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Tehetséggondozás a 8. évfolyamon a 2017/2018-as tanévben 

„Játszva alkoss!” – Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésétől a 

digitális csúcstechnológiáig 

NTP-MTTD-17-0011 

 

A 2017/2018-as tanév során húsz 8. évfolyamon tanuló diákkal a matematikai és digitális 

kompetenciafejlesztést tűztük ki célul. A pályázati támogatással megvalósult tehetséggondozó 

program célja az algoritmikus gondolkodás fejlesztése volt, hiszen észre sem vesszük, hogy ez 

még hétköznapjainkat is áthatja, és igen nagy szükségünk van rá a mindennapi boldoguláshoz. 

A hozzá szorosan kapcsolódó logikai és problémamegoldó képesség hatékonyabbá teszi nem 

csak a tanulást, hanem életünk és mindennapjaink szervezését, lebonyolítását is. 

Logikus gondolkodásban gazdag, fárasztó évet tudhatunk magunk mögött. A tanórák után 

szervezett foglalkozásokat a tanulók szinte játéknak érezték, de a másfél óra elteltével bizony 

mindenki nagyon kimerült.  

Foglalkozásaink során többféle téma került elő. A matematikai logika, kombinatorika és 

valószínűség-számítás nem csak a hagyományos matematikapéldákon, formális logikai 

műveletek megismerésén keresztül bukkant fel, hanem volt például titkosírás megfejtés, 

japán rejtvények megoldása számokkal (pl. sudoku, kakuro) vagy színezéssel (grafilogika). 

Fizikai áramkörök és elektromos kapcsolások segítségével tettük szemléletessé a logikai 

műveleteket. Az EltaSet nevű elektronikai készlet segítségével a tanulók önálló kísérleteket 

végeztek.  
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Óráink egy részét az informatika teremben töltöttük, kihasználván a lehetőséget a digitális 

kompetencia fejlesztésére. Redmenta és Geogebra programok segítségével végeztünk 

könnyebb-nehezebb logikai-matematikai feladatokat. A Geogebrában számos szép függvényt, 

geometriai alakzatot szerkesztettünk, természetbeni szimmetriákat vizsgáltunk, fizikai 

jelenségeket modelleztünk.  

A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése céljából nemcsak alapvető számolási technikákat 

sajátítottak el diákjaink, hanem vizsgáltuk a valószínűség-számítás gyakorlati vonatkozásait is 

a társasjátékokban, fizikai sztochasztikus folyamatokban, hétköznapi jelenségekben.  

Egy alkalommal origami készítéssel is foglalkoztunk, színes, látványos térbeli alakzatok 

születtek meg a diákok keze munkája nyomán. A különböző matematikai testek hosszadalmas 

munkával papírból, szívószálból készültek ragasztás nélkül. A monoton munkát a kapott 

eredmények bőven kárpótolták.  

   

Az órák végén és néha egész alkalmakon keresztül logikai és stratégiai társasjátékokat 

játszottunk kisebb csoportokban. Azt hinné az ember, hogy a társasjáték csupa móka-kacagás. 

Bizony a vidámság mellett szellemileg azért igen-igen el lehet fáradni a játékban, néha jobban, 

mint a matekpéldák megoldásában. A nyerő stratégia megtalálása komoly összpontosítást, 

figyelmet igényel. Ezen kívül fejlődött a megfigyelő- és helyzetelemző képességük is. Időnként 

a játékba belefeledkezve észre sem vették, tulajdonképpen agyuk keményen dolgozik, keresi 

és mérlegeli a lehetőségeket: ahhoz, hogy nyerni tudjanak, ezeket mind végig kell gondolniuk 

és a társak lehetséges lépéseinek valószínűségével is kell számolniuk. A pályázatnak 

köszönhetően rengeteg társasjátékra tehettünk szert, így a tanulók a saját érdeklődésük 

szerint választhattak a rövidebb-hosszabb, elvontabb (absztrakt) és különböző 
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kerettörténetbe foglalt játékok közül. Tanulóink az év során egyre több és több új játékot 

tanulhattak meg, év végére akár 15-20 új társasjáték ismeretével is gazdagodhattak. A játék 

szeretetét, a szabadidő hasznos eltöltésének e formáját átadták diáktársaiknak, hazavitték 

családjaiknak.  

I              

 Hat alkalommal járhattunk az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán. A 

nyolcadik évfolyamos diákoknak hatalmas élmény volt belépni az egyetemisták közé, eleinte 

félénken, majd egyre magabiztosabban tették. Az egyetem kiválóan felszerelt informatika 

laborjában többféle témába kaptak betekintést. A 3D nyomtatással ismerkedtünk először, 

annak lehetőségeivel, technikai kivitelezésével és különböző tárgyak tervezésével, a 

világhálón is elérhető program segítségével. A programozás alapjait különböző modern 

lehetőségeken keresztül sajátították el diákjaink. Ilyen volt a telefonos applikáció-készítés, 

melynek során egyszerű programokat írtak saját okostelefonjaikra. Ezután az algoritmus-írást 

a LEGO-robotok irányításának megismerése révén gyakorolták. Ekkor még egyszerű utasítások 

sorozatával oldották meg a robotok a feladatokat. Ezután következtek a ciklusokat és 

elágazásokat is tartalmazó összetettebb programok. A manapság népszerű Scratch 

programozási nyelv megismerése után játékprogramokat készítettek úgy, hogy még 

egymással is tudtak játszani.  

