Lakosné Makár Erika 

 

 

2022 

A BETT 2022 át-

fogó témája ez 

volt:  

Teremtsd meg 

a jövőt. 

A világ oktatási 

szakemberei 

példátlan prob-

lémákkal és ta-

nulási akadá-

lyokkal szembe-

sülnek ebben az 

időszakban, lét-

fontosságú, 

hogy a pedagó-

gusok a kerete-

ken kívül gon-

dolkodjanak és 

kreatívan oldják 

meg a problé-

mákat. 

Lakosné Makár 

Erika 

redmenta.hu
redmenta.hu


Komplex tehetséggondozó szakkörünk 

programjában évek óta nagy jelentő-

séggel bír a problémamegoldó gondol-

kodás fejlesztése. Ennek a feladatnak 

részben a nyelvi és logikai társasjáté-

kok alkalmazása ad teret. Emellett ki-

emelt szerepet kapnak azok a felada-

tok, amelyek padlórobotok, valamint 

gyermekek számára készült elektroni-

kai rendszerek programozására szol-

gálnak. Az utóbbi két tanévben többek 

között a Makeblock Neuron Creative 

Lab Kit készlettel dolgoztunk: az érdek-

lődő gyerekek megismerkedtek a 

blokkprogramozás, valamint a folyamat 

alapú programozás alapjaival. Az esz-

közkészlet segítségével olyan, a kör-

nyezetükben található technikai megol-

dásokat tudnak modellezni, mint pl. 

egy digitális lázmérő, egy közlekedési 

lámpa, egy okos zebra, vagy akár egy 

lakás riasztóberendezése. Célunk a 

természettudományos gondolkodás 

fejlesztése a Makeblock Neuron Creati-

ve Lab Kit eszközkészlet alkalmazásá-

val. Módszerünk komplex, hiszen a 

környezet tanulmányozása után meg-

történik a modell és működésének 

megtervezése, megépítése, programo-

zása, közben mindezek nyelvi formá-

ban történő megfogalmazása. Az 

egyes projektek megvalósítása a gya-

korlatban szaktárgyi együttműködések 

keretében valósulhat meg. 
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SCIENCE ON STAGE 2022. PRÁGA 

E módszertan bemutatására kaptunk 

lehetőséget országos, majd nemzetközi 

színtéren. A szeptemberben Szegeden 

tartott magyar Science on Stage Feszti-

válon való eredményes szereplésünk-

kel kivívtuk a jogot arra, hogy a Ma-

gyarországot képviselő legjobb csapa-

tok egyikeként részt vegyünk a Prágá-

ban rendezett nemzetközi fesztiválon 

március 24-27. között. A fesztivál mot-

tója: „Tanároktól tanároknak”. 

https://www.science-on-stage.eu/

science-stage-festival-2022 

A fesztiválon 

34 ország 

mutatta be 

hét kategóri-

ában azokat 

a természet-

tudomány-

oktatási projekteket, amelyek megfelel-

tek a nemzetközi bizottság szigorúan 

meghatározott szempontrendszerének. 

Magyarországot 6 projekt képviselte, 

köztük a miénk. Prágában összesen 

kilenc, általunk készített modellt mutat-

tunk be „Otthon”, illetve „Közlekedés” 

témakörben. A fesztivál nyelve az an-

gol volt. 

A fesztiválon való részvétellel mind 

élményekben, mind szakmailag nagyon 

sokat gazdagodtunk. Felemelő volt a 

vidám, lelkes és innovatív tanárok kö-

zött dolgozni! Különösen tetszettek a 

tanár-diák együttműködésekből létrejött 

projektek, továbbá a nemzetközi kap-

2022 

A fesztiválon 34 

ország mutatta 

be hét kategóri-

ában azokat a 

természettudo-

mány-oktatási 

projekteket, 

amelyek megfe-

leltek a nemzet-

közi bizottság 

szigorúan meg-

határozott 

szempontrend-

szerének. Ma-

gyarországot 6 

projekt képvisel-

te, köztük a mi-

énk.  

