
Robotok a Kardosban 

Diákjaink és pedagógusaink nagy örömére 

december végétől robotok vendégeskednek 

iskolánkba. Az Abacusan-GE VándoRobot 

programjának köszönhetően 6 robot segíti a 

programozás tanulását, problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztését. 

2018 novemberében pályázott Poncsákné 

Gyurgyák Anita és Béresné Anda Gabriella az 

Abacusan- GE VándoRobot pályázatán. A pályázat 

célja, hogy az iskolák tanulói számára lehetővé tegyék 

a robotika izgalmas és motiváló világának 

megismerését. A program életre hívója, szakmai vezetője és koordinátora az Abacusan Stúdió és a 

Giving Hungary Alapítvány 

A pályázati anyagban a hagyományok, népszokások témakört jelölték meg fő iránynak a 

kollégák az eszközök használatára. 

A diákok kevés programozási ismerettel rendelkeznek. 

Eddig egy évfolyamon szerepelt a tananyagban. Azonban 

ebben a pár hétben szinte a teljes felső tagozaton tanórai 

keretben is foglalkoznak programozással. Alsó tagozaton 

is igyekeztünk minél több diáknak kedvet csinálni a 

programozáshoz és megmutatni, hogy nem öncélú 

ismeretről van szó. A gimnázium tanulói sem maradnak ki, 

a 9.ny osztály tanórai, míg a többiek tanórán kívüli foglalkozás keretében szerezhet ismereteket. 

Nem csak ilyen módon ismerkedhetnek a gyerekek a robotok irányításával, hanem szakköri 

formában is lehetőség volt rá heti 2 alkalommal. Itt alsósok, felsősök és gimnazisták együtt 

dolgoztak a projektek megoldásán. Mindenki szintjének megfelelően vette ki részét a munkából. 

Versengtek, egymást inspirálták, önálló felfedezésekre tettek szert, hogy megvalósítsák 

elképzeléseiket.  

Az iskola alsó és felső tagozatának hagyományőrző Luca- 

napi vására keretében vehették „kezelésbe” a gyerekek a 

Robotokat. Sok lelkes érdeklődő csodálta meg, próbálta ki 

standunkon a működő eszközöket. Volt, aki programot írt, más 

mikulás robotot épített, s volt, aki a Robotok mozgását 

tanulmányozta.  

A téli szünet után, január elején startoltak az informatika 

szakkörök és végre megépíthették saját robotjaikat a gyerekek. Megírták az első parancsokat és 

megnézhették, hogy a saját maguk kreálta program által miként is bírhatóak működésre. 

Vízkereszt napjához kötődik, hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát. A 7. e osztálynak a 

robotok segítettek a díszek szállításában és ezt már a diákok által írt programok tették lehetővé. 

Farsang sem lehet robotok nélkül! Február 1-én a robotok táncával kezdtük a felsősök farsangi 

mulatságán. Nehezen tudtuk kiválasztani azt a 6 programot, mellyel szerepeltünk, hiszen rengeteg 

egyéni, ötletes „táncprogramot” alkottak diákjaink, használva a kiegészítő elemeket is, mint 



fényforrások, hanggenerátorok, infra érzékelők. A következő héten az alsós osztályokban tettek 

látogatást a mulatozó robotok. 

A programozás sok diákot érdekel. Szívesen foglalkoztak tanulóink a feladatokkal. Ötletes, 

egyéni megoldások születtek egy- egy projekt keretében. Az ismereteket szivacsként szívták 

magukba. Volt olyan diák, aki minden lehetőséget kihasználva heti 4-5 órát foglalkozott 

programozással. Gimnazisták, általános iskolások ugyanolyan szorgalmasan terveztek, építettek, 

programoztak. Jó volt látni lelkesedésüket! 

Megtapasztalhatták, hogy miként hasznosítható a való életben ez az ismeret és milyen sok 

területen lehet alkalmazni ezt a tudást. Sokan a nulláról indultak és az eszközök segítségével 

gyorsan sikerélményhez jutva tervezték, finomították programjaikat. Nemcsak tudásuk, de 

személyiségük is sokat fejlődött. Kooperációs készségük, kommunikációjuk, felelősségtudatuk, 

önbizalmuk pozitív irányban változott. Integráló iskola lévén, némelyik nehezen kezelhető 

tanulónk is bekapcsolódott a folyamatba. Nekik különösen fontos a gyakorlati tapasztalás az 

ismeretek elsajátításában. 

A pályázatban kiszabott idő a végéhez közeledik. Március 8-án bemutató foglalkozással, március 

12-én a nyílt napon történő bemutatóval búcsúznak Robotjaink. Szomorúan válunk meg tőlük. 

Reménykedünk benne, hogy hamarosan saját eszközökre tehetünk szert, melyekkel folytathatjuk a 

megkezdett munkát még több örömöt szerezve diákjainknak. 

Szigetszentmiklós, 2019. március 4. 

Poncsákné Gyurgyák Anita, Béresné Anda Gabriella 



ROBOTIKA 

2019. március 8-án, záró délután a Kardos István Suli-ban Robotokkal és a 

meghívott kedves vendégeinkkel. Hamar eltelt ez a tíz hét, e röpke szakköri órában 

próbálták megmutatni tanulóink a város többi iskolájából érkező tanároknak, hogy 

milyen összetett programozási feladatokat sajátítottak el ez idő alatt. Köszönjük, 

hogy megtisztelték a Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakgimnáziumunkat jelenlétükkel. Köszönjük vezetőinknek programunk 

támogatását!  

Köszönjük az Abacusan-Ge vándoRobotnak, hogy a pályázat elnyerésével tanulóink 

Robotos élményekhez juthattak! 

Robotos napjaink nem értek véget, vezetőink jóvoltából 2 db Robotot tudott vásárolni 

az iskolánk. A munka nem állt meg, az építkezés, programozás zavartalanul 

működhet továbbra is, mind informatika órákon, szakkörökön egyaránt. 

https://www.facebook.com/istvan.kardos.9250?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDwaJrUI2NrxfQ88_RKi5XA4nAR1bvvm4PNdZbHBnMDa_V9ySJi0TbK80D1g8FiQ4Ge7r-WfEaZ8ECF&fref=mentions
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