
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola 

 

 

 

Beregszászi István 

 

 

Informatika tantárgypedagógia 

 
(Morze N.V. nyomán) 

 

(jegyzet 5. évfolyamos matematika-informatika szakos hallgatók számára) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregszász – 2014 



 2 

Tartalomjegyzék 

 

§ 1.1. Az informatika tantárgy pedagógia, mint tudomány, és mint tantárgy a felsıoktatásban............. 3 

§ 1.2. Informatika, mint tudomány, és mint tantárgy az iskolában ......................................................... 6 

§ 1.3 Az informatika módszertani oktatási rendszere a középiskolákban............................................. 11 

§ 1.4 Az informatika oktatás céljai a középiskolai oktatásban.............................................................. 18 

§ 1.5. Számítógépes írástudás és a tanulók informatikai kultúrája........................................................ 21 

§ 1.6. Az iskolai informatikai tananyag kialakulása, fejlıdésének sajátosságai és perspektívái........... 27 

§ 1.7. Az iskolai informatikai mőveltség szabványa............................................................................. 33 

§ 1.8. A modern iskolai informatikaprogram sajátosságai .................................................................... 35 

§ 2.1. Az informatikaoktatás alapelvei .................................................................................................. 43 

§ 2.2. Az informatikaoktatás módszerei ................................................................................................ 45 

§ 2.3. Távoktatás ................................................................................................................................... 65 

§ 3.1. Az informatikaoktatás eszközei................................................................................................... 84 

§ 3.2. Az informatika tankönyvek összehasonlító elemzése ................................................................. 95 

§ 3.3. Az iskolai informatikai szaktanterem funkcionális rendeltetése és berendezései ..................... 105 

§ 3.4. A tanulók tanulási tevékenységének szervezési formái. Informatika óra.................................. 114 

§ 3.5. A tanár felkészülése az órához .................................................................................................. 120 

§ 3.6. Osztálytermen kívüli informatikai foglalkozás ......................................................................... 123 

§ 3.7. Differenciált informatikaoktatás................................................................................................ 125 

§ 4.1. Pszicho-didaktikus oktatás terv az informatikában ................................................................... 129 

§ 4.2. A tevékenységi oktatási elmélet és a szellemi képességek lépésenkénti fejlesztés elméletének 

alkalmazása az informatikaoktatásban ................................................................................................ 137 

§ 4.3. Az általános szellemi mőveletek és tevékenységek szerepe az informatikaoktatásban ............ 149 

§ 4.4. A tanulók hibáinak pszichológiai és didaktikai elemzése az informatikaoktatásban és azok 

elkövetésének megelızése és kijavítása .............................................................................................. 160 

§ 4.5. Ellenırzés és értékelés az informatikaoktatásban ..................................................................... 165 



 3 

§ 1.1. Az informatika tantárgy pedagógia, mint tudo mány, 
és mint tantárgy a fels ıoktatásban 

 

Az „informatika és számítástechnika alapjai" bevezetése külön tantárgyként a 

középiskolákban, a pedagógiai informatika-módszertan ágazatának létrehozását eredményezte 

az informatikatanításban. Az informatikai tanítás módszertana a pedagógiai tudomány része, 

melynek tárgya az informatika tanításának a megtervezése, véghezvitele, elemzése és a 

tanítási módszerek fejlesztése. Az informatikai oktatás módszertana – a neveléstudomány 

része: 

1) amelynek tárgya az informatika tanítás folyamata az iskolában; 

2) figyelemmel követi a tervezést, implementációt (tanítási gyakorlat végrehajtása), 

elemzést (pedagógiai kísérlet) és a módszertani oktatás fejlesztését az iskolában; 

3) az informatika oktatás módszertanának egyik fı módszere a tudományos kísérlet. 

Az informatika tanításának módszertanát, mint különálló tantárgyat a felsıoktatási 

intézményekben az 1987-88-as tanévben kezdték el tanítani. Az iskolák technikai és a 

megfelelı programellátás hiánya miatt az informatika tanítási feladatok megoldására volt 

orientálva, algoritmusokon keresztül. 