Szabó János 

https://www.science-on-stage.eu/science-stage-festival-2022
https://www.science-on-stage.eu/science-stage-festival-2022
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„Hihetetlen élmény volt részt venni a fesztiválon, a 

kollégák ötletei tovább inspiráltak, lelkesedésük moti-

válóan hatott rám. Szakmai tapasztalatokkal bővül-

hettünk az egymástól tanulás révén, valamint az elő-

adások, a műhelymunkák alkalmával. A továbbiak-

ban azon leszek, hogy minél több fórumon beszá-

moljak tapasztalataimról kollégáimnak, hogy ötleteik-

kel bátran jelentkezzenek résztvevőként. Hálás va-

gyok minden közreműködőnek, hogy ezt az élményt 

átélhettem.” 

„Eddig három magyarországi rendezvényen vettem 

részt, már ezek is nagyon inspirálóak voltak szá-

momra. Ez volt az első alkalom, hogy sikerült bejutni 

a nemzetközi programra. Ami különösen tetszett, az 

a tanári és tanár-diák együttműködésekből létrejött 

projektek produktumai, továbbá a nemzetközi kap-

csolatteremtés lehetősége. A magyar csapatban 

mindkettő megvalósult. Úgy gondolom, hogy ahol a 

világ most tart, abban nagy szerepe volt a verseny-

nek, de a jövő záloga az együttműködés. Köszönöm, 

hogy ott lehettem.” 

 

Lévai Edit, Kasztiné Végh Tímea, Szabó János 

 

2022 

csolatteremtés lehetősége. Inspiráló tapasztalatok-

kal, új ötletekkel tértünk haza. Sikerült kapcsolatot 

építeni szlovák és horvát kollégákkal, akik a miénk-

hez hasonló témájú projekttel szerepeltek. 

Személyes reflexiók: 

„Megtisztelő volt számomra, hogy nem STEM tanár-

ként lehetőséget kaptam a fesztiválon való részvétel-

re. A fesztivál légköre - na meg a magyar csapat - 

fantasztikus volt, számomra feledhetetlen az együtt 

töltött négy nap. Személy szerint aggódtam a nyelv-

tudás miatt, de mind a saját standnál állva, mind a 

standokat járva azt tapasztaltam, hogy az emberek 

alapvetően meg AKARTÁK érteni egymást, életkor-

tól, szakterülettől és nemzetiségtől függetlenül. Azt 

éreztem, hogy a tudomány nyelve itt nem az angol 

volt, hanem valami egészen más. Az én legfonto-

sabb tapasztalatom ez: több száz fiatal lelkű, nyitott, 

tanítani és megújulni akaró ember között lehettem.” 



2022. március 25-én és április 1-jén, 5-

5 tanórában valósult meg a Szentesi 

Koszta József Általános Iskolában az a 

10 órás Scratch műhelymunka, amely-

re 12 pedagógus jelentkezett. Mindez 

az ISZE Tehetségtanács pályázati fi-

nanszírozásával valósulhatott meg 

(NTP-HTTSZ-21-0008). 

Mivel a NAT 2020-ban a 3-11. évfolya-

mokon kiemelt szerepet kapott az algo-

ritmizálás témaköre, ezért ez a két al-

kalom segítséget kívánt nyújtani a Digi-

tális kultúrát, Informatikát tanító taná-

roknak, tanítóknak. Olyan kiindulási 

alapot kaptak a foglalkozások alatt, 

amellyel bátrabban belekezdhetnek a 

témakör tanításába, illetve a már meg-

lévő tudásukat bővíthették új ismere-

tekkel. 

Minden résztvevő egyszerű számítógé-

pes játékok segítségével ismerkedhe-

tett meg a Scratch programozás alap-

jaival, a felülettel és annak használatá-

val. Mivel magát a programozást külön-

böző játékokon, játékos feladatokon 

keresztül célszerű a gyerekek elé tárni, 

ezért igyekeztem a továbbképzésen 

részt vevő kollegáknak is ilyen példá-

kat mutatni. Sor került többek között a 

Flappy, a Google dínós játékának, a 

Fallabdának, a „Kapd el az almát!”, az 

„Egérhajszának” megmutatására, majd 

a felületen történő megvalósítására is.  
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10 ÓRÁS SCRATCH MŰHELYMUNKA SZENTESEN 

A munkafolyamatot igyekeztem úgy 

felépíteni, hogy a soron következő já-

tékhoz az előzőekben megszerzett tu-

dást, tapasztalást kelljen felhasználni 

és alkalmazni. Szinte minden esetben 

közösen, a kollegákkal raktuk össze a 

lépéseket a programokban, javították 

vagy éppen megcáfolták egymás el-

képzeléseit. Egy projektor segítségével 

folyamatosan kivetítettem a program-

sort a tanteremben, így a lassabban 

haladók is fel tudtak zárkózni, ha lema-

radtak volna.  

