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Rövid szakmai beszámoló NTP-INNOV-21-0084 
Az ISZE Tehetségpont 2021 júniusában sikeresen pályázott az NTP-INNOV-21 „Új 

kezdeményezésű, a tehetségsegítés komplex …..  tovább 

„Digitális tanuló elektronikus aláírással’- kihívás 
Az elektronikus hitelesség ismerete és értő használata alapvető fontosságú az on-

line térben.   tovább 

Elektronikus aláírás oktatói reflexió 
Oktatóként az NTP-INNOV-21-0084 pályázat keretében az elektronikus aláírást mu-

tattam be.  tovább 

3D tervezése az NTP-INNOV-21-0084 programban 
A projekt során két online szakköri foglalkozást tartottam, amelyeknek témája a 3D 

tervezés, és a 3D nyomtatás volt.  tovább 

Scratch használata az NTP-INNOV-21-0084 programban 
Nagy izgalommal vártam az első foglalkozást, mivel pályázat első tanóráját én tart-

hattam.  tovább 

Microbit programozása az NTP-INNOV-21-0084 programban 
A projekt során három online szakköri foglalkozást tartottam, amelyeknek témája a 

Microbit vezérlők programozása volt.   tovább 

Az online és az analóg világ lelki kapcsolata- Megfigyeléseim az 

NTP-INNOV-21-0084 pályázatban való részvételem alapján  
Előre bocsátom, nem tanár vagyok, hanem fotós. Oktatói tapasztalataim viszont már 

vannak.   tovább 

Összefoglaló- és zárógondolatok, szakmai tapasztalatok  

az NTP-INNOV-21-0084 pályázat programjáról  
NTP-INNOV-21-0084 pályázati programunkban benyújtott tehetségprogram alap-

gondolata a COVID-19 járvány előtt formálódott,..  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 

Komplex gyakorlatorientált tehetséggondozó program a Bolyai-

ban 
BMSZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium a 2021.09.01-2022.06.30. 

időszakban …  tovább 

Dusza Programozási Műhely az ISZE Tehetségsegítő Tanácsban  
Az Inspiráció előző számában megjelent a Dusza Műhely tevékenységére való visz-

szatekintés.  tovább 

2022 

"A Kiadvány az NTP-

INNOV-21-0084 pályá-

zat keretében valósult 

meg  



Az ISZE Tehetségpont 2021 júniusá-

ban sikeresen pályázott NTP-INNOV-

21 új kezdeményezésű, a tehetségse-

gítés komplex (a személyes találkozá-

son alapuló és az elektronikus támoga-

tási formákat ötvöző) feltételrendszeré-

nek megteremtését, módszertani meg-

újítását célzó, innovatív intézményi 

programok kialakítása pályázati felhí-

vásra. 

Pályázati programunkban logikai-

matematikai, téri-vizuális, intraperszo-

nális tehetségterületeket tervezünk 

fejleszteni, a műszaki tudományok, 

társadalomtudományok és művésze-

tek, fotóművészet területeket érintve. 

Pályázati programunk lényege: olyan 

új, innovatív, digitális tanulási környe-

zet kialakítása, bevezetése, kipróbálá-

sa, amely kihasználva 21. századi ta-

nulási lehetőségeket a kiemelten tehet-

séges diákok táv-tehetséggondozására 

ad példát. A beválogatott diákok össze-

állított munkatervünk szerint, az online 

és jelenléti tanulási környezetben meg-

tartott foglalkozásokon új, gazdagító 

tudást kapnak tehetségterületükön, és 

más területek kérdéseire is betekintést 

nyernek.  

A tehetséggondozó programba a diá-

kok egy saját témával jelentkeznek be, 

és a program végére egy egyéni fejlő-

dési portfóliót hoznak létre digitálisan. 

A diákok létrehozott egyéni digitális 

portfóliói rálátást adnak arra, hogy a 

szakkörön megismert tudományközi és 

interdiszciplináris témák, a meghallga-

tott interaktív előadások, a témák fel-

dolgozására szervezett foglalkozások 

hogyan gazdagították a tehetségesek 

látókörét és ez a gazdagodás hogyan 
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RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

NTP-INNOV-21-0084 

mutatkozik meg a programba hozott sa-

ját témájuk kibontásában. Így a fejlődési 

portfólió bemutatja az új ingerek hatásá-

ra történt fejlődésüket. 

A tervezett innovatív tanulási környezet 

GoogleMeet felületen került kialakításra. 

Ebben a környezetben megoldható a 

kettőskülönlegességű tehetségesek aka-

dálymentes tanulása is. Ebben a prog-

ramban a tervezett tanulási környeze-

tünk, az alkalmazott módszereink adap-

tálhatóak a tantermen kívüli digitális ok-

tatásra is.  

A program keretében az elearning felüle-

ten szervezett online és az ISZE Oktató-

termében szervezett jelenléti foglalkozá-

sok során a beválogatott tehetséges és 

különösen tehetséges diákok műszaki, 

természettudományos és művészeti te-

rületeken jeles szakemberek gondolat-

ébresztő online foglalkozásain, interaktív 

bemutatóin, műhelyfoglalkozásain vehet-

tek részt, a munkatervnek megfelelő 

ütemterv szerint. Majd ezt követően kor-

látlanul használhatták felületet és dol-

gozhattak teammunkában vagy páros 

munkában és változatos, innovatív mun-

kaformák keretében működhettek együtt 

programvezetőikkel és más bevont szak-

emberekkel.  

A foglalkozásokon az online tanulási 

környezetben új, gazdagító tudást kap-

tak tehetségterületükön és rálátást nyer-

tek más területek korszerű kérdéseire is. 

Ezáltal minden résztvevőnek szélesedett 

a látóköre és olyan új impulzusokat, ins-

pirációt nyertek, amelyek az új szemlé-

lettel, új gondolkodásmóddal új távlato-

kat nyithatnak a saját tehetségterületü-

kön való fejlődésben. A foglalkozások 

interaktívak voltak. Tartalmaztak BYOD 

2022 

A tehetséggon-

dozó programba 

a diákok egy sa-

ját témával je-

lentkeznek be, 

és a program 

végére egy 

egyéni fejlődési 

portfóliót hoz-

nak létre digitá-

lisan.  

Fülöp Márta 

Marianna 
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formájában (online és/vagy személyes jelenléttel) 

valósítottuk meg. A több tehetségterületet/

tudományterületet érintő együttes alkotás végig kí-

sérte az egész projektet. A programba beválogatott 

különböző tehetségterületeken tehetségesek egy 

saját tervvel érkeztek a programba. A foglalkozások 

témája, a tehetségesek közössége várhatóan katali-

zátorként hat a program időtartama alatt érzékelhető 

és a hosszabb távú fejlődésükre. 

A kiegészítő programelemek: 

1. Hozzátartozók, szülők bevonásával megvalósuló 

élményalapú interaktív program a tervezettnek 

megfelelően online térben zajlott.  

2. A legalább 2 perces video felvétele a tervezettnek 

megfelelően jelenléti felvétellel készül, és azokon 

a napokon készült el, amikor a diákok jelenléti 

foglalkozáson vettek részt az ISZE Oktatótermé-

ben (a főprogram foglalkozást követően). 

3. Nyilvánosság biztosítása. A diákok lehetőséget 

kaptak az Inspirációban történő bemutatkozásra. 

Ez a programelem nem igényelt személyes jelen-

létet, online térben zajlott, illetve beküldött pro-

duktumaikat dolgoztuk fel a folyóiratban való 

megjelentetés céljával. 