Csak fokozatosan volt: 

1) az informatika tanulás meghatározott céljai az iskolában; 

2) számítógépes feladatok kiválasztása; 

3) számítógépes ismeretek oktatásának meghatározott általános didaktikai elvei; 

4) számítógépes ismeretek és az információs kultúra alapvetı fogalmai; 

5) annak az eljárásnak a kialakítása és feltárása, amely lehetıvé teszi a tanulók állandó 

figyelmének a fentartását; 

6) a vizsgált problémák ötvözése az informatika oktatás hagyományos és új didaktikai 

eszközeivel; 

7) az oktatás rendszerezése és szervezése számítógépes és általános foglalkozásokra; 

8) az oktatás módszertanának elemzése. 

Végül világossá vált, hogy néha nehézségek merülnek fel a kezdı és a tapasztalt tanár 

között, az elképzelések hiánya miatt a tudomány és a technikai képzésben. 

A pedagógiai szempontból a "módszer" a leggyakrabban használt három értelemben: 

1) az oktatási módszer, mint tudomány, amely, egyrészt, tudományos alapokon 

történik (elméleti alapon, kísérleti bázis, a terepmunka, hogy teszteljék tudományosan 

megalapozott hipotézist), másrészt - külön tárgya a kutatás; 
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2) a tanár munkája szakértı gyakorlati tevékenység; 

3) módszer oktatási tantárgyként. 

Az informatika oktatás módszertana - tudomány az informatikáról mint tantárgyról, 

valamint a tanulók tanításának törvényszerőségeirıl. 

Tanítási módszereket a tantárgy határozza meg, amely foglalkozik a kutatás és 

fejlesztés szempontjából lényeges célkitőzésekkel és tartalmát tekintve képzési program, - 

technikai, oktatási, szervezeti és pszichológiai - az alkalmazását biztosítják a számítógépes 

technológiának az iskolai oktatási folyamatban. A tanulási folyamat fıbb összetevıi: 

1) a tanár oktatási tevékenysége; 

2) a diák tanulói tevékenysége; 

3) az oktatás megszervezése, képzés. 

A tanulási folyamat - ez közös tevékenység a tanár és a diák között - a kölcsönhatás a 

között, aki tanít, és akit tanítnak, hogy továbbítsa a tanulás által az emberiség felhalmozott 

társadalmi tapasztalatait. Mindkét fél - a tanár és a diák - aktívan részt vesz ebben a 

tevékenységben, de mindegyik a maga módján: 

• a tanár áll az oktatási tevékenység középpontjában; 

• a tanár továbbképzı kurzusokkal motiválja a diákokat, tanulásra ösztönözve ıket; 

• a tanár képzi a diákokat a maximális hatás érdekében; 

• a tanár anyagokat ad a diákoknak a tanuláshoz és a pályaorientációhoz; 

• a tanár figyelemmel kíséri a tanulás hatékonyságát. Az oktatási intézkedések 

színvonalának emelése az, ha a diákok egyre inkább aktívak, kreatívak és függetlenek, és a 

tanárnak jut az a szerep , hogy kezelje a diákok aktív és önálló tevékenységét. 

A "szervezés" a legtágabb értelemben utal a következı tényezıkre: a tanulás céljából, 

annak tartalmára, módszerekre, technikákra és képzésére nyújtott támogatásokra. 

Az informatika tanítása szorosan összefügg a matematikáéval, mivel az algoritmus 

fogalma is a matematikából ered. 

Megállapították, hogy az informatika, mint tudomány gyorsan fejlıdik, ezért 

szükséges, hogy a fejlett tudomány, és technika mellé tanulási tartalom is társuljon. Ilyen 

körülmények között kénytelen (és kifizetıdı) támaszkodni az általános didaktika és a 

pszichológia eredményeire, a konkrét tanítási módszereket más tantárgyaktól kölcsönvenni, 

mint a matematika és a fizika. 

Ezért törekszik az informatika módszertana a széles körben elterjedt programok 

használatára, kerüli a speciális programokat és operációs rendszereket. 

Az informatika oktatás általános célkitőzéseinek biztosítania kell egy megoldást az 
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alapvetı feladatokra: 

1. Meghatározni és ismertetni a konkrét tanulási célokat és tartalmakat az 

informatikatanításban az általános és középiskolában. 

2. Fejleszteni a legracionálisabb módszereket és szervezeti formákat az oktatásban, 

mely célt érhet 

3 Vizsgálni az ajánlások kidolgozását az eszközök és a képzési céloknál, azok 

használatát az oktatási folyamatban. 