A két nap alatt mindenki megbizonyo-

sodhatott afelől, hogy ennek a téma-

körnek a tanításától sem kell tartania, 

hiszen megfelelő megközelítésből min-

den tanuló találhat benne neki tetsző 

feladatot. A munkavégzés során pedig 

ő maga rakhatja össze majd a saját 

játékát, ami pont ezért lesz értékes a 

számára. 

A műhelymunka végén több résztvevő 

is megjegyezte, hogy kár lett volna ki-

hagynia ezt a 10 órás foglalkozást, 

mert sok új ismeretre tettek szert. Pozi-

tív megerősítést kaptak a rájuk váró 

feladat előtt, amely mindenképpen ki-

hat majd az iskolai munkájukban a taní-

tási óráikra. 

Lucza László 
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A két nap alatt 

mindenki megbi-

zonyosodhatott 

afelől, hogy en-

nek a témakör-

nek a tanításától 

sem kell tarta-

nia, hiszen meg-

felelő megközelí-

tésből minden 

tanuló találhat 

benne neki tet-

sző feladatot. A 

munkavégzés 

során pedig ő 

maga rakhatja 

össze majd a 

saját játékát, 

ami pont ezért 

lesz értékes a 

számára. 

Lucza László 



Az idei tanévben 14. alkalommal szer-

veztük meg a 2008-tól működő, egy 

regionális fordulóból és egy döntőből 

álló hagyományos országos programo-

zói csapatversenyünket. 7. alkalommal 

került sor a szintén két fordulóból álló 

webprogramozói és mobilprogramozói 

kategóriában meghirdetett csapatver-

senyre, amelyet a hagyományos ver-

senytől eltérő időben bonyolítottunk le. 

Ebben a versenyrészben a diákoknak 

a versenybizottság által kitűzött felada-

tot egy adott hétvégén az általuk vá-

lasztott helyszínen kellett megoldani, 

majd a döntőn prezentáció keretében 

kellett bemutatni. 

A hagyományos programozói versenyt 

háromfős csapatok számára két kate-

góriában hirdettük meg; az I. kategóriá-

ba a legfeljebb 10. osztályos diákokból 

álló csapatok kerültek, a II. kategóriába 

azok, akik között legalább egy, leg-

alább 11. osztályos tanuló nevezett. 

A mobilprogramozás és webprogramo-

zás kategóriákban is háromfős csapa-

tok nevezhettek, de itt korosztály sze-

rinti bontást nem alkalmaztunk. 

A résztvevő csapatok tagjai az ország 

legkülönbözőbb középiskoláiban tanul-

nak. 

Az első (regionális) fordulóban minden 

versenyfajtában a csapattagoknak kö-

zösen kellett egy-egy összefüggő, ösz-

szetett feladatot megoldaniuk. A ha-

gyományos versenyen egy játékot kel-

lett elkészítenie a csapatoknak. A web-

programozási verseny első fordulójá-

ban egy SQL tréninget működtető web-
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BESZÁMOLÓ A NTP-TMV-21-0049 SZÁMÚ 

„PROGRAMOZÁSSAL KÉSZÜLÜNK INFORMATI-

KUSNAK” CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ 

lapot, a mobilprogramozás versenyen 

pedig pénzügyi műveleteket nyilvántar-

tó programot kellett írni. 

A döntőben az első fordulóban elkészí-

tett alkalmazást kellett prezentálni. 

A hagyományos verseny döntőjét az 

idei tanévben is rendhagyó módon 

szerveztük. A bizonytalan járványhely-

zet miatt a miskolci Földes Ferenc Gim-

názium által biztosított MS Teams 

rendszeren, online kontakt módon való-

sítottuk meg. 