A projekt keretében létrehozott egyéni tárgyiasult 

alkotás  

A diákok beválogatásakor érdeklődési területükhöz 

kapcsolt saját tervvel jelentkeztek. Az innovatív tanu-

lási környezetben megvalósuló alkotópedagógiai 

műhelyfoglalkozások során pedig több tudomány 

területet és több képességterületet érintő új témákkal 

gazdagodott előzetes ismeretük. Új ingerek érték 

őket, új szempontokat kaptak. A gondolkodás komp-

lex fejlődésének hatására fejlődtek. Érzékelhetően 

fejlődött a beválogatáskor bemutatott egyéni tervük-

kel kapcsolatos témájuk felépítése is. A projekt kere-

tében létrehozott egyéni tárgyiasult alkotás ezt a fej-

lődési folyamatot mutatja be egy digitálisan szer-

kesztett egyéni fejlődési portfólió formájában. A port-

fóliót létrehozhatták portfóliókészítő szoftverrel, de 

bármilyen más forma is elfogadható volt. A bemutat-

ni kívánt szöveges és multimédiás anyagokat, a hoz-

zákapcsolódó reflexiókat rendszerezhették igénye-

sen kialakított prezentációkban, Prezi, Sway, Wake-

let stb. szoftverrel is.  

Fülöp Márta Marianna,  
az ISZE Elnöke, a program kidolgozója és vezetője 

technikára épülő módszereket (az előzetes ismere-

tek feltérképezése, ötletbörze, visszajelzések megfo-

galmazása, hatékony információkeresés, csoport-

munka céljából) és kooperatív csoportmunka mód-

szereket. A foglalkozások során a kooperatív cso-

portmunka alkalmazásával fejlődött az egyéni fele-

lősség, az építő egymásrautaltság, a párhuzamos 

interakció. A foglalkozások közötti időszakban a tár-

sakkal való együttműködés során pedig fejlődtek 

társas készségeik, asszertív kommunikációjuk. Az 

egyéni fejlődési portfólió készítése fejlesztette intra-

perszonális területüket.  

Főprogramunk: 

20 alkalomból állt. Április közepén és a május végén 

egy-egy jelenléti programot szerveztünk, a többi fog-

lalkozás online térben zajlott. 

A főprogram ütemterve 

Több generációs programrészek (a főprogram ré-

szei): Pályázati programunkba tehetséges és kiemel-

ten tehetséges tanulókat vonunk be. Szüleiknek, 

nagyszüleiknek 6 órában tartottunk támogató progra-

mot. Ezt a többgenerációs programot az alábbiak 

szerint terveztük: a szülőket és nagyszülőket meg-

hívjuk az elektronikus aláírást gyakorló (2 x 2 óra) és 

az infokommunikációs akadálymentes témákat fel-

dolgozó foglakozásokra (2 óra). A szülőket a beválo-

gatáskor értesítjük a folyamatról, és a munkaterv 

szerinti ütemezésről. A több generációs programokra 

(3 alkalom, összesen 6 óra) 1-1 hozzátartozót vá-

runk. A programok megvalósítását hibrid szervezés 

2022 



Az elektronikus hitelesség ismerete és 

értő használata alapvető fontosságú az 

online térben. Az Európai Unió érvé-

nyes szabályozása szerint a minősített 

elektronikus aláírást el kell fogadni a 

kézírással egyenértékűnek minden 

tagállamban, függetlenül a minősített 

aláírás keletkezési helyétől, és a minő-

sített aláíró tanúsítványok kibocsátójá-

tól.  

Ma minden 14. életévét betöltött cse-

lekvőképes és korlátozottan cselekvő-

képes magyar állampolgár alanyi jogon 

kaphat a Kormányzati Hitelesítés Szol-

gáltatótól minősített aláírási lehetősé-

get az elektronikus személyazonosító 

igazolványára (eSzemélyi), azonban ez 

nem automatikus, hanem az állampol-

gárnak kell kérnie. 

2022. március 29-én a Belügyminiszté-

rium hozzáférhetővé tette azt a mo-

bilalkalmazást, amelynek segítségével 

minden NFC-olvasóval rendelkező 

okostelefon – mint virtuális kártyaolva-

só – használható az eSzemélyi igazol-

vánnyal együtt minősített elektronikus 

aláírás létrehozására, ezzel még egy 

akadály elhárult az eSzemélyi minősí-

tett aláírás tömeges használatának 

útjából.  

Az eSzemélyi igazolvány aláíráshoz 

való felhasználásának elterjedése ér-

dekében az Informatika-

Számítástechnika Tanárok Egyesülete 

(ISZE) koordinálásában elindult a 

„Digitális Tanuló Elektronikus Aláírás-

sal” kihívás. A kihívás 5 hónapig tart, 

2022. szeptember 30-án fejeződik be. 

A kihívás célkitűzése az, hogy a 14. 

életévüket betöltött középiskolás diá-

kok közül minél többen igényeljenek 

B L O G  29. évfolyam 2. szám 

I N S P I R Á C I Ó  

„DIGITÁLIS TANULÓ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS-

SAL” KIHÍVÁS 

elektronikus aláírásra jogosító eSzemé-

lyi igazolványt, és készítsenek el ennek 

segítségével a kihívás ideje alatt egy 

PDF dokumentumon, egy minősített 

elektronikus aláírást, amelynek során 

megismerkedhetnek és megbarátkoz-

hatnak annak működésével. Ennek 

ismerete azért fontos, mert ez a digitá-

lis kompetencia nagyobb biztonságot 

és kényelmet jelent minden olyan on-

line tevékenységnél, mint az adóbeval-

lások benyújtása, külföldi egyetemi be-

iratkozás, távolról történő bankszámla-

nyitás, vállalkozásalapítás egy másik 

tagállamban, hitelesítés internetes fize-

téshez.  

A 2022. március 17-én frissített Dig-

Comp 2.2-es verziójában a 68-as, 70-

es, 180-as és 185-ös példák mutatják 

be ennek a területnek a különböző al-

kalmazási lehetőségeit. Azaz ma már 

nincs fejlett digitális kompetencia ma-

gas szintű elektronikus hitelesítés nél-

kül. 

Az ISZE a kihívás ideje alatt folyamato-

san fogadja az aláírt dokumentumokat, 

és több kategóriában méri az ered-

ményt (pl. legjobb eredményt elérő vá-

ros, legjobban motivált iskola, legjob-

ban ösztönző tanár). 

Az összesített eredményhirdetés 2022. 

október 7-én lesz megtartva az ISZE 

budapesti irodájában. 

A kihívásba úgy lehet benevezni, hogy 

az ISZE által erre a célra létrehozott 

email címre (ealairas@isze.hu) bekül-

dik a tanár által hitelesített és a diák 

által is aláírt részvételi szándékot iga-

zoló PDF dokumentumot. A szükséges 

dokumentumokat, valamint a hitelesí-

téshez és az aláíráshoz segítséget 

2022 

Az ISZE a kihí-

vás ideje alatt 

folyamatosan 

fogadja az aláírt 

dokumentumo-

kat, és több ka-

tegóriában méri 

az eredményt 

(pl. legjobb 

eredményt elérő 

város, legjobban 

motivált iskola, 

dr. Erdősi Péter 
Máté  
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Sok sikert kívánunk a digitális világ hitelességét elő-

segítő újabb kihívásban való részvételhez! 

 

dr. Erdősi Péter Máté CISA 

vezető oktató, ISZE 

 

2022 

nyújtó segédleteket az ISZE előre elkészített módon 

biztosítja, amelyeket szabadon hozzáférhetőek ezen 

a címen: https://isze.hu/ealairas.  

Az eSzemélyi aláíráshoz való előkészület három 

lépést foglal magában: 

1. az eSzemélyi igazolvány felkészítése minősített 

elektronikus aláírások létrehozására, 

2. a számítógépes környezetünk felkészítése a mi-

nősített elektronikus aláírások létrehozására, to-

vábbá 

3. az okostelefonunk felkészítése virtuális kártyaol-

vasóként való működésre. 

A sikeres telepítések és némi konfigurálás után az 

NFC-s mobiltelefon és a számítógépünk segítségé-

vel minősített elektronikus aláírás készítésére le-

szünk képesek, további külön segédlet vagy eszköz 

nélkül.  