Felmerül három kérdés: 

1) Miért érdemes informatikát tanulni ? (a tanítás célja) 

2) Mit kell tanulni? (a képzés tartalma.) 

3) Hogyan tanítok informatikát? (Eszközök, módszerek és az oktatás szervezése.)  

A fı feladatok az elméleti "Informatika módszertana"-ban a következık: 

• fı összetevıje a modern informatika oktatásának az elmélete a középiskolákban, és 

ezen az alapon tanítani a diákokat, hogy használják az elméleti ismereteket gyakorlati 

problémák megoldására; 

• az informatika oktatás modern trendjeivel megismertetni a diákokat; 

• a hallgatókat lekötése az elıadások és laboratóriumi ülések alatt, szakmai és 

módszertani ismeretek szükségesek a hatékony munkához; 

• a tanároknak speciálisan fel kell dolgozni a tudományos és mőszaki szakirodalmat, 

hogy fokozzák a szakmai képesítéseket. 

Az informatika oktatás módszertana két részbıl áll:  

1) általános elméleti kérdések, 

2) az informatika módszertanának legfontosabb témakörei. 

Fı tudásbeli követelmények informatika tanárok részére az informatika oktatás 

módszertanának területén a következık: 

• az oktatási módszerek jelentıségének megértése, szakmai elıkészítése; 
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§ 1.2. Informatika, mint tudomány, és mint tantárgy  az 
iskolában 

 

Az informatikát alakító eljárás kezdete, mint tudományág, amely az általános 

információkat tanulmányozza, 1895-re tehetı, amikor Brüsszelben létrehozták a Nemzetközi 

Bibliográfiai Intézetet (fıiskolát). 

A második világháború után gyorsan fejlıdésnek indult a kibernetika, mint egy 

általános tudomány az irányításról, és mint kapcsolatokról különféle rendszerekkel: 

mesterséges, biológia és társadalmi. A kibernetika születése 1948-tól számolódik, amikor egy 

híres amerikai matematikus, Wiener Norbert kiadta a könyvét: ”Kibernetika az élı 

szervezetben és a gépben történı kommunikációnak és vezérlésnek az elmélete”. Ebben a 

mőben mutatják be az irányítás általános elméletét és azokat a módszereket, amelyek az 

irányítás problémáját kutatják. Késıbb a kibernetika általános tantárggyá vált, amely a 

szabályozás, vezérlés, információfeldolgozás, továbbítás, általános törvényeit kutatja. 

Az információ alatt a kibernetikában a jelek bármilyen összességét értik, hatások és 

közlések, amelyek valami rendszer mőködését segítik elı a környezettıl (bejövı információ), 

kiadja a környezetbe (kimenı információ) és eltárolja magának (belsı információ). 

A "számítástechnika" szakkifejezést a tudomány világában az angol «Computer 

Science» néven kezdték el használni, majd a 1960-1970-s évek határán franciák bevezetették 

a "Informatique" kifejezést, így az «INFORmáció» és az «autoMATIKA» szavak 

keresztezésébıl létrejött az informatika szakkifejezés. 

Ukrajnában ez a kifejezés, mint tudományág került bevezetésre, amely tanulmányozza 

az információ keresését, tárolását, feldolgozását, továbbítását, használatát, átadását, 

felhasználását az emberi tevékenység különbözı területein. Ebben az értelemben az 

informatika összekapcsolódik a bölcseleti és tudományos elméletekkel. 

Informatika – önálló tudományág, amely az információk rögzítésével, kezelésével, 

rendszerezésével, továbbításával foglalkozik. 

Az információ korszerő áramlásait az ember csak a számítógép segítségével képes 

fogadni és használni. Az informatika alapvetı lényege az informológiában van (információról 

szóló tudomány). 

Az informatika fı sajátosságai, hogy neki vannak a legkorszerőbb alkalmazásai, 

melyek magukba foglalnak mindenféle emberi tevékenységet: termelést, fejlesztést, irányítást, 

tanulást, oktatást, kereskedelmet, orvostudományt, mővészettörténetet stb. A legfontosabb 
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szempont, hogy javítsák a társadalom irányítását, a feldolgozott információ alapján. Az 

informatika tanulmányozza, mi a közös számos tájékoztató eljárás között. Ezek a 

technológiák képezik az informatika tárgyát. 