A tehetséges tanuló akkor tud fejlődni, 

ha kellően motivált, ha sokszor meg 

tudja mérettetni magát. Nagyon jó, 

hogy informatikából (ezen belül progra-

mozásból) több versenyen vehetnek 

részt a diákok, ez lehetőséget ad arra, 

hogy az ismereteiket bővítsék. A Dusza 

Árpád Országos Programozói Emlék-

verseny nem csak a programozó 

(matematikai-logikai-műszaki tehetség-

terület) kompetenciájukat kéri számon 

és természetesen mind a felkészülés, 

mind a verseny során fejleszti, hanem 

ezen szakmai tudás mellett az életben 

nagyon fontos egyéb kompetenciákat 

(interperszonális, intraperszonális, téri-

vizuális tehetségterületeket) is, ame-

lyek fontosak a szakmai érvényesülés-

hez. Ezen a versenyen csapatban kell 

dolgozni, egy nagy összefüggő feladat-

ból mindenkinek egy részt kell megol-

dani úgy, hogy azt a csapat a feladat 

végső megoldásához hasznosítani tud-

ja. Részt kell venni a feladat értelmezé-

sében, részfeladatokra bontásában, a 

részfeladat felvállalásában egyaránt.  

2022 

A hagyományos 

verseny döntő-

jét az idei tan-

évben is rend-

hagyó módon 

szerveztük. A 

bizonytalan jár-

ványhelyzet mi-

att a miskolci 

Földes Ferenc 

Gimnázium által 

biztosított MS 

Teams rendsze-

ren, online kon-

takt módon va-

lósítottuk meg. 

Szécsiné-Festő 
Hegedűs 

Margit 
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A pályázati összeget önrésszel is ki kellett kiegészí-

teni, mert a pályázati költségvetési összeg mellett az 

ISZE saját forrásából is támogatta a díjazottakat. A 

pályázati keretösszeg kevés a két ágon futó verseny-

hez, mivel a web-mobil versenyágon egyre több a 

nevező, ezért a finanszírozása nem jön ki az NTP 

támogatási összegből. 

Az Egyesület folyamatosan keres szponzorokat, de 

csupán kevés reklám-ajándékokat kapunk. 

A web-mobil ágon folyó verseny a zsűri elnökének 

tanítványa szerverén bonyolódik le. Ez a fiatal infor-

matikus adja ingyen a tárhelyet és a szerver haszná-

latát, kösznet érte. 

http://www.ffg.hu/informatika/1001-dusza2022e 
https://m.facebook.com/mechwart/ 
https://m.facebook.com/szentlaszlokisvarda 
http://www.njszki.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=527:dusza-
eredmeny 
 

Szécsiné Festő-Hegedűs Margit  

Versenyszervező/Zsűri elnök 

2022 

A döntő fordulóban prezentálni kell az elkészült mun-

kát, ami nem egyszerű feladat, hiszen itt is együtt 

kell működni másokkal, miközben működő számító-

gépes programot kell létrehozni. Ez az idén még ne-

hezebb feladat volt, hiszen a csapattagok nem feltét-

lenül voltak egy helyszínen. 

A csapatmunka fejlesztése és az ipari programozási 

technikák mielőbbi megismerése céljából a verseny 

mellett az idén is elindítottuk a Dusza mentor mű-

helyt is, amelyben, a korábbi években a Dusza ver-

seny döntőjében sikeresen szereplő versenyzők vál-

laltak feladatot. 

A szervezési feladatokat az előzetes munkatervnek 

megfelelően, a járvány miatt nehezített körülmények 

között a korábbi tapasztalatokat felhasználva végez-

tük.  

A mobilprogramozási feladat megoldásában a ver-

senyzők a saját eszközeiket használták, a webprog-

ramozási feladatnál egy, az ISZE-s szervező által 

biztosított webszerveren kaptak hozzáférést és tár-

helyet a csapatok. 

A feladatok és javítási útmutatók készítésében az 

idén új kollégák is részt vettek. 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 képviselte. A versenybizottság tagja 

volt most is Miglász Dániel és Korom Szilárd infor-

matikus. 

A verseny fenntarthatósága szempontjából nagyon 

fontos, hogy minél többen tudjanak róla, minél töb-

ben kipróbálják. Ennek érdekében igyekszünk minél 

több alakalommal és minél több formában publikálni 

a versennyel kapcsolatos információkat. 

Az ISZE év eleji tájékoztató levelében elküldtük az 

ISZE tagoknak, akik az ország minden táján, nagyon 

sok középiskolában informatikát tanítanak. 