A digitális világban a digitális azonosító megléte a 

fizikai személy digitális létezésének szükséges felté-

tele, az elektronikus aláírás pedig a digitálisan létező 

személy joghatással bíró aláírásának közvetlen esz-

köze, enélkül érvényes kötelezettségvállalást csak a 

tranzakció rög-zítése és biztonságának egyedi meg-

oldásokkal történő növelése révén érhető el. Ezek 

interoperabilitási hajlandósága pedig mindig kétsé-

ges.  

Az eIDAS rendelet szerint (Az Európai Parlament és 

a Tanács 910/2014/EU rendelete a belső piacon tör-

ténő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektro-

nikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról) a 

minősített elektronikus aláírás a kézi aláírással azo-

nos joghatású, továbbá minden tagállamban el kell 

fogadni a minősített elektronikus aláírást a saját kezű 

aláírással egyenértékű joghatású megoldásként, 

függetlenül annak létrehozási helyétől. 

https://isze.hu/ealairas


Oktatóként az NTP-INNOV-21-0084 

pályázat keretében az elektronikus alá-

írást mutattam be. A képzés során a 

célom az elektronikus aláírás körüli 

félretájékozottság és bizonytalanság 

eloszlatása volt. Szerettem volna rá-

mutatni az elektronikus aláírások gya-

korlati hasznára és előnyeire. Fontos 

volt számomra, hogy a diákok figyel-

mét ráirányítsam, hogy ez az informati-

kának egy olyan szegmense, amely 

meglehetősen kevés figyelmet kap, 

ugyanakkor nagy potenciál rejlik ben-

ne. Bemutattam, hogy ez a technológia 

nem konkrétan az informatikára kon-

centrálódik, hanem az informatikához 

gyökeresen nem kapcsolódó szakterü-

letek, mint egészségügy, jog, állam-

igazgatás stb. lehetőségeit bővíti ki, és 

úgymond modernizálja a kor elvárásai-

nak megfelelően.  
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ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS OKTATÓI REFLEXIÓ 

A képzés során összehasonlítottuk a 

hagyományos aláírást az elektronikus-

sal, megismerve mindkettő hátrányait 

és veszélyeit. Bemutattam az elektroni-

kus aláírás kialakulásának történeti és 

jogi hátterét, kiemelve az Európai Unió-

ban betöltött szerepét, hiszen a techno-

lógia lehetőséget biztosít a nemzetközi 

ügymenetek egyszerű lebonyolítására. 

Különféle gyakorlati eszközt és alkal-

mazást próbáltunk ki, amelyek segítsé-

gével elektronikus aláírást tudtunk lét-

rehozni. Kiemelt figyelmet szenteltem a 

minden állampolgár számára rendelke-

zésre álló online és offline aláírás létre-

hozó és ellenőrző eszközökre. Különle-

ges meglepetés volt számomra, hogy 

az egyik tanítványom a képzés során 

megszerzett fejlesztői kompetenciáját 

felhasználva az egyik általam bemuta-

tott témában önálló kutatásba kezdett. 

Úgy gondolom, sikerült fejlesztenem 

tanítványaim digitális kompetenciáját. 

Azonban fontos megjegyeznünk, hogy 

az elektronikus aláírás jelentősebb elő-

nyeit főként felnőtt korban tudják majd 

kiaknázni. Ám addig is adott a lehető-

ség a kísérletezésre, személyes üzene-

tek elektronikus aláírására. Kis lépés 

ugyan, de akkor fogom sikeresnek 

mondani a képzést, ha minden hallga-

tóm bizalmatlanság nélkül igényelni 

fogja az elektronikus aláírás funkciót a 

személyi igazolványára. 

Sölétormos Ottó  

informatika tanár/elektronikus aláírás  

oktató, Esztergom 
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Különféle gya-

korlati eszközt 

és alkalmazást 

próbáltunk ki, 

amelyek segít-

ségével elektro-

nikus aláírást 

tudtunk létre-

hozni. 

Sölétormos Ottó  
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Újdonság volt számunkra az is, hogy minden állam-

polgár számára rendelkezésre állnak online aláírást 

létrehozó és ellenőrző eszközök, sőt maga a sze-

mélyi igazolvány is egy tartalmazhat elektronikus 

azonosítót. 

Sölétomos Ottó 

 

Az NTP-INNOV-21-0084 pályázat keretében az 

elektronikus aláírás című előadáson vettünk részt. 

Az első előadáson részletesen megismerkedtünk a 

témához kapcsolódó alapfogalmakkal, valamint a 

technológia elméleti alapjaival.  

A második előadás elején átvettük a témát érintő jogi 

szabályozásokat, majd az Adobe Acrobat Reader és 

Word szoftverekben megnéztük az elektronikus alá-

írás gyakorlati használatát. Számomra egy nagyon 

érdekes előadás-sorozat volt, mert rengeteg új isme-

retet sajátítottam el a témában és egy projektötlet is 

felmerült bennem az "E-személyi" kártyaolvasóval 

kapcsolatban. 

Váli Zsombor 

Az elektronikus aláírás az idő előrehaladtával egyre 

fontosabbá válik. Ennek okai a számítógép-hackelés 

térnyerése és az elektronikus ügyintézés.  

Nekem személy szerint az tetszett a legjobban, hogy 

a megkapott tudással, sokkal jobban átlátjuk, hogy 

mi történik akkor, amikor feloldunk egy zárolt doku-

mentumot a személyes azonosítónkkal. Még meg-

említeném a történelmi érdekességeket, mivel a tör-

ténelem a közvetlen érdeklődési köröm. 

Rónai Antal 

Részt vettünk az NTP-INNOV-21-0084 pályázat ke-

retében az elektronikus aláírás foglalkozásokon. A 

képzés során rádöbbentünk, hogy mennyire más 

elképzelésünk volt az elektronikus aláírás jelentésé-

ről. Megismertük az aláírások technikai jellemzőit, 

gyakorlati hasznát és használhatóságát is.  

Összevetettük a hagyományos aláírást az elektroni-

kussal, megbeszélve mindkettő hátrányait és veszé-

lyeit. Rá kellett jönnünk, hogy az Európai Unió tagor-

szágaként kötelességünk is az elektronikus aláírás 

alkalmazása.  

Ez nem kényszer, hanem inkább lehetőség, azaz 

egyszerűség a nemzetközi ügymenetek lebonyolítá-

sában.  

 

2022 

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS TANULÓI REFLEXIÓK 



A projekt során két online szakköri fog-

lalkozást tartottam, amelyeknek témája 

a 3D tervezés és a 3D nyomtatás volt. 

A tervezéshez a Tinkercad nevű ingye-

nesen használható programot használ-

tuk. Megkönnyítve a tanulók regisztrá-

cióját, tanárként létrehoztam egy cso-

portot, amihez osztálykódot rendeltem, 

és a tanulók ezzel a kóddal tudtak 

csatlakozni. 

A programot nem kellett telepíteni, 

böngészőn keresztül ezen a linken ér-

hető el: www.tinkercad.com 

Először megismerkedtünk a Tinkercad 

felületével, a különböző nézetek lehe-

tőségeivel (felül, elől, jobb, bal, alul, 

illetve perspektivikus nézet), váltogatá-

sával. 

Bejelentkezés után egy üres munkasí-

kot látunk, erre a bal oldalon található 

alakzatokat helyezhetjük el, amelyeket 

forgathatunk, méretezhetünk. A mére-

tezésnél nemcsak a szélességét, hosz-

szúságát, hanem a magasságát is meg 

kell adni. Minden alakzatnak két állapo-

ta van: a szilárd és a furat. Ez utóbbit 

úgy kell elképzelni, mintha két objek-

tum egyesítésénél ilyen alakú üreget 

alakítanánk ki a szilárd testbe. 