Az információs technológiák, amelyeket különféle emberi tevékenységeknél 

használnak, léteznek közös vonásaik, de vannak különbségek is. Létrejönnek különféle 

tárgyai az informatikának, amelyek különbözı eljárásokon alapulnak. 

Az informatika fejlıdésének folyamán felmerülnek kérdések a közös dolgokról és 

különbségekrıl a kibernetikával. Sok a közös bennük, az irányítás alapján lett létrehozva, de a 

kibernetika teljesen nem épül be az informatikába. 

A tervezés és algoritmizálás – 2 fı módszere a kibernetikának. A másik módszer ami 

széles alkalmazás kapott a számítógép alkalmazásánál – a kép felismerésének a módszere, 

aminek a lényege, hogy elhelyezzük egyértelmően az alkalmazást a jelek tere és a tárgyak tere 

között. A modern információs technológia hatékonyan alkalmazza ezt a módszert. 

Az oktatás fı témája meghatározni magát a tudományt, annak részeit, amelyet 1.1 

táblázaton láthatunk, amelyet a II Nemzetközi UNESCO Kongresszuson az "Oktatás és 

informatika"címmel mutattak be. Ez a táblázat négy szakaszból áll elméleti informatika, 

informatika eszközei, információtechnológia, társadalomtudomány. elméleti informatika 

tartalmazza az informatika filozófiai alapjait, a matematikai és az információs modelleket és 

algoritmusokat, és módszereket az információs rendszerek és technológiák feldolgozására és 

bemutatására. Így biztosítani tudjuk a rendszer alapvetı informatikai fogalmakat, az 

információs folyamatokat, rendszereket és formális modelleket (algoritmusok, 

adatstruktúrák), számítógép-architektúra (számítógép) rendszereket, számítás-kísérleteket az 

információs technológiában. 
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1.1 táblázat 
Az Informatika alapelvei 

Információ-feldolgozás eszközei 
Mőszaki Szoftver 

Technológiai megvalósítások Elméleti 
informatika  

Adatok 
feldolgozása, 

megjelenítése és 
továbbítása 

Rendszer 
Általános Professzionális 

Információ  
technológia 

Közösségi informatika  

Információ, mint az anyag 
szemantikai tulajdonsága. 
Információs és az evolúció 
az élıvilágban és a 
természetben. Az 
információ mérési 
módszerei, makro- és 
mikroinformáció. 
Matematikai és információs 
modellek. 
Algoritmuselmélet. 
Sztochasztikus módszerek 
az informatikában. 
Számítási kísérletek, mint a 
tudományos kutatás 
módszere. Az információ és 
a tudás. Az információs 
rendszerek és a szellemi 
folyamatok szemantikai 
szempontjai. Mesterséges 
intelligencia. 
Tudásreprezentáció. A 
megismerés és a kreativitás, 
mint információs 
folyamatok. Információs 
rendszerek fejlesztésének 
elmélete és gyakorlata. 

Személyi 
számítógépek. 
Workstation. 
Berendezések a 
bemeneti / 
kimeneti és 
megjelenítı 
információkat. 
Audio és video 
multimédiás 
rendszerek. 
Számítógépek 
hálózata. 
Kommunikációs 
és számítógépes 
távközlési 
rendszerek 

Operációs 
rendszer és a 
környezet. 
Rendszerek és a 
programozási 
nyelvek. 
Szolgáltatás shell 
rendszer 
felhasználói 
felülete. Software 
számítógépes 
kommunikációs, 
számítástechnikai 
és információs 
környezet 

Szöveg- és 
képszerkesztık. 
Adatbázis-kezelık 
Táblázatkezelık. 3D 
objektumok, 
folyamatok és 
rendszerek 
modellezésére 
szolgáló szoftverek 
Információ-
ábrázolási (jelölı) 
nyelvek, szótárak, 
tudásbázisok, 
tezauruszok, 
klasszifikátorok. 
Információvédelmi, 
információintegritási, 
és az információhoz 
illetéktelen 
hozzáférést 
megakadályozó 
eszközök. 

Kiadói 
rendszerek. 
Rendszerek 
automatizálása 
technológia 
számítások, 
tervezés, 
adatfeldolgozás 
(számviteli, 
tervezési, 
irányítási, 
elemzés, 
statisztika, stb) .. 
Mesterséges 
intelligencia 
(tudásbázis, 
szakértıi 
rendszerek, 
diagnosztikai, 
oktatási, stb.) 

