
Robotika a Vörösmartyban 

Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Isko-

lában nagy hagyománya van a számítástechni-

ka/informatika oktatásának. 1991-ben a modul 

oktatás keretei között a számítástechnika, 1992-

ben önálló tantárgyként a tagozatos (ma emelt 

szintű informatikai) képzés indult el. 2006. óta 

működik robotika szakkörünk, 2012. óta robotika 

tehetségsávunk a felső tagozaton. A délutáni fog-

lalkozások mellett mára létjogosultsága lett ennek 

a témának az oktatás más formális kereteiben, pl. 

tanóráinkon is. Véleményünk: az algoritmikus 

gondolkodás elengedhetetlen ismeret lesz tanít-

ványaink számára, így fontosnak tartjuk, hogy 

minél többükkel megismertessük azt. 

Eredményes munkánkról beszéljenek a tények: a 

gyerekek versenyeken sokszor bizonyították tu-

dásukat, így megyei, országos és nemzetközi 

eredményeik jelzik magas szintű tudásukat. Volt 

tanulóink szívesen adják át tudásukat a kisebbek-

nek, így diákmentorként járnak vissza hozzánk. 

Iskolákban, konferenciákon, szakmai napokon 

remek robotikás bemutatókat, workshopokat tar-

tanak tanítványaink, akik közül többen ezt a terü-

letet választották továbbtanulásuk irányaként is. 

Az alsós tehetséggondozó programot a 

2017/2018-as tanévben az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támo-

gatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program kere-

tében 1.300.000.-Ft-tal támogatta az NTP-

MTTD-17-0217 „Komplex gondolkodásfej-

lesztés” projekt keretében. 

Köszönjük a támogatást! 
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Robotika az alsó tagozaton 

A 2017/2018-as tanévtől robotika tehetséggondozó 

programunk elérhető az alsó tagozatos tanulócso-

portjaink számára is. A tananyag és a kiválasztott 

taneszköz természetesen az ő korosztályi szintjük-

hez lett igazítva: a LEGO Mindstorms helyett a 

fiatalabb korosztálynak kialakított LEGO Wedo, a 

BeeBot, valamint annak nagytestvére, a ProBot lett 

a tanításhoz kiszemelt robotkészlet. 

 

 
 

És hogy mit csináltak a gyerekek a tehetségsegítő 

program foglalkozásain? Az első félév az alapozás 

volt, hiszen nem lehet úgy nekifogni robotokat 

programozni, ha nem ismerjük a programozás alap-

jait. Ehhez a direkt ennek a korosztálynak, oktatási 

célokra kifejlesztett Scratch nevű programozási 

környezetet használták az alsósok. A programnyelv 

előnye a grafikus kivitelezés és a gyors sikerél-

ményhez jutás: a gyerekek már az első foglalkozás 

végére mozgó animációkat tudtak vele készíteni. 

Később egyszerűbb játékok programozása, tesztek, 

feladatok, prezentációk készítése és digitális törté-

netmesélés is szerepelt a végrehajtott feladatok 

között. Mindez az algoritmizálás, programozás, 

kódolás alapvető elemeinek, módszereinek él-

ménydús, játékos megismertetésével történt. 

 

A szakköri munka olyan jól ment, hogy októberre, 

a Kódolás Hetére néhány tanulással töltött alkalom 

után egy rendhagyó, a szülők számára nyitott fog-

lalkozáson már a gyerekek tanították a felnőtteket a 

programozás első lépéseire. 

Később előkerültek a robotok, és ekkor kezdett 

igazán izgalmassá válni a munka, hiszen csoport-

ban vagy párban munkálkodva projekteken dolgoz-

tak a gyerekek. Két témakörben oldottak meg fel-

adatokat a tanulók: mesefeldolgozás és közlekedés. 

 

 
 

A diákok rövid, egyszerű filmeket készítettek, ami-

nek ők voltak a forgatókönyvírói, operatőrei, ren-

dezői, és persze ők készítették és programozták 

hozzá a robotokat is. Ezek az alkalmak a progra-

mozás, algoritmizálás tanulása, begyakorlása mel-

lett a csoportban való munkára is rászoktatták a 

gyerekeket, akik megtanulták, hogy hogyan kell a 

közös cél érdekében egymásra figyelve együtt dol-

gozva végrehajtani egy-egy feladatot, megvalósíta-

ni a projektet. Erről további infók itt: 

https://padlet.com/csanyijudit/cwh5tip6n61a 

 

A program során a diákoknak lehetőségük volt ellá-

togatni a debreceni Agóra Tudományos Élmény-

központba, ahol érdekes fizikai kísérletek, LEGO 

robotok és interaktív játékok varázsolták el őket. 

A pályázati tevékenységgel természettudományos 

képzést alapoztuk meg, pozitív szemléletet alakítot-

tunk ki a sokszor nehéznek tartott tantárgyakhoz. 

Ebben az életkorban még érdeklődve, nyitottan 

fordulnak a gyerekek a problémák felé. Célunk 

továbbra is az, hogy ezt a kíváncsiságot megőriz-

zük úgy, hogy közben a vállalkozó kedvüket, kísér-

letező kedvüket se veszítsék el tanítványaink! 

 

 
 

Ez az újfajta tanulás megerősítette a szülőkben, 

gyerekekben és a pedagógusokban is azt, hogy ér-

demes kipróbálni és az ismeretszerzés szolgálatába 

állítani a korszerű technika lehetőségeit. A tanulók 

a kitartó, elmélyült munka során az átélt élménye-

ken keresztül maradandó tudást szereztek. 

Az alsós tehetséggondozó program szerepelt az 

iskola Digitális Témahét 2018 tevékenységében is: 

https://padlet.com/csanyijudit/p29xnv2t9qt8 
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