A versenyfelhívást megjelentettük az ISZE honlap-

ján, ahol az eredményeket és a feladatok szövegét is 

elérhetővé tettük. Azokat a felkészítő tanárokat, aki-

nek a tanítványai már indultak a versenyen, szemé-

lyes e-mailben is tájékoztattuk. 

 

http://www.ffg.hu/informatika/1001-dusza2022e
https://m.facebook.com/mechwart/
https://m.facebook.com/szentlaszlokisvarda
http://www.njszki.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=527:dusza-eredmeny
http://www.njszki.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=527:dusza-eredmeny
http://www.njszki.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=527:dusza-eredmeny


A 2021/2022-es tanévben 20. alkalom-

mal megrendezett versenyre 175 tanu-

ló jelentkezett. Az 5-6.-os korcsoport 

versenyzői közül az első két forduló 

után a döntőbe a következő települé-

sekről jutottak be: Baja, Budaörs, Bu-

dakeszi, Dunakeszi, Cigánd, Gyál, 

Gyöngyös, Győrzámoly, Hatvan, Kis-

várda, Lenti, Szigethalom, Pápa, Sik-

lós, Százhalombatta, Szorgalmatos. 

Az első forduló témája az „Utazás az 

űrben” volt. Eh-

hez a témához 

kapcsolódva szö-

vegszerkesztési, 

prezentációkész-

tési és grafika 

feladatot kaptak a versenyzők. Grafiká-

ból az alábbi rajzot kellett elkészíteni-

ük. 

A második fordulóban a versenyzők 

online teszt formájában adtak számot 

tudásukról „Érdekességek az informati-

ka világából - avagy nők és lányok az 

informatikában” témában. A felkészü-

léshez előzetes feladatként webhelyek 

címeit adtuk meg számukra, hogy tájé-

kozódjanak. A 7-8. és 9-10.-esek csa-

patversenyén az első fordulóból azok a 

csapatok jutottak tovább, akik 60% fe-

lett teljesítettek, így 33 csapat folytat-

hatta a versenyt. Közülük a 2. forduló 

feladatait 29 csapat küldte be és 10 

csapat vehetett részt a döntőn, akik 

Balatonfüredről, Kisvárdáról, Pécsről, 

Győrzámolyról, Hevesről, Hévíz-

györkről, Komlóról, Lentiből, Zalaeger-

szegről érkeztek.  
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ NTP-TMV-21 ÁLTAL  

TÁMOGATOTT KOZMA LÁSZLÓ XX. ORSZÁGOS  

INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI  

VERSENYRŐL 

Az 1-2. forduló témájának a XXIV. 

Téli Olimpiai Játékokat választottuk. 

Ezzel kapcsolatban táblázatkezelési 

feladatot kaptak a versenyzők, amely-

hez az adatokat is nekik kellett össze-

gyűjteni. Egy memóriajátékot kellett 

készíteniük, majd harmadik feladat-

ként infografikát, amely bemutatja az 

téli olimpiai játékokat a versenyszá-

mok sorrendjében.  

 

 

 

 

 

RADISOK csa-

pat 

infografikája 

2022 

A feladatok és 
az eredmények 
megtekinthetők 
az ISZE honlap-

ján: 
www.isze.hu. 
Nagyon szép 

munkák szület-
tek, a verseny-
zők kitartása a 
három fordulón 
keresztül és a 

leadott verseny-
munkák színvo-
nala évről évre 

egyre nő.  

Ridzi Gizella 
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A RADISOK csapat kvízjátékának néhány diája: 

Döntő 

Nagy örömünkre az idei döntőt ismét személyes ta-

lálkozással tudtuk megvalósítani a Százhalombattai 

1. sz. Általános Iskolában. Az 5-6.-os korcsoport 

esetében a döntő témája a Gyermekvasút volt. Ezzel 

kapcsolatos szöveget kellett megformázni a verseny-

zőknek minta és utasítások alapján, majd prezentáci-

ót készíteni, amelybe a Paint programmal megrajzolt 

ikont is be kellett illeszteni. Az interneten is a gyer-

mekvasúttal kapcsolatban kellett információkat ke-

resni. 