Az első közös munkánk egy kulcstartó 

elkészítése volt, amelyet mindenki 

egyedi azonosítóval látott el. Itt megis-

merkedtünk a szöveg írásával is, ame-
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3D TERVEZÉSE AZ NTP-INNOV- 

21-0084 PROGRAMBAN 

lyet bele-

helyeztünk

(belegraví-

roztuk) az 

alakzatba.  

A következő feladatban egy doboz el-

készítése volt a cél, tetszés szerinti 

díszítéssel. 

A második szakköri foglalkozáson to-

vább folytattuk a tervezést. Az íves 

alakzatok, mint kúp, henger, parabola-

test felhasználásával ismerkedtünk 

meg. 

Készítettünk bögrét, kávéspoharat, vi-

rágtatót.  

A téma további elsajátításához ajánlom 

a következő weboldalakat. 

https://www.thingiverse.com/ 

https://cults3d.com/ 

https://nasa3d.arc.nasa.gov/ 

Lakosné Makár Erika 

Kaposvár 

2022 

A 3D nyomtatás 

ma az egyik leg-

dimanikusabban 

fejlődő techno-

lógiai terület.  

Lakosné Makár 

Erika 

http://www.tinkercad.com/
https://www.thingiverse.com/
https://cults3d.com/
https://nasa3d.arc.nasa.gov/


Nagy izgalommal vártam az első foglal-

kozást, mivel pályázat első tanóráját én 

tarthattam. Két alkalommal kellett fog-

lalkozást tartanom, a téma az Egysze-

rű játékok készítése Scratch-ben volt. 

Mivel már tartottam online ilyen témájú 

szakkört, így precíz munkabeosztással 

készültem, amit a tanulókkal tartani is 

tudtam. A foglalkozáson résztvevők 

időben megjelentek a virtuális tanórán, 

így nem voltak elmaradások, csúszá-

sok.  

Először a Scratch online felületén kel-

lett beregisztrálniuk magukat a tanulók-

nak. Nagyon ügyesen és gyorsan meg-

oldották. Ezt követte egy alapozó fel-

adat, ahol a megismerkedtünk a felü-

lettel, a programozói környezettel és 

néhány utasítással. Először a Flappy 

játékot készítettük el közösen. Bemu-

tattam a játékot, majd megbeszéltük, 

hogy hogyan tudjuk megoldani a fel-

adatot. Részekre bontottuk és ezeket 

sorban megoldottuk. Hasonlóan ké-

szült el a többi munka is.  
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SCRATCH HASZNÁLATA AZ NTP-INNOV- 

21-0084 PROGRAMBAN 

Fokozatosan nehezítve a feladatokat, a 

már meglévő tudásra építve, azt kissé 

bővítve készült el a többi játék 

(almaszedő, pong, egérhajsza, fallab-

da, labirintus). Talán legnagyobb sikert 

a Google dínós játékának adaptálása 

jelentette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók ötleteit is beépítettük a játé-

kokba, sőt teret hagytam a játékok sza-

bad egyéni tovább fejlesztésére is. Na-

gyon ügyes megoldások születtek. Kü-

lönösen tetszett az az esemény, amikor 

az egyik tanuló kitalálta a fejlesztési 

irányt, és egy másik tanulóval közösen, 

tovább gondolták - együttműködve az 

online térben. 

 

Lucza László 
Szentes 

2022 

A tanulók ötlete-

it is beépítettük 

a játékokba, sőt 

teret hagytam a 

játékok szabad 

egyéni tovább 

fejlesztésére is.  

Lucza László 



A projekt során három online szakköri 

foglalkozást tartottam, amelyeknek té-

mája a Microbit vezérlők programozása 

volt. Az első foglalkozáson a bemutat-

kozó beszélgetésen felmértem, hogy a 

gyerekek milyen ismeretekkel, tapasz-

talattal rendelkeznek a témáról. A gye-

rekek válaszai alapján vegyes kép ala-

kult ki. Többen programoztak már Mic-

robitet valamilyen szinten, de voltak, 

akik még nem. Egy közös kiindulási 

pontunk azért volt, mert blokkprogra-

mozással minden gyerek foglalkozott 

már általános iskolai tanulmányai so-

rán, és a megelőző szakköri foglalko-

zásokon Lucza László kollégámnak a 

Scratch programozás volt a témája. 

Mivel még nem minden gyerek dolgo-

zott Microbit vezérlővel, röviden átte-

kintettük annak fizikai felépítését egy 

képernyő megosztással bemutatott 

prezentációban. Ez hasznos volt azok 

számára is, akik még a Microbit V1-

gyel dolgoztak, mert a V2-vel kicsit bő-

vültek a Microbit képességei. Beszél-

tünk általánosságban is a mikrokontrol-

lerekről, hisz mint beágyazott rendsze-

rekkel nap mint nap találkozunk kör-

nyezetünkben. 

Online szakkörről lévén szó, programo-

zási felületként a microbit.org/code ol-

dalt választottam, amit a gyerekek is 

elértek egyszerűen böngészőből, a 

blokkprogramozás pedig már ismert 
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MICROBIT PROGRAMOZÁSA AZ NTP-INNOV- 
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volt számukra. Ennek a programozási 

felületnek előnye, hogy képes szimulál-

ni a Microbit működését. Nekünk éppen 

erre volt szükségünk, hiszen a gyere-

kek a túloldalon nem rendelkeztek fizi-

kai eszközzel. Röviden áttekintettük a 

fejlesztői felületet, különös tekintettel a 

parancs csoportokra. 

Először egy dobókocka szimulátor 

programot készítettünk, amelyben már 

kihasználtuk a Microbit vezérlők egy-

más közti kommunikációs lehetőségét 

is bluetooth kapcsolatuk révén. A való-

ságban ezt fizikailag két microbittel va-

lósítottam meg, amit a gyerekek a ka-

meraképben láttak is. Ha megráztam 

egyik microbitet, az véletlenszámot 

generált 1-6 tartományban, majd rádiós 

kapcsolaton elküldte a dobott számot a 

másik microbitnek, amely a led kijelzőn 

grafikusan megjelenítette a számot. 

Miután a gyerekek leprogramozták ezt 

a feladatot, ők is tesztelték, csak szi-

muláció formájában. Ezt a feladatot 

még közösen készítettük, de a követke-

zőt már önálló feladatként kapták, 

amelyben egy földrengés-detektort kel-

lett modellezni. 

Egyik microbit érzékeli a földrengést a 

gyorsulásmérővel a veszélyeztetett 

helyszínen. Ha rengést tapasztal, ezt 

rádiós kapcsolaton jelzi a másik micro-

bit számára, amely egy szeizmológiai 

központban van elhelyezve. A központ-

2022 

A foglalkozáso-

kat úgy tervez-

tem, hogy min-

dig valamilyen 

valós probléma 

modellezésére 

fókuszáljunk, és 

ehhez használ-

juk ki a microbit 

vezérlők képes-

ségeit, a progra-

mozási felület 

lehetőségeit.  

Szabó János 
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A témában gyakorlottabb gyerekek a feladat megbe-

szélése után önállóan dolgoztak, ha végeztek, sza-

badon továbbfejleszthették programjaikat. 

Saját iskolámból két nagyothalló tanuló vett részt a 

programban, akik a Kaposvár-Somogy Megyei Te-

hetségtanács Digitális Témanapján bemutatták az 

általuk összeállított és programozott földrengés-

detektort és a közlekedési lámpa modellt.  

Tanulói reflexiók: 

BP: Nekem a Microbit és a drón programozás tet-

szett a legjobban. Ezeket már ismertem is, mert 

négy éven keresztül jártam ilyen szakkörre Kaposvá-

ron. Gépjármű mechatronikus technikusnak készü-

lök, ezért számomra nagyon hasznosak voltak ezek 

a foglalkozások. A gépjárműiparban már mindent 

programozott elektronika vezérel. 

FA: A Tinkercad 3D tervező programot még nem 

ismertem, de nagyon megtetszett, azóta is haszná-

lom szabadidőmben. Sajnos 3D nyomtatóhoz nem 

férek hozzá, pedig jó lenne kinyomtatva látni és 

megfogni is a tervezett tárgyakat. Pedagógiai asz-

szisztensnek készülök, és ha ilyet tanulnak a gyere-

kek, tudok majd nekik segíteni. 