Input / output, 
győjtése, tárolása, 
továbbítása és az 
adatfeldolgozás.) 
Készítsünk szöveges 
és grafikus 
dokumentumok, 
mőszaki 
dokumentációt. 
Integráció és a közös 
használatú heterogén 
információs források. 
Védelme. 
Programozás, 
tervezés, szimuláció, 
képzés, diagnózisa, 
kezelése (tárgyak, 
folyamatok, 
rendszerek) 

Információs források, 
mint tényezık a 
társadalmi-gazdasági és 
kulturális élet 
fejlıdéséért. 
Információs társadalom 
- minták és a problémák 
és fejlesztés. 
Információs 
infrastruktúra és a 
társadalom. 
Információbiztonsággal 
kapcsolatos kérdésekre. 
személyes fejlıdés az 
információs 
társadalomban. A 
demokrácia problémái 
az információs 
társadalomban és a 
megoldás módjai. 
Információk Kultúra és 
az Információ 
Biztonsági személy 
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A fejlıdés minden szakaszán az információs technológiák biztosították az információ 

cseréjét az emberek között, képviselték a keresés, bejegyzés, feldolgozás, átadás rendszerinek 

megfelelı szintjeit és lehetıségeit. 

Információs technológiák – módszerek összessége, amelyek biztosítják a keresés, 

feldolgozás, adás, vétel, győjtés információját az emberek között. 

Szők értelemben grafikai, szöveges, digitális, audio-video információk elektromos 

létesítménye, számítógépes technikák alapján. 

Információs-kommunikációs technológiák – számítógépes hálózatok és létesítmények 

kapcsolata, jellemzıje a felhasználó munkájának a környezete. 

Az informatika összetett tudomány és mérnöki tudományág: 

• Tárgya az információs eljárások bármilyen területen. 

• Tárgya az új információs technológiák, amelyek megvalósulnak a 

számítógépes rendszerek segítségével. 

Informatika – dinamikus tudomány, amely gyorsan fejlıdik és lényegesen hat más 

tudományok és technológiák fejlıdésére. Az emberi tevékenységek egyik területe, ahol egyre 

jobban érezhetı az informatika beáramlása az oktatásba. Megjelent egy új tantárgy, amelynek 

elıször a neve az volt, hogy „Az informatika alapjai és kiszámoló technika”, majd idıvel 

„ Informatika”. 

Az informatikát tömegesen kezdték el oktatni az 1985-ös években. Ennek az okai: 

• A számítógépes termelés növelése; 

• A tudományos kutatásban is növekedett a számítógépesítés; 

• számítógépes vezérlés (banki ügyek, könyvelés, titkárság); 

• Az emberek felkészítése a számítógépes világhoz, a számítógép használata a 

mindennapokban; 

• A számítógépen keresztüli hozzáférés a világ információs forrásaihoz. 

A számítógépes hálózatok egyre fejlıdtek, a telekommunikációs eszközök a globális 

hálózatokon keresztül már sok szervezetet láttak el. Az információs-kommunikációs 

technológiák árai csökkentek és már az otthonokban sem ritka jelenségek. 

Az informatika iskolai tantárgyként nem tud minden ismeretet megismertetni, amelyek 

az informatikát képezik, melyek állandó fejlıdésben vannak. A tantárgy az informatika 

alapvetı kifejezéseit, ismereteit kell hogy tanítsa, amelyek megnyitják a tudomány lényegét, 

biztosítják a tanulókat tudással, készségekkel más tantárgyak elsajátításhoz, illetve felkészítik 

a fiatalságot a modern informatikai életre. 
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Az informatika tudományágának tárgya a tudományos tények, alapvetı fogalmak és az 

adatok jellegére vonatkozó szabályok. Az informatika tanfolyam struktúrája meg kell hogy 

feleljen a modern helyzetnek. Az informatika, mint tantárgy - pedagógiailag adaptált és 

tárgyilagosan részletezett tudások rendszere: 

• Aminek a nevelési célja az informatika tárgya, mint tudományág. 

• Tárgyként – a tudományos kidolgozások által létrejött eredmény, amelyek a 

tanulási tárgyhoz tartoznak. 

A didaktikai kidolgozások – választás, a nevelési anyag elhelyezése, didaktikai 

egyszerősítés, didaktikai rendszerezés, a tanulmány tartalmának átadási formái. Az 

informatika tantárgy támogatja a tájékoztató, irányító és oktatói rendszert a középiskolában. 