A legmagasabb pontszámot a döntőn az 5-6.-osok 

korcsoportjában az idén egy 6.-os tanuló érte el, For-

rai András Sándor, a Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola 

tanulója. A 7-8. és 9-10.-eseknek infografikát kellett 

készíteni a téli olimpiával kapcsolatban, valamint 

prezentációt az olimpián használt robotokról és az 

iskolában használható robotokról. 

A prezentációkat a csapatok a zsűrinek és egymás-

nak is bemutatták. A konferenciát online közvetítet-

tük, így az érdeklődők figyelemmel kísérhették a csa-

patok előadásait. A versenyzők nagyon ügyesek vol-

tak, a zsűri és a többi versenyző figyelmét megtartva 

előadásmódjuk gördülékeny volt. A csapatok értékel-

2022 

A 2. fordulóban egy összefoglaló füzet elkészítése 

volt az egyik feladat. A másik pedig egy kvízjáték 

készítése 10 kérdésből, megadott szempontok sze-

rint. A döntőre előzetes feladatként képeket és szö-

veges anyagokat kellett gyűjteni csapatoknak a ma-

gyarok szereplésével és az alkalmazott robotokkal 

kapcsolatosan a téli olimpián, valamint ötleteket kel-

lett gyűjteni arról, hogy mire lehetne használni a ro-

botokat az iskolában. A gyűjtött anyagokat a döntő 

feladataihoz használták fel a versenyzők. 

A RADISOK csapat összefoglaló füzetének oldala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BARNI ANGYALAI csapat kvízjátékának néhány 

diája: 
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A RADISOK csapat döntőn készített infografikájának 

egy részlete: 

A döntőben gyakran találkozunk olyan iskolákkal, 

akik már évek óra sikeresen szerepelnek a verse-

nyen, de minden évben új iskolák is csatlakoznak. 

Több olyan versenyző is van, aki 5. évfolyamos kora 

óta vesz részt a versenyben és sikeresen szerepel. 

Várjuk őket jövőre is, de szívesen látunk új tanulókat 

is, akik kedvet kaptak a versenyzéshez, a csapa-

munkához, akik meg szeretnék mutatni tudásukat, 

kreativitásukat. 

Ridzi Gizella 

a versenybizottság elnöke 

2022 

ték egymást, melynek eredményeként kiosztottunk 

egy közönségdíjat a DOB Besi csapatnak. 

A csapatok saját készítésű ajándékkal készültek, 

amellyel megajándékozták egymást. Az ajándék át-

adása előtt prezentációjuk utolsó feladata az volt, 

hogy fogalmazzanak meg három olyan jellemzőt, 

amiből ki lehetett találni a sportágat, amire az aján-

dékuk is utalt. 

A feladatok és az eredmények megtekinthetők az 

ISZE honlapján: 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, munkameg-

osztás, előadásmód, egymás értékelése. A két győz-

tes csapat: RADISOK (7-8.-os korcsoport) és BARNI 

ANGYALAI (9-10.-es korcsoport) első két fordulóban 

beadott színvonalas munkáiból mutatunk be néhány 

oldalt. 

A BARNI ANGYALAI csapat döntőben készített info-

grafikájának egy részlete: 



Digitális írástudás… Gyakran halljuk 

ezt a kifejezést, amely napjainkban 

már elengedhetetlen a mindennapi élet 

ügyeinek intézéséhez és a gyors infor-

mációszerzéshez. Az alsó tagozatos 

kisdiákok életük jelentős részét a 21. 

század második felében töltik majd 

munkával, pihenéssel, szórakozással 

és folyamatos tanulással, hiszen alkal-

mazkodniuk kell az állandóan változó 

társadalmi és technikai kihívásokhoz. 

Az iskolában fel kell őket készítenünk 

az információs társadalomra, az online 

világ szolgáltatásaira, a felmerülő prob-

lémák digitális környezetben való meg-

oldására.  

A legújabb Nemzeti alaptanterv már 

alsó tagozaton is előírja az informatikai 

ismeretek tanítását, gyakorlását: a Di-

gitális kultúra elnevezésű tantárgy ke-

retében éppúgy, mint a napi alkalma-

zások során.  

2022 szeptemberétől minden általános 

iskola 3. osztályban megkezdődik az 
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DIGITÁLIS KULTÚRA TANÍTÓKNAK 

informatikaoktatás legalább heti egy 

tanórában, ami a tanítóknak új felada-

tot ad.  

