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Robotika szakkör
Iskolánk az elmúlt két évben egy nagyon 

fontos fejlesztési folyamat részeként: 
1. Lego Education Iskoláknak komplett 

oktatási rendszer oktatóeszközeivel 
gazdagodott.

A nyíregyházi Lego gyártó a „játékon, mint 
alkotó tevékenységen keresztül történő tanulás” 
elvét követve fejlesztette ki azt az oktatási 
rendszert, amelyre iskolánk eredményesen 
pályázott, és a pedagógusok számára biztosított 
képzésre több pedagógust is benevezett.

 Lego Education WeDo 2.0 
 Lego Education Spike Prime
 Lego Mindstorms Education EV3

2. A  Módszertani Balázs-Diák
K ö z p o n t  a  d i g i t a l i z á c i ó s 
trendeknek megfelelő modern 
eszköztárából:

a) E.A.R.L padlórobotokkal 
b) Ya hboom  mi c ro :  b i t  ke zdő 

készlettel
c) Spider: bit pók robot csomaggal
d) programozás fejlesztését segítő 

s z o f t v e r c s o m a g g a l 
segítette iskolánkat

3. Az  cég Alpha1 progra- Ubtech
mozható humanoid robotja, amely oktatásra 
és szórakozásra is használható közvetlen 
hangutasításokkal is irányítható. A paran-
csokat angol nyelven kell kimondani, ami 
egyúttal remek lehetőség, 
hogy gyakoroljuk a nyel-
vet és a helyes kiejtést. 

4. Rendelkezünk 
programozható , drónnal
va la mi n t  3D nyom-
tatóval is az interaktív 
eszközök tárában, melyek 
technikailag segítik az 
iskolai projektmunkát 
(Digitális Témahét, Fenn-
tarthatósági Témahét, 
szakköri projektek).

A tehetséggondozó  robotika szakkör
indításakor (2020) elsődleges célom egy jó 
csapattal (10 diák) a gyakorlati munka elindítása 
volt. A 2021-2022-es tanévben ezt a létszámot 
tudtam bővíteni, és a vonzó, izgalmas játék 
összekovácsolt bennünket. 

Hiszek abban, hogy a gyakorlat teszi a mestert, 
hibákból lehet a legjobban tanulni, és fontos 
megérteni a részegységeket, majd átlátni a 
folyamatot. A robotépítés és programozás 
(algoritmikus gondolkodás) sokat segít ebben, és 
olyan készségeket fejleszt (kreativitás, 

együttműködés, kritikus gondolkodás, 
kommunikáció és térlátás), amelyekre 
szükség lesz felnőttkorban. 

A 2021-2022-es tanév szakköri munkáját 
(robotépítés, -tervezés és az elkészült 
robotok továbbfejlesztését) végzik:

 Novák Bianka Laura 8. o.
 Leitheizer Regina Adrienn 8. o.
 Fábián Réka 8. o.
 Kertész László Zoltán 8. o.
 Gál Ramóna 8. o.
 Nagy Dóra Anna 8. o.
 Illés Lajos 8. o.
 Andróczki Anasztázia 7. o.
 Rácz József 6. o.
 Deák Milán 6. o.

Dr. Kissné Borbély Katalin, 
informatika szakos tanár