A számítógépes ismeretek szoros kapcsolatban vannak az informatika tantárggyal. 

Ezenkívül az iskolai tantárgy általános funkciókat kell, hogy ellásson, nem tudja összefoglalni 

az összes kérdést, amelyek megjelennek a tantárgy tanításával kapcsolatban. 
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§ 1.3 Az informatika módszertani oktatási rendszere  a 
középiskolákban 

A rendszert nevezik egy tetszıleges halmaz önkényes jellegét, melyek között néhány 

belsı rendszeri kapcsolat van. A rendszer szemlélető megközelítést tartják az egyik 

legfontosabb alapelvnek a tudás minden területén. 

Mindegyik rendszernek meg van a maga felépítése, ennek a felépítésnek a részeit 

alrendszernek kell tekinteni. 

A módszertani oktatási rendszer a középiskolákban meghatározódik, mint egy 

rendszer, amelynek a mőködését számos tényezı befolyásolja. A legfontosabb ezek közül a 

társadalmi jellegő rend a mai információs társadalom szintjén, és a képzési és oktatási célok, 

elvek és az informatika tanításának tartalma. 

Bármilyen tantárgy oktatási rendszere öt összetevı kombinációjából áll: célok, 

tartalom, módszerek, berendezések és a tanulás megszervezése. A tantárgyak módszertani 

oktatásának rendszere, amely a középfokú oktatás lényegét foglalja magába évtizedek alatt 

alakult ki, elsısorban tapasztalati úton, iskolai gyakorlaton volt kipróbálva és észrevehetıen 

megváltozott 10-15 éves idıszakokban. Az informatikának jellegzetessége a magas dinamika 

képzıdése és annak módszertani oktatása. 

A módszertani oktatási rendszer elemzése 

Az informatika módszertani oktatásának létrehozása és fejlesztése kulcsfontosságú 

szerepet játszik az iskolai informatika képzıdésében. Ezért tényleges a módszertani oktatás 

elemeinek vizsgálata, a legkisebb helyek és problémák azonosítása, amelyek megoldása 

nélkül lehetetlen annak továbbfejlesztése. Ma ki lehet jelölni az informatika módszertani 

oktatásának második szakaszát és összehasonlítani a fıbb elemek változását. 

A módszertani rendszer 

fıbb elemei 

Az informatika 

módszertani oktatásának 

elsı fejlıdési szakasza 

Az informatika 

módszertani oktatásának 

második fejlıdési szakasza 

A tanfolyam célja 

 

A számítógépes ismeretek 

kialakítása a diákoknál, 

vagyis a tudás kialakítása, 

készségek, melyek 

lehetıséget nyújtanak a 

tanulók számára alkalmazni a 

számítástechnikát a 

Az információs kultúrának 

kialakulása, amelyik 

lehetıséget biztosít a 

megszerzett tudás széleskörő 

alkalmazására, mint az 

elméleti informatika 

alapjainak tanulásakor és 
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A módszertani rendszer 

fıbb elemei 

Az informatika 

módszertani oktatásának 

elsı fejlıdési szakasza 

Az informatika 

módszertani oktatásának 

második fejlıdési szakasza 

tanulmányi, és késıbb 

szakmai tevékenységében. 

tantárgyak tanulásakor is. Az 

informatika alapjainak 

tanulása, mint egy alapvetı 

tudományos terület, a tanuló 

tudományos világnézetével 

alakul ki. Az információs 

társadalom kialakulásának 

elképzelései és annak az 

értékei, az algoritmizáció 

alapjainak tanítása a 

tanulóknak, általános 

módszerek a feladatok 

megoldására. Elképzeléseket 

mutatni az információs 

folyamatokról a természetben 

és a társadalomban. 

Tartalma Két egymásba függı elemek 

egyvelege: elméleti és 

praktikai. Az elméleti része a 

számítógép használatának 

alapjaira vannak fordítva. A 

gyakorlati része összefügg az 

algoritmusok és a programok 

írásával egy konkrét 

programozási eljárásra. 

Két egymásba függı elemek 

egyvelege: elméleti és 

praktikai. Az elméleti része 

az információs kultúra 

alapjaira van fordítva, 

elemzési készségek és anyagi 

feladatok formalizálása. A 

gyakorlati része a kész 

programok használatával, 

programírással az egyik 

konkrét programozási 

módszerek használatára van 

kitalálva.  