El kell készíteniük a tematikát, az órák-

ra lebontott tanmenetet, meg kell is-

merkedjenek a módszertannal, alkal-

mazásokkal, szoftverekkel, kötelezően 

tanítandó fogalmakkal, esteleg a padló-

robotokkal. Ezt a munkát segíti a nem-

rég megjelent módszertani útmutató 

tanácsokkal, ajánlásokkal, minta-

tanmenettel, az órák színesítéséhez 

több mint 130 játékos, motiváló feladat-

tal és bőséges szakirodalmi kínálattal: 

https://neteducatio.hu/uzlet/korosne-dr-

mikis-marta-digitalis-kultura-tanitoknak/  

Eredményes munkát kíván a tanítóknak 

és kis tanítványaiknak a digitális világ 

tudnivalóival való ismerkedéshez a 

szerző, 

Kőrösné dr. Mikis Márta 

az ISZE tiszteletbeli elnöke 

2022 

Az alsó tagoza-

tos kisdiákok 

életük jelentős 

részét a 21. szá-

zad második fe-

lében töltik 

majd munkával, 

pihenéssel, szó-

rakozással és 

folyamatos ta-

nulással, hiszen 

alkalmazkodniuk 

kell az állandóan 

változó társadal-

mi és technikai 

kihívásokhoz. 

Kőrösné dr. 
Mikis Márta 

 

https://neteducatio.hu/uzlet/korosne-dr-mikis-marta-digitalis-kultura-tanitoknak/
https://neteducatio.hu/uzlet/korosne-dr-mikis-marta-digitalis-kultura-tanitoknak/
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pályázatok 2022. március 1-től nyújthatók be. Ezen 

pályázatkiírást bárki szabadon terjesztheti. A pályá-

zat a https://akadalyoknelkul.hu/ honlapon is meghir-

detésre kerül.  

Három, de legfeljebb három helyezést (nyertes pá-

lyázatot) kívánunk kihirdetni.  

A nyertes pályázókat elismerő oklevéllel díjazzuk és 

minden egyes nyertes pályázót bruttó 100.000,- Ft 

pénzösszeggel díjazunk, ha a nyertes pályázó fel-

ajánlja, hogy a pályaművét az ISZT az alábbi licenc-

cel közzéteheti:  

A pályázati feltételek:  

− A benyújtási határidőig be nem töltött 30-ik életév 

− igazolt tanulói, hallgatói jogviszony  

− nyertes pályázó felajánlja a nyertes pályaművét 

hasznosításra a fentiek szerint,  

− a pályázó a mellékelten közzétett adatvédelmi 

tájékoztatóban foglaltakat elolvasta és elfogadta.  

A pályázatokat az Akadályok nélkül rendezvény 

szervező bizottsága értékeli ki és az ISZT Hálózat-

biztonsági és Adatvédelmi Bizottsága szavaz ez 

alapján a nyertesekről.  

Célunk, hogy a nyertes pályázatnak legyen folytatá-

sa, a pályázó azt fejlessze tovább, ebben informáli-

san és formálisan is szeretnénk segítséget nyújtani, 

inkubálni ötleteket és fejlesztéseket, a pályázót ösz-

szehozni piaci szereplővel vagy más szervezettel, 

aki a fejlesztésben és a megvalósításban segíteni és 

közreműködni tud.  

A pályázat eredményét 2022. április 19-én az Akadá-

lyok nélkül workshopon hirdetjük ki (a NET-

WORKSHOP 2022 megnyitót megelőző napon), és 

az eredményt a www.akadalyoknelkul.hu honlapon, 

az ISZT és a HunCERT honlapján is közzétesszük.  

Dravecz Tibor  

az ISZT Hálózatbiztonsági és Adatvédelmi Bizottságának 

vezetője  

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos 

Egyesület (ISZT) pályázatot hirdet 30. életévét a pá-

lyázat beérkezési határidejéig be nem töltő közép- 

és felsőfokú tanulmányokat folytató nappali, esti 

vagy levelező tagozatos diákok számára látássérült 

emberek informatika használatát és annak biztonsá-

gát valamint életmódját javítandó témában.  