Szabó János,  

Kaposvár 

2022 

ban lévő microbit fény- és hangjelzés formájában 

jelzi a rengés tényét. A gyerekek némi segítséggel 

ügyesen megoldották a feladatot, szimulációban tud-

ták is tesztelni a működést. Otthoni szorgalmi fel-

adatként azt kapták, hogy próbálják grafikonon is 

megjeleníteni folyamatosan a rezgést, mint az igazi 

szeizmográfok. Segítségként megmutattam a prog-

ramban a „soros vonali írás” lehetőségét. 

A harmadik foglalkozáson a gyerekek a programo-

zás során már csak egy folyamatábrát és egy kap-

csolási rajzot kaptak segítségként a feladathoz, illet-

ve megmutattam egy általam összeállított működő 

modell videóját. Ez alapján kellett elkészíteniük a 

programot. A feladat egy jármű és egy gyalogos köz-

lekedési lámpa működésének vezérlése, összehan-

golása volt led kijelzőkkel, amelyeket a microbitre 

kapcsolhatunk. A programok helyességét itt részben 

a szimulációval, részben a gyerekek programozási 

képernyőinek megosztásával teszteltük. 

A foglalkozásokat úgy terveztem, hogy mindig vala-

milyen valós probléma modellezésére fókuszáljunk, 

és ehhez használjuk ki a microbit vezérlők képessé-

geit, a programozási felület lehetőségeit. Összesség-

ében úgy éreztem, hogy a gyerekeket érdekelte a 

téma, aktívan részt vettek a foglalkozásokon, kér-

deztek, megosztották programozási képernyőiket.  



Előre bocsátom, nem tanár vagyok, 

hanem fotós. Oktatói tapasztalataim 

viszont már vannak. Felnőttképzésben 

és általános iskolások fotós, videós 

foglalkozásaival már eddig is sikeresen 

megbirkóztam. Foglalkozásaimat min-

dig úgy vezettem, hogy figyeltem a kö-

zönséget, annak megfelelően beszél-

tem a témáról, és gyakori interakciók-

kal tartottam fent a figyelmet. Alapnak 

tartom az oktatásban, hogy érdekeltté 

kell tenni a hallgatóságot. Felnőttkép-

zés esetében ez egyszerűbb, hiszen 

azért jöttek, hogy az adott témában 

jártasságot szerezzenek, nagy varázs-

lat nem kell, csak „tolni” az anyagot. Ha 

az unalom jelei mutatkoznak, azért illő 

lassítani.  

Gyermekeknél ez jóval nehezebb, mert 

a figyelmüket állandóan fent kell tarta-

nunk. Gyakran bevetek hétköznapi 

trükköket, amivel ezt megtehetem, pél-

dául egy papírrepülő az adat, vagy a 

gyerekek láncolata az internet stb. 

Szereztem tapasztalatot online okta-

tásban is, de csupán egy-két fős hall-

gatósággal, ahol az interakciót fent 

tudtam tartani.  

Most először vettem részt olyan pro-

jektben, hogy online formában egy 

egész osztálynak kellett foglalkozást 

tartanom. Számomra meglepő volt! Az 

interakció teljes hiányával kellett átad-

nom az ismeretet úgy, hogy még azt 

sem lehetett kontroll alatt tartani, hogy 

vajon érthető volt-e, beépült-e a tuda-

tukba vagy sem. A diákok megbújtak 

az online térben, mint nyuszi a fűben. 

A kérdéseimre elvétve válaszoltak, 
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AZ ONLINE ÉS AZ ANALÓG VILÁG LELKI KAPCSO-

LATA- MEGFIGYELÉSEIM AZ NTP-INNOV-21-0084 

PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTELEM ALAPJÁN - 

nagyrészt olyanok, akik amúgy is aktí-

vak. Mi lehet ennek az oka? Miért lehet 

az, hogy szinte csak egy képernyőhöz 

beszélünk? Gondolkodóba estem ezzel 

kapcsolatban és a következő konzek-

venciákat vontam le: mint fotós, soha 

nem szoktam úgy munkát elvállalni, 

hogy ne ismerném, vagy ne ismerjem 

meg a megrendelőt (pl. esküvőn a há-

zasulandó párt). Most belevágtam! Ide-

genként tartottam az oktatást. Nem a 

megszokott iskolából ismert arcot látták 

az ország több pontjáról bekapcsolódó 

gyerekek.  

A pandémia alatt volt pro és kontra ta-

pasztalatunk: azoknak a tanárok, akik-

nek az órákon jó volt a kapcsolata, on-

line is működött az oktatás, akár inter-

akcióval is. Volt gyermek, aki engem 

viszont csak az adott előadáson látott, 

mint előadót. Esélyem sem volt az em-

beri értelemben vett kontaktusra. Más-

ként reflektálnak a gyermekek egy is-

mert arcra, mint egy ismeretlenre. Sok-

kal visszahúzódóbbak még azok is, 

akik netán renitenseknek számítanak. 

Ez a fajta viselkedés viszont nem az 

online tér sajátsága, hanem talán sok-

kal mélyebbről eredhet. Az online világ 

Tik-Tok-os tekerős alkalmazásaival 

nem mondanám, hogy egy gyermek 

szocializálódása optimális lenne. Ezen-

kívül az otthonról hozott „csomagok” és 

régi iskolai beidegződések nehezítik a 

gyerekek kommunikációját, nem egy-

mással, hanem legfőképp a kisebb tár-

saság vagy tömeg előtti kommunikáció-

ban. Hányszor hallottuk már, hogy va-

laki nem mer tömeg előtt beszélni! 

2022 

Az online világ 

Tik-Tok-os teke-

rős alkalmazá-

saival nem mon-

danám, hogy 

egy gyermek 

szocializálódása 

optimális lenne.  

Nagy Ferenc  
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pillanaton, ahol a férj, gyerekek, unokák is köszöntöt-

ték a nagymamát. 

Néhány képpel mutatom be a mini alkotásokat, ame-

lyek mellett Dávid Andrea alkotótársa is gazdagította 

a nap élményét. 

Bánhidi Sándorné főtitkár 

*A dioráma görög eredetű szó, három dimenziós művészeti alko-

tást jelent. 
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Ezeknek a viselkedési sémáknak nincs köze az on-

line térhez. Ha valaki nem mer a saját osztályában 

felszólalni és egy egyszerű szöveget elmondani, at-

tól nem várható el, hogy az online világban aktívan 

megnyilvánuljon. A csoportom mégis fogékony volt a 

témára, amit elmondtam nekik. Nagyon jó eszközök 

vannak már a kezünkben, és a fiatalok is egészen jól 

és természetesen bánnak az elektronikus eszközök-

kel, amelyek segítenek nekünk. Ám még nem alakult 

ki az online kapcsolattartás kultúrája, az egyéni visel-

kedés elvész. A hatékonysághoz az iskola és az ott-

hon szorosabb együttműködésére lenne szükség. A 

tanulóknak meg kell tanulniuk kisebb tömeg előtt 

felszólalni, kifejezni magukat (amerikai példa: szó-

nokóra, a magyar iskolák dráma órával operálnak). 

Az önmagunk értelmes kifejezése és megérttetése 

fokozza a hagyományos kapcsolatokat, és az online 

világban is hathatósabban tudunk tanulni, kommuni-

kálni. Erre az önkifejező viselkedésre nagy szüksége 

van a fiataloknak, hogy bátrabban megnyilvánulja-

nak. Az iskolai oktatás segítője lehet az innováció, 

amelyet most „kívülről” vittünk be a foglalkozások 

során a tanulók felkészítésbe. A kifejezőkészség 

fejlesztésére is jó alkalom volt ez a pályázat. 