  

Néhány iskolai foglalkozáson a számítógép tanulást könnyítő lehetőségeit, helyes használatát 

térképeztük fel. Az internet tudatos alkalmazását elősegítendő felkerestünk olyan oldalakat, 

melyek a természettudományos tárgyak tanulásához nyújtanak segítséget, kísérletek és 

jelenségek vizsgálatát teszik lehetővé. A Geogebra program is kiváló eszköz a tanuláshoz. Főleg 
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a matematikát (geometriát, függvényvizsgálatot) segítő oldalával barátkoztak meg, de 

meggyőződhettek arról is, hogy bizonyos, főleg fizikai jelenségek vizsgálatához ugyancsak jól 

alkalmazható ez a program.  

 

Az egész éves program megkoronázásaként az iszkaszentgyörgyi három napos táborban szinte 

csak a LEGO-robotok programozásával foglalkoztunk. Megtapasztaltuk, milyen fárasztó több 

órán keresztül a programokon finomítani, hogy aztán élvezhessük, hogy a robot végre tudja 

hajtani a neki szánt feladatot.  

 

Lazításként sokat mozogtunk: a közeli kastélyparkban sétáltunk, kilátómászó túrán vettünk 

részt, a fiúk esténként fociztak a helyi iskola betonpályáján, voltak, akik röplabdatudásukat 

kamatoztatták a ház udvarán. Esténként az előírt munka befejeztével természetesen 

előkerültek a társasjátékok is, ezekkel késő estig jól szórakoztunk.  
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Szerencsére több iskolai alkalom nyílt arra, hogy az új társasjátékokkal az iskola többi tanulója 

és tanára is megismerkedhessen és játszhasson. Ilyen volt például a tehetségnap, amikor a 

társasjáték-szobában nyolcadikos tanulóink segítettek a szabályok magyarázatában, és 

vezették az egyes játékokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A diákok unszolására egyre több 

alkalommal vesszük elő a játékokat akár a tanórákon is, a matematika szakos tanárokon kívül 

a többiek is használják fejlesztő foglalkozások keretei között, vagy időnként ezzel jutalmazzák 

jól teljesítő csoportjaikat.  

Néhány részlet tanulói értékelésekből: 

„A program segítségével rádöbbentem, hogy milyen egyszerű, és egyben milyen érdekes is a 

programozás. Az iskolai foglalkozásokon sok érdekes, és logikai gondolkodást fejlesztő játékot 

játszottunk, valamint matematikai és fizikai feladatokat oldottunk meg. Amikor az egyetemre 

mentünk, akkor tanulhattunk a 3D nyomtatásról, és sokat a programozásról. Az egyik 

alkalommal LEGO-robotot építettünk, majd mindenki magának programozta. Ezt igazán 

szórakoztatónak találtam, mivel bármilyen utasítást adtam a robotnak, követte azt. 

A program csúcspontja a tábor volt. A táborban a pompás környezet biztosította, hogy tiszta 

fejjel és maximális koncentrációval rengeteg érdekes és gyakran vicces programot hozzunk 

létre, csupán egy kis logikai gondolkodás kellett hozzá. A programozás mellett még sokat 
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társasoztunk, és túráztunk a kastélykert közelében. Én nagyon élveztem a programot és 

szívesen vállalkoznék újra. Úgy érzem sokat tanultam és nem is volt megterhelő.” 

„Jól szórakoztunk tanulás közben.” 

„Kifizetődőnek látszik az a sok idő, amit belefektettünk.” 

„Engem is kiválasztottak, és hiába voltam ötös matekból, Pitter tanár úr és Samu tanárnő 

teljesen más szinten és teljesen más nézőpontból mutatta meg, hogy logikus gondolkodással 

mennyire egyszerű megoldani egy olyan feladatot, amit eddig képtelen voltam. Nagyon vicces 

és tanulságos volt mind maga a program, mind a tábor.” 

„Ezzel az egésszel olyan lehetőséget kaptam új dolgok kipróbálására, amivel nem sok diák 

élhet.” 

„A táborban jó volt a foci és a szabadidő is, az esti társasból sem volt hiány.” 

„Nekem nagyon tetszik ez az egész tehetséggondozós ötlet, mert bár régebben kevesebbet, 

most már egyre többet társasjátékozok, és ha eszembe jut egy jó ötlet, otthon programot 

írok.” 

        Samu Györgyi 

           munkaközösség-vezető 

 

 