Pályázni lehet:  

− ismeretterjesztő vagy tudományos mű (cikk, ta-

nulmány) formájában, melynek terjedelme leg-

alább 5000 karakter legyen, illetve lehet rövidebb, 

ha a mű egészében vagy lényegében képi vagy 

hanganyagokat tartalmazó anyag,  

− újszerű ötletet, javaslatot kidolgozó elképzeléssel, 

− látássérült emberek életminőségét segítő szoft-

verrel vagy szoftver tervvel, vagy annak megvaló-

síthatósági javaslatával,  

− látássérült emberek életminőségét segítő hardver 

eszközzel vagy tervvel, illetve ennek kidolgozott 

ötletével,  

− látássérült embereknek vagy őket segítő szerve-

zeteknek segítséget nyújtó, vagy számukra újsze-

rű megoldást kínáló elképzeléssel,  

− jogi, adatvédelmi jogi, közgazdaságtani, szocioló-

giai, matematikai, statisztikai stb. művel, amely-

nek kapcsolatban kell állnia a látássérült emberek 

informatikai problémáival, vagy az informatikai 

eszközök és megoldások használatával, de a 

pályaműnek mindenképpen érintenie kell az Inter-

net témakörét,  

− látássérült emberek kiberbiztonságát segítő infor-

matikai megoldási javaslattal, megvalósíthatósági 

tanulmánnyal  

A pályázat magyar vagy angol nyelven is benyújtha-

tó. A pályázat beadási határideje 2022. március 31. 

24.00. és az alábbi címre küldött e-mailben adandó 

be: palyazat2022@akadalyoknelkul.hu,  

2022 

PÁLYÁZATI FELHVÁS 

https://akadalyoknelkul.hu/
mailto:palyazat2022@akadalyoknelkul.hu


É R D E K E S S É G E K  I N N E N - O N N A N  29. évfolyam 1. szám 

I N S P I R Á C I Ó  

nos Iskola intézményvezető-helyettesének és infor-

matikatanárának előadásában. A felmérés még a 

COVID előtti időszakban, 2019. január és június kö-

zött készült, így szépen bemutatta, hogyan futottak 

neki az iskolák és a diákok a digitális tanrendnek. A 

kutatásba bevont tanulók közül 403-an tablettel támo-

gatottan tanultak, míg a kontrollcsoportot jelentő 250 

fő hagyományos taneszközökkel. 

Tovább: 

https://www.hwsw.hu/hirek/64253/digitalis-tanulas-

mobilhasznalat-iskola.html 
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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 
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Minden segítséget megköszönünk. 

Az INSPIRÁCIÓ szerkesztősége 

Nehézségekkel indult a digitális kultúra tanítása 

Már általános iskolában elindulhat az ismerkedés a 

robotika és a kódolás alapjaival, de mennyire vannak 

erre felkészítve az iskolák és tanárai? Korábbi felmé-

rések alapján az iskolákból alapvető digitális eszkö-

zök is hiányoznak, nem csak a micro:bitek. 

Utak a digitális pedagógiában címmel szervezett 

online konferenciát a Pannon Egyetem MFTK Mód-

szertani Intézete 2022. január 21-én, amelyen a digi-

tális eszközhasználattal kapcsolatos felmérések 

eredményei, és pedagógusoknak szóló módszertani 

tippek egyaránt elhangzottak. Az előadásokra általá-

nosan jellemző volt, hogy a pandémiás időszak prob-

lémái helyett inkább az általános kihívásokra kon-

centráltak. Különösen érdekes volt például a hazai 

diákok mobilhasználati felmérését bemutató előadás, 

és a digitális kultúra tantárgy bevezetésének első 

tapasztalatai.  

Sokat mobiloznak, de hogyan? 

Kilenc budapesti általános iskola 653 diákjának mo-

bilhasználati szokásaiba kaphattunk betekintést 

Czékmán Balázs, a Kispesti Puskás Ferenc Általá-

2022 

https://www.hwsw.hu/hirek/64253/digitalis-tanulas-mobilhasznalat-iskola.html
https://www.hwsw.hu/hirek/64253/digitalis-tanulas-mobilhasznalat-iskola.html
mailto:isze@isze.hu
isze.hu
https://dmi.mftk.uni-pannon.hu/szakmai-kozelet/utak-a-digitalis-pedagogiaban-cimu-online-modszertani-konferencia