Nagy Ferenc  

fotós, a kisfilm készítője, Százhalombatta 

Meseország miniben.  

Dioráma kiállítás megnyitóján jártam… 

Egyesületünk tiszteletbeli elnöke, Dr. Kőrös András-

né dr. Mikis Márta 70. születésnapját Diorámáinak* 

kiállításával egybekötve ünnepelte az Újpesti Ifjúsági 

Házban a Közművelődési Kör. Én is itt köszöntöttem 

Őt az ISZE nevében. 

A miniatűrök különleges atmoszférát árasztottak, 

mert aki ott volt és főleg, aki szólt, mind a szeretet és 

megbecsülés hangjával illette Mártát. A tematikus 

rendszer az „Én Újpestem”, „Ünnepek”, 

„Gyerekeknek”, „Nosztalgia” „Pedagógia” a falon 

sorakozva vezetett végig Márti alkotásain. 

A falakon félszáz alkotása mellett, unokája Botond is 

kiállító volt.  

A műsort színesítő iskolás fiú hegedűszólója össz-

hangot teremtett a művészetek között. A kis művészt 

is mini üvegbe zárt hegedűs diorámával lepte meg 

Márti. Örültem, hogy ott lehettem ezen a meghitt 



NTP-INNOV-21-0084 pályázati progra-

munkban benyújtott tehetségprogram 

alapgondolata a COVID-19 járvány 

előtt formálódott, és tervezésének idő-

szakában a középiskolás korosztály 

„távtanítása” igen távol állt még a meg-

szokott tanulási környezetektől. Ugyan-

akkor éreztük, hogy jó volna egy olyan 

platformot kialakítani, ami lehetővé ten-

né a jelenléti programokra nehezen 

eljutó diákok bekapcsolódását is. 

A jelenléti programokon való részvétel-

nek többféle akadálya is lehet. Például: 

földrajzi távolságok a lakóhely és a 

programhelyszín között vagy fizikai 

akadályozottság látás-, mozgássérült 

diák esetében. „Távjelenléttel” ezeket a 

diákokat is be tudjuk vonni programja-

ikba, így csökkenthetjük a tehetség-

vesztést. 

Az eredeti elképzelés inkább az ele-

arning képzések megvalósítására al-

kalmas Moodle keretrendszerre és vi-

deokonferenciák szervezésére alkal-

mas Skype alkalmazás használatára 

épített, azonban a járvány okozta tan-

termen kívüli oktatás ráirányította a 

figyelmet az integrált tanítási környeze-

tek „távtehetséggondozásban” történő 

alkalmazásának előnyeire. A tervezett 

hátteret így több interaktivitást biztosító 

környezetre cseréltük, ami egyaránt 

alkalmas frontális- és együttműködésre 

épülő módszertan megvalósítására. 

Az intergrált tanulási környezetben 

megvalósuló tehetségprogramok több 

céllal is készülhetnek. Segítségükkel 
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ÖSSZEFOGLALÓ- ÉS ZÁRÓGONDOLATOK, SZAK-

MAI TAPASZTALATOK  

AZ NTP-INNOV-21-0084 PÁLYÁZAT PROGRAMJÁ-

RÓL  

felépíthetünk egy komplex összefüggő, 

gazdagító tehetséggondozó tematikát; 

megvalósíthatunk egy sokoldalú meg-

közelítésre alkalmas projektet, de ezek 

az integrált tanulási környezetek alkal-

masak lehetnek tehetségesek tutorálá-

sára vagy mentorálására is. 

Az NTP-INNOV-21-0084 pályázati 

programunkba különböző érdeklődési 

területű tehetséges diákot válogattunk 

be és a csoportot inspiráló, több tehet-

ségterülethez kapcsolható témák soro-

zatával kínáltuk meg. Ilyen témák pél-

dául: algoritmikus gondolkodás fejlesz-

tése robotok-, drónok programozásá-

val; mesterséges intelligencia; az info-

kommunikációs akadálymentesítés; 

önismeret fejlesztése; fejlődési portfólió 

készítése.  

A diákok az egyes témákkal 2-3 össze-

függő foglalkozás keretében foglalkoz-

tak. A témák alapjait ismerték meg és 

feldolgozásukat gondolatébresztő kér-

dések sorával zártuk le. Nyílt célunk 

volt az érdeklődés felkeltése, és továb-

bi ismeretek megszerzésére való ösz-

tönzés, bíztatás, az attitűdformálás. 

A program tervezésekor feltételeztük, 

hogy az azonos érdeklődési körű diá-

kok egy-egy téma esetében többet, a 

szakköri kereteken túlmutatóan is 

együttműködnek majd.  

Ez a feltételezés igazolást nyert, mert a 

foglalkozások végén indított zárókörök-

ben a diákok gyakran számoltak be 

arról, hogy egy-egy kérdést továbbgon-
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A diákok az 

egyes témákkal 

2-3 összefüggő 

foglalkozás ke-

retében foglal-

koztak. A témák 

alapjait ismerték 

meg és feldolgo-

zásukat gondo-

latébresztő kér-

dések sorával 

zártuk le. Nyílt 

célunk volt az 

érdeklődés fel-

keltése, és to-

vábbi ismeretek 

megszerzésére 

való ösztönzés, 

bíztatás, az atti-

tűdformálás. 

Fülöp Márta 
Marianna 
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A programot záró jelenléti napunkon a géptermi fog-

lalkozást követően, a diákok a tibeti hangtálak prog-

ramot látogatták meg, ahol egyedülálló személyiség-

fejlesztő-, önismeretfejlesztő élményt szereztek. 

A programban résztvevő diákok tárgyiasult alkotás-

ként elkészített fejlődési portfóliók, valamint az okta-

tók beszámolói alapján 60 órás tehetségprogramunk 

elérte a tervezett célt. Az online foglalkozások soro-

zatával és a program elején, közepén, valamint a 

program végén szervezett jelenléti foglalkozással 

tartalmas programot valósítottunk meg egy országo-

san beválogatott csoporttal.  

Úgy gondoljuk, hogy a kizárólag jelenléti alkotópeda-

gógiai foglalkozások mellett, a 21. sz. új tanulási for-

mái között az online, illetve a hibrid szervezésű szak-

köröknek is fontos szerepe van. 

 

Fülöp Márta Marianna 

 a projekt vezetője 

 

 

2022 

doltak és ezekről beszélgetek, saját felvetéseket fo-

galmaztak meg, majd ezekre közösen kerestek meg-

oldást. 

A program tervezésekor azt is feltételeztük, hogy 

lesznek olyan témák, amelyek első megközelítésben 

nem illeszkednek egy-egy beválogatott tehetséges 

diák tehetségprofiljához, ezért ezek a témák szá-

mukra kevésbé lesznek relevánsak, úgy érzik majd, 

hogy érdeklődési körükön kívül álló tartalommal kí-

náljuk meg őket.  

Azonban jó tapasztalat volt számunkra, hogy a bevá-

logatott különböző tehetségterületű diákok minden 

téma iránt nyitottak voltak, és a foglalkozások végén 

szervezett zárókörös hozzászólásaikban rámutattak 

a témával való saját kapcsolódási pontjaikra. Tehet-

ségprogramunk így teljes mértékben elérte a célját. 

NTP-INNOV-21-0084 pályázati programunkba jelen-

léti találkozókat is beiktattunk. Az önismeret, haté-

kony tanulási technikák programelemet személyes, 

jelenléti formában szerveztük, illetve hibrid szerve-

zéssel valósítottuk meg az info-kommunikációs aka-

dálymentesítés egyik témakörét is, ahol a diákok 

jelenléti, szüleik és hozzátartozóik, pedig egyidejűleg 

távformában kapcsolódhattak be. 