Módszerei Magyarázó illusztratív. Projekt módszer, a tanulók 
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A módszertani rendszer 

fıbb elemei 

Az informatika 

módszertani oktatásának 

elsı fejlıdési szakasza 

Az informatika 

módszertani oktatásának 

második fejlıdési szakasza 

Hagyományos dolgozatok. 

Munka a könyvvel. 

Reproduktív. Rész-keresı. 

önálló munkája az oktató 

szoftverekkel, gyakorlókkal, 

információ keresése az 

interneten. Problémás. 

Felderítı. Részkeresı 

Berendezései Tábla, számológép, plakátok, 

diák, számítógép, könyv és 

oktatási útmutatók. 

Tanítási komplex. Az oktató 

szoftverek támogatása a 

tanulmányi folyamatban az 

informatika legfıbb 

részeinek tanulásában, oktató 

szoftverek, a tudás és a 

készségek felmérésére, 

számítógép, 

telekommunikációs 

eszközök, videotechnika, 

könyvek és oktatási 

útmutatók. 

Formái Csoportos Csoportosok: 

szemináriumok, tanulmányi 

viták, kollektív terjesztési 

formák az oktatási anyag 

megmunkálásában, egyéni, 

összefoglaló és tematikus 

beszámolók. 

 

Az informatika helye és tartalma, mint egy iskolai tantárgy nagymértékben függ a 

tanulási folyamat informatizációjától, az információ kommunikációs tanulmányi technológiák 

fejlesztésétıl (IKT) és azok használata a különbözı tantárgyak tanulásakor, tartalmi feltöltése 

más tantárgyaknak különbözı oktatási ágazatokban, többek közt, mint az irodalom, mővészet 

kultúra, matematika, természettudomány, technológia stb., amelyeket figyelembe kell venni, 

mint egy egymásba függı integrált rendszert és kölcsönható alrendszereket a tanulásban és a 
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nevelésben. 

Az iskolai informatikának a célja – az információs kultúra létrejötte az iskolásoknál, 

vagyis a tudás kialakulása és a készségek fejlesztése, melyek lehetıséget nyújtanak a tanulók 

számára alkalmazni a számítástechnikát a tanulmányi, és a késıbbi szakmai tevékenységében. 

Az informatika legfıbb céljai:  

1) a tudás és a készségek képzıdése, amelyek szükségesek a modern IKT-k racionális 

használatára a feladatok megoldásakor, amelyek kapcsolódnak az információ 

átdolgozásával, annak keresésével, rendszerezésével, tárolásával, elıadásával, 

továbbításával. 

2) megismertetni a tanulókat az új IKT-k szerepérıl a modern gyártásban, tudományban, 

mindennapi gyakorlatban, a számítástechnika fejlıdésének a kilátásaival. 

3) megalapozni az információs kultúrát a tanulóknál. 

 

Két egymásba függı elemek egyvelege: elméleti és praktikai. Az elméleti része az 

információs kultúra alapjaira van fordítva, elemzési készségek és anyagi feladatok 

formalizálása, megismertetni olyan koncepciókkal, mint az információ, üzenet, az információ 

tulajdonságai, információs folyamatok, algoritmus, algoritmus felhasználója, algoritmus 

felépítése, mérték, mértékek típusai. A gyakorlati része a kész programok használatával, 

programírással az egyik konkrét programozási módszerek használatára van kitalálva, az 

internet használata az információ- és üzenetküldésre, annak keresésére. A gyakorlati 

készségek szükséges elıállítása a számítógépen való munkával, meghatározás szerint 

jelentısen növeli a gyakorlati órák hasznosságát, (a többi tantárgyhoz viszonyítva) az 

általános tanfolyami szerkezetben megadván az informatikának sajátos jellemzıit, amelyek 

megkülönbözetik a többi tantárgytól. 

Az iskolai informatikának a tartalmára két alaptényezı hat: 

1. Tudományosság és gyakorlatiasság. Az informatika tanulmányi kurzusának a tartalma 

az informatika tudományától kell kiindulnia (vagyis ne mondjon ellent a tudomány 

mostani állásával, és módszertanilag stílusosnak kell lennie a tantárgy tanításának egy 

olyan fundamentális tanulmányi szintet kell adnia a tanulóknak, mely tényleg 

megtudja adni a tanulók felkészülését a jövıbeli különbözı szakmai 

tevékenységekben (gyakorlati cél)). 

