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A számítógépek helyét egyre inkább az okostelefonok veszik át. Az új nemze-
dékek informatikai képzése azonban nem tud lépést tartani ezzel a fejlődéssel. 
Ennek legfőbb oka, hogy az iskolák általában csak hiányos informatikai parkkal 
rendelkeznek, az eszközök fejlesztése nem megoldott, és a tananyag sem tud 
lépést tartani a fejlődéssel. Mindezek tükrében jó, ha be tudunk számolni egy-egy 
kivételes esetről. A zuglói Németh Imre Általános Iskolában az idei tanévben az 
informatika terén nagy változások történtek.

– Szeptembertől a hetedik évfolyamosoknak emelt szinten oktatjuk az informatikát – 
mondta Kovács Pál informatikatanár, az iskola igazgatóhelyettese –, ami azt jelenti, hogy 
már heti két alkalommal foglalkozunk a tananyaggal. Ez óriási előrelépés a korábbi ál-
lapotokhoz képest, amit a kollégákkal még egy másik lehetőséggel is megtoldottunk.  
A felsős diákoknak hetente egyszer másfél órában informatikai szakköröket tartunk.  
Jelenleg két, de hamarosan három csoport vesz részt ezeken a foglalkozásokon.
A Lengyel utcai iskolában azonban nemcsak a feltételeket teremtették meg, hanem a kép-
zésre is nagy hangsúlyt helyeztek. A négy informatikatanár ugyanis olyan tudást szeretne 
átadni a diákoknak, amelyet a későbbiekben is hasznosítani tudnak. 
– Olyan programozást oktatunk, melyet aztán az okos telefonokon is alkalmazni tudnak. 
Ez persze nem megy egyik napról a másikra, előbb az alapokat kell megtanítanunk, ezért 
indítottuk a szakköröket. A tervek szerint a tehetséges diákok jövőre már az emelt szintű 
informatikai képzés órakeretein belül tanulhatják az androidos programozást.
Hogy a tehetségek máris a felszínre bukkantak, bizonyítja, hogy a Németh Imre diákjai már 
két játékprogramot elkészítettek, mely a Google Playen ingyenesen elérhető (csak az iskola 

nevét kell beírni a keresőbe). Ugyanitt egy komolyabb program is található. A Lengyel utcai 
iskola négy informatika szakos pedagógusa – Kothencz Edit, Opráné Vécsei Éva, Lackó Gá-
bor és Kovács Pál – készített egy beiratkozást segítő applikációt is, mely szintén ingyenesen 
letölthető a szülők számára.
– Eredetileg egy iskolai információs alkalmazást terveztünk, ám az idő rövidsége miatt előbb 
ez a beiratkozást segítő applikáció készült el. Ugyanakkor az előbbi fejlesztésről sem mond-
tunk le, ez lesz a közeljövő egyik feladata.
Kovács Pál szerint ezek az applikációk nem az iskolai weboldal kiváltására, helyettesítésére 
készülnek, hanem csak a kor igényeinek kívánnak megfelelni. Ma már a szülők nagy része 
rendelkezik okostelefonnal, így az intézménnyel kapcsolatos információkat ezeken az esz-
közökön keresztül is elérhetővé kell tenni számukra. Az pedig csak hab a tortán, ha ezeket  
a programokat előbb vagy utóbb már a saját gyermekeik fogják számukra elkészíteni.

Naprakész tananyag

Új módszerek a zuglói iskolákban

A kreativitásra építenek Neumann-projektnap

Új módszerrel próbálták a tanulók kreativitását növelni a Szent István Gimná-
ziumban. Az Ajtósi Dürer sori intézményben február 23–26. között projekthetet 
rendeztek, amelyen a gimnázium összes évfolyama részt vett.

– Már az előző évben is próbálkoztunk hasonlóval, ám akkor még csak a tizedik évfolya-
mosokat vontuk be a programba – mondta Lázár Tibor igazgató. 
Idén azonban ennél többről volt szó. A gimnázium tantestülete januárban meghirdetett egy 
34 témakörből álló programtervezetet, melyet az iskolában, illetve a honlapon is közzétettek.
– A témaköröket tantárgyanként állítottuk össze, de minden projekt több tárgyat is érin-
tett – mondta Györgyné Maklári Zsuzsa általános igazgató–helyettes. – Egy-egy témára 
maximum 15 diák tudott jelentkezni. A programban való részvétel minden 9–11. évfo-
lyamos diák számára kötelező volt. A 7–8. évfolyamos tanulók a projekthét során külső 
programokon (Füvészkert, Parlament, Régészeti Intézet) vettek részt, a 12.-esek pedig 
az érettségire készültek.
A projekthét első három napja a felkészülésről szólt, míg a negyedik napon a projektek 
bemutatására került sor. Ez utóbbi meglehetősen változatosra sikeredett, a sajtgyár-
tástól kezdve a társasjáték-készítésen keresztül egészen a sporttörténeti kiállításig.  
A projektek megtekintése mindenki számára kötelező volt, így egymás munkáit is meg-
ismerhették a diákok.
– Újszerű kezdeményezés volt, de úgy ítélem meg, hogy elérte a célját, a tanárok és  
a diákok is nagyon élvezték – értékelte a projekthetet az igazgató.      

Vetélkedőkkel, sportversenyekkel és filmvetítéssel színesített projektnapot tar-
tottak  a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában március 5-én.

Körülbelül 50 programot állítottunk össze, ezek közül a tanulók szabadon választhattak.  
Az idei év újdonsága volt, hogy mindezt egy saját fejlesztésű jelentkezési felületen tehették 
meg – mondta a projektnapot koordináló pedagógus, Krisha Ádám. Az idei rendezvényen 
szó esett egyebek közt a brandépítésről, azaz hogy miként lehet eladhatóvá tenni a tehetsé-
get, de a Microsoft Magyarország szakemberei is több izgalmas témában tartottak előadást.
A projektnap az idén 15 éves Fugato Orchestra koncertjével kezdődött, a szakmai progra-
mokon túl pedig sportversenyeket, vetélkedőket, filmvetítéseket is szerveztek a diákoknak. 

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás
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