A jelenléti napokon géptermen kívüli programot is 

szerveztünk. A csoport meglátogatta a Magyar Zene 

Háza Hangdimenziók - Zenei utazások térben is idő-

ben című állandó, interaktív kiállítását, ahol a zenei 

tartalmak bemutatásában hangsúlyosan megjelentek 

a technológia eszközei és a játékosítás, így a tárlat a 

zenei- és az intraperszonális képességterület erősí-

tése mellett, technikai oldalról is kapcsolódott tehet-

ségprogramunk tematikájához. 



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 
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Ebben az évben 

a verseny fő vo-

nulata a robotok 

témaköre volt.  

Lucza László 



BMSZC Bolyai János Műszaki Techni-

kum és Kollégium a 2021.09.01-

2022.06.30. időszakban „Komplex gya-

korlatorientált tehetséggondozó prog-

ram a Bolyaiban” c. NTP-INNOV-21-

0266 azonosítószámú tehetségpályá-

zatot valósított meg. 

A programban az intézmény Szakmai 

informatika alkotópedagógiai műhelyé-

nek keretei között a specifikus tantárgyi 

képesség, kreatív és produktív gondol-

kodás, vezetői képességek területén 

feltűnő teljesítményt mutató 15 tehet-

séges és tehetségígéret tanulója vett 

részt (a 9-11. évfolyamos informatika 

és távközlés ágazati technikumi kép-

zésből, valamint informatikai rendszer-

üzemeltető szakgimnáziumi képzés-

ből). A beválogatott diákok négy 15 

órás modul során nyertek betekintést a 

mobilprogramozás, PLC programozás, 

mikrokontrollerek programozása és 

adatátvitel alapjaiba. A komplex tehet-

ségprogramot beválogatással kezdtük 

és hatásvizsgálattal zártuk, amely fog-

lalkozások jelentősen segítették a diá-

kok intra- és interperszonális képes-

ségterületeinek fejlődését, hozzájárul-

tak önismeretük fejlődéséhez, a reális 

énképük kialakulásához. 

A beválogatáskor kiinduló pontként 

kezeltük, hogy képzési szakaszunkban 

szakmai területen tehetségígéretnek 

tekintjük azokat a diákjainkat, akik vá-

lasztott szakmájuk iránt elméleti és 

gyakorlati tanulmányaik során fokozott 

érdeklődést és elkötelezettséget mutat-

nak. Tehetségeseknek pedig azokat, 

akik ezt az érdeklődést figyelemre mél-

tó teljesítménybe, produktumba tudják 

fordítani. 
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KOMPLEX GYAKORLATORIENTÁLT TEHETSÉGGON-

DOZÓ PROGRAM A BOLYAIBAN 

A tehetségre utaló jegyek feltárása a 

tanórákon, a mindennapi pedagógiai 

tevékenység során tehetségpontos 

tevékenységeink körében végzett vizs-

gálatokkal, illetve a konkrét NTP-

INNOV-21-0266 pályázati program cél-

kitűzéseihez igazodva történt. Ezek a 

pedagógiai jellegű tehetségvizsgálatok 

a képességstruktúra erős és gyenge 

oldalának feltárására irányultak, rámu-

tattak az egyén érdeklődésének mintá-

zatára, motivációs profiljára, tanulási 

orientációjának egyes elemeire, tanulá-

si stílusára. 

Diákjaink képességstruktúrája, a szak-

maspecifikus szempontok, valamint a 

tehetséggondozási célok figyelembevé-

telével összeállított szakköri tematiká-

ink az erős oldal további megerősítésé-

re és a tehetséggel összefüggő gyenge 

oldaluk fejlesztésére készültek. Ezért 

azokat a diákokat válogattuk be, akik-

nek képességstruktúrája, érdeklődése 

és motivációja alapján a négymodulos 

alkotópedagógiai programunk várható-

an a legtöbb fejlődési lehetőséget 

nyújthatja. 

A szakköri program megvalósítása 

mindvégig a diákok alkotó együttműkö-

désére épült, az egyéni és páros mun-

ka mellett a diákok miniprojekteket ké-

szítettek és mutattak be egymásnak. 

Az első három modul különféle eszkö-

zök (mobileszközök, PLC, mikrokontrol-

lerek) programozásáról szólt, míg az 

Adatátvitel c. zárómodul lehetőséget 

nyújtott több szakmai terület ismeretei-

nek összekapcsolására, így a beválo-

gatott csoporton belül is lehetővé tette 

a differenciálást és mélyebb ismeret-

szerzésre ösztönzött. 

2022 

A tehetségre 

utaló jegyek fel-

tárása a tanórá-

kon, a minden-

napi pedagógiai 

tevékenység so-

rán tehetség-

pontos tevé-

kenységeink kö-

rében végzett 

vizsgálatokkal, 

illetve a konkrét 

NTP-INNOV-21-

0266 pályázati 

program célkitű-

zéseihez igazod-

va történt.  

Fülöp Márta 
Marianna 
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A második lehetőség a paraméterek elküldése HTTP 

POST kérés segítségével. Ennek a megközelítésnek 

több előnye is van. Egyrészt valódi webalkalmazá-

soknál általában POST kéréssel küldik el az űrlapok 

tartalmát, másrészt lehetőséget teremt a GET és 

POST kérések összehasonlítására. 

Az utolsó lehetőség jelenti szakmailag a legnagyobb 

kihívást, ezt főleg tehetséggondozás keretében érde-

mes a diákokkal megismertetni. Az alkalmazás ké-

pes aszinkron elküldött JSON formátumú adatokat 

értelmezni. Ennek a megközelítésnek az a fő előnye, 

hogy megismerteti a tehetséges diákokat az iparban 

elterjedt Single Page (SPA) alkalmazások, valamint 

a gépek közötti (M2M) kommunikáció alapjaival. 

A második lehetőség a paraméterek elküldése HTTP 

POST kérés segítségével. Ennek a megközelítésnek 

több előnye is van. Egyrészt valódi webalkalmazá-

soknál általában POST kéréssel küldik el az űrlapok 

tartalmát, másrészt lehetőséget teremt a GET és 

POST kérések összehasonlítására. 

Az utolsó lehetőség jelenti szakmailag a legnagyobb 

kihívást, ezt főleg tehetséggondozás keretében érde-

mes a diákokkal megismertetni. Az alkalmazás ké-

pes aszinkron elküldött JSON formátumú adatokat 

értelmezni. Ennek a megközelítésnek az a fő előnye, 

hogy megismerteti a tehetséges diákokat az iparban 

elterjedt Single Page (SPA) alkalmazások, valamint 

a gépek közötti (M2M) kommunikáció alapjaival. 

Reméljük, hogy e rövid összefoglalónk másoknak is 

meghozza a kedvét az informatika oktatásának krea-

tív megoldásokkal történő színesítéséhez. 

Mátyássy Balázs 

2022 

Az Adatátvitel c. modul tartalmának tervezése szak-

módszertanilag is új szempontokra világít rá. E cik-

künk folytatásában „A hálózati kommunikáció oktatá-

sa az ágazati alapképzésben” címmel ezeket a 

szempontokat mutatjuk be. 

Fülöp Márta Marianna 

A hálózati kommunikáció oktatása az ágazati 

alapképzésben 

A HTTP protokoll és a HTML űrlapok oktatásának fő 

nehézségét az ágazati alapképzésben a tananyag-

ból hiányzó backend technológiák okozzák. Ha nem 

fut a szerveren az adatok fogadásáért felelős alkal-

mazás, akkor hiába kerülnek az adatok elküldésre, a 

diákok számára nem történik semmilyen érzékelhető 

változás, így a témakör sokszor csak egy gyakorlati 

haszon nélküli elméleti tudás marad. 

A nehézségek áthidalásának egyik lehetséges módja 

egy kész backend megoldás felhasználása. A 

BMSZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégi-

um tanárai által fejlesztett „BagEnd” alkalmazás egy 

szimulált adatbázishoz biztosít hozzáférést. Az ada-

tok az aktuális munkamenetben (session) kerülnek 

tárolásra, nagyjából 30 perc inaktivitás után maguk-

tól törlődnek. A szokásos adatbázis-műveletek 

(keresés, beszúrás, frissítés és törlés) egy SQL-re 

emlékeztető nagyon egyszerű egyedi lekérdezőnyelv 

segítségével érhetők el. A szimulált adatbázis a há-

lózati kommunikáción túl az alapképzés után oktatott 

adatbáziskezelést is megalapozza. 

A BagEnd alkalmazás három különböző forrásból 

képes a paramétereket kiolvasni: 

A három típus közül legkönnyebben az URL-ben 

kódolt GET paraméterek használhatók. Ennek a 

megközelítésnek oktatás szempontjából az a fő elő-

nye, hogy közvetlenül a böngésző címsorában is 

tesztelhető az adatbázis működése. Egy további 

nagy előny, hogy a HTML űrlapok működése is de-

monstrálható. 

1. ábra: Új könyv hozzáadása HTTP GET kéréssel 

2. ábra: Adatok lekérdezése és rendezése 



Az Inspiráció előző számában megjelent 

a Dusza Műhely tevékenységére való 

visszatekintés. Ez egy innovatív kezde-

ményezés volt 3 évvel ezelőtt, amely 

mostanra hagyománnyá vált. A program 

a Tehetségalap támogatásával valósult 

meg. 2022. június 10-én online kontakt 

megbeszélést tartottunk a következő 

tanévben is indítandó programról. Részt 

vettek: Marhefka István műhelyvezető, 

Miglász Dániel, Korom Szilárd mentorok, 

Szécsiné Festő-Hegedűs Margit, a Prog-

Tankör vezetője és Bánhidi Sándorné, a 

Tehetségalap működtetője. A megbeszé-

lésen értékeltük az előző programot, 

amelyen 3 csapat vett részt: Kaposvár 

egy csapata, Budapest két csapata. A 

program sikeres volt, a workshopokat 

megtartottuk. A Dusza Verseny döntőjén 

a csapatok bemutatkozásán látszott a fél 

éves fejlődés, a mentorok támogató 

munkája, a fejlesztés során megalkotott 

termék. A cél a 2022-2023. tanévben 5-6 

csapat bevonása lesz. Megállapodtunk 

abban, hogy a csapatok által igényelt 

technológiai támogatást az őket tanító 

felkészítő tanárokkal megbeszéljük, mert 

a mentorok a fejlesztésre helyezik a 

hangsúlyt. A Dusza Műhelyt már 2022. 

augusztus 20-a után meghirdetjük az 

iskolákban, hogy időben tervezhessék a 

tanárok az éves programban. 

Az alábbi változásokról beszéltünk: A 

módszertani leírásba a mentorok és a 

csapat felelősségét alaposabban leírjuk, 

kitérve a technológiai támogatásra A fel-

készítő tanárok támogató, figyelemmel 

kísérő szerepét jobban hangsúlyozzuk. 

Javasoljuk, hogy lehetőleg az aktuális, 

jelen tanévi informatika tanár legyen az, 

aki figyelemmel kíséri a csapat előreha-

ladását. A módszertani leírásban és a 

felhívásban a projektötlet listából való 
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DUSZA PROGRAMOZÁSI MŰHELY AZ ISZE TEHET-

SÉGSEGÍTŐ TANÁCSBAN  

választási lehetőségét is említeni fogjuk, 

projektötleteket magunk is javasolunk. A 

felhívásban említjük a mentorokat és 

saját kompetenciaterületük (technológiai 

stack), hogy a csapathoz rendelés még 

sikeresebb legyen. A projektötletek közé 

vegyük fel az okosváros, okos lakás, 

mesterséges intelligencia, fenntartható 

fejlődés, alternatív energia és akadály-

mentesség témaköröket. Mi az a téma, 

amit programozni lehet ezekből? A csa-

patok ösztönzése, jutalma: Feladatunk 

olyan cégek felkutatása, akiket meg le-

het látogatni a műhely befejezése után – 

a felhívásba ezt beírjuk. Kapcsoljuk a 

csapatok bemutatkozását országos 

vagy helyi konferenciákhoz. Ezt előre 

tárgyaljuk le a szervezőkkel (Pl.: Infotér, 

Infoéra a következő évben) – mindezt a 

felhívásba is be kell írni. 

További mentorok bevonása 

1. A korábbi Dusza versenyzők megkér-

dezése, behívása a programba 

2. Kapcsolatfelvétel ipari szereplőkkel, 

pályaelhagyó informatika tanárokkal 

A műhelyvezető további ötletei:  

1. A felhívásba írjuk be, hogy a mód-

szertani útmutatót olvassák el, és a je-

lentkezési űrlapon nyilatkozzon a csa-

pat, hogy "elolvastam a módszertani 

útmutatót". 

2. Javasoljuk, hogy a jelentkezést vala-

melyik diák küldje be, így a tanulókat 

önállóságra és felelősségre ösztönöz-

zük. Az informatika tanár szignója szere-

peljen a jelentkezésen. 

3. A felhívás a Dusza Műhely webolda-

lán jelenjen meg. (https://isze.hu/dusza-

muhely-mentorprogram/) 

4. Az elvárások tisztázásához adjunk 

segédletet és támogassuk a mentorokat 

már az első workshop előtt.  

2022 

Marhefka István 

emlékeztetője 

alapján az ösz-

szefoglalót írta: 

Bánhidi Sándor-

né, a műhely 

működtetője 

Dr. Bánhidi 
Sándorné 

(https:/isze.hu/dusza-muhely-mentorprogram/
(https:/isze.hu/dusza-muhely-mentorprogram/
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végén annak teljesítéséről tanúsítványt kap. A 

Játékos a Játék időtartama alatt egy négy fejezetből 

álló alapozó kurzust teljesít, mely áttekintést ad a 

mesterséges intelligencia (MI) fogalmáról, bemutatja, 

hogy mit értünk alatta. Az alapfogalmak és az etikai 

kérdések tárgyalása mellett számos felhasználási 

eset bemutatásával világít rá a technológia által kínált 

gyakorlati előnyökre. Foglalkozik az MI jogi aspektu-

sával, társadalomra gyakorolt hatásaival és számos 

alkalmazási területet mutat be a mindennapi életünk-

ből. Sikertörténetek és esettanulmányok révén fedez-

teti fel az MI széleskörű alkalmazási lehetőségeit az 

iparágakban, miközben körképet ad Magyarország 

mesterséges intelligencia stratégiájáról és a Mester-

séges Intelligencia Koalíció munkájáról. 

A kurzus elvégézésére a regisztrációtól kezdődően 

két hét áll a Játékos lehetőségére. 

https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/mi-kihivas-

jatek-adatkezeles 
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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 
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Ha van kinek írnod, ha van miről írnod és van hozzá kedved 

is, akkor csatlakozz hozzánk! 

 

Minden segítséget megköszönünk. 

Az INSPIRÁCIÓ szerkesztősége 

A DIGITÁLIS JÓLÉT NONPROFIT KFT. 

"MI KIHÍVÁS 2022" ELNEVEZÉSŰ JÁTÉK 

A Játék 2022. január 1-től kerül meghirdetésre a Di-

gitális Jólét Nonprofit Kft. honlapján 2022. december 

30-ig. 

A játékban résztvevők: 

A Játék időtartama alatt az MI Kihívás Nexius plat-

formján regisztrációval rendelkező és az MI Kihívás 

alapozó kurzust elvégzők. Amennyiben a nyertes 

cselekvőképességében korlátozott, úgy a jutalommal 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a jutalom 

átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt 

jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, 

úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat 

el.  

Az MI Kihívás játékra jelentkezni a regisztrációnál az 

MI Kihívás nyereményjáték checkbox bepipálásával 

lehet az alábbi linken. 

A Játékban való részvételhez a Játékos 

az account.nexiuslearning.com/register oldalt felke-

resi, majd az ott található Mi Kihívás alapozó kurzus 

elvégzésére beregisztrál és elvégzi azt. A kurzus 

2022 
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