2. Elérhetıség és általános oktatás. Az anyag, mely hozzácsatolódik az informatikai 

kurzushoz, elérhetınek kell lennie a tanuló számára. Az informatikai tanfolyamnak 

azon kívül meg kell mutatni a legnagyobb általános kultúrai, általános oktatási és 
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általános jelentıségő fejleményeket. 

A tantárgynak a tartalma és a tanulási célja a koncepcióval és a mértéken keresztül 

mutatkoznak meg, azoknak a képzıdésében a tanulóknál elég pontosan meg lehet állapítani, 

hogy elérték-e a kitőzött célokat. A tanítási célok és tartalom kölcsönhatása kétoldalú: a célok 

kialakításakor minél pontosabban kell körülírni az elengedhetetlen tanulmányi eredményeket, 

a koncepció kijelölésével, amelyek kialakulnak, meghatározni és hozzáírni minden elem 

jelentıs jellegzetességeit, amelyek tükrözik a fontosságát az adott tanulási szinten, és 

kifejleszteni egy tesztrendszert a hatékony irányítás ellenırzésére, az oktatási kognitív 

tevékenységére a tanulás minden szintjén. Így a koncepciók rendszerei, melyek kialakulnak, 

az egyik alapkritérium a tanulmányi célok elérésére. 

A középiskolai képzési programok elég keményen korlátozzák a fogalom rendszert, 

melyeket különbözı tantárgyakban tanulnak. Csak mostanában kezdtek el beszélni a 

programok változékonyságáról, egy tanulmányi terület kiválasztásának lehetıségeirıl. A 

tartalom kiválasztásának irányadója, annak a kötelezı központi kritériumának, hogy 

hagyományos tanításnak kell lennie különbözı tantárgyaknak és különbözı korcsoportoknak. 

Az ilyen módszer realizálásához legfıképp rendelkezésre kell állnia jó minıségő oktatási 

útmutatóknak, azok sokszínőségének, amelyek most gyakorlatilag nem léteznek. A kivétel 

csak az informatika, mely elsısorban, mint iskolai tantárgy csak néhány éve alakult ki, és 

annak az alapjai invariatív része a tudományi és oktatási kiadványoknak, másodsorban ebbıl a 

tantárgyból több mostani tankönyv jött létre. 

A gyenge anyagi és technikai bázis miatt a legtöbb iskolában, melyeknél nem volt 

megfelelı számítástechnika az informatika tanfolyamának elkezdése elıtt, sokkal nehezebb 

helyzetben voltak. Bár maga az informatika tanfolyam elsı szakaszának bevezetése gép 

nélkül tervezıdött, a valóságos gyakorlati tanítás kimutatta, hogy az elméleti tanítások 

hatékonysága, melyek gyakorlatilag nem lettek támogatva, jelentısen csökkent. 

Rendszeres használat lehetıségének hiánya miatt az órákon, a modern számítógépes 

technológia nem teszi lehetıvé elérni a teljes általános eredményeket, melyek a tanfolyam 

elméleti részében voltak elıadva, miközben jelentısen gyengült annak a gyakorlati irányítása. 

Az iskolában, melyeknek van számítógépük, a tanárok találkoztak egy másik 

problémával. Ezek közül kettıt kell kiemelni: 

• a számítógépek, technikai lehetıségek, a program ellátás és a programozás nyelvek 

különbözısége, melyek használatosak. 

• majdnem teljes hiánya az oktató szoftvereknek, melyek az informatika tanfolyamnak a 

segítésére voltak kitalálva, amely a fıbb elképzelések megváltozásához vezetett 
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tendenciával, a programozás tanítására változó programozási nyelvvel foglalkoztak. 

Ez sok különbözı oktatási rendszer létrejöttét idézte elı, különösen a tanítási 

módszerek és a tanulás szervezésében. Így a fı tanítási módszer a tantárgy tanításakor a 

magyarázó illusztráció volt. Ennek egyik oka az volt, hogy a tanításba szoftvermérnökök is be 

voltak vonva, akik nem rendelkeztek sok óraszervezési technikával az osztályokban való 

képzés szempontjából. 

Ezek a negatív szempontok a belsı kommunikáció megsértéséhez vezettek a 

módszertani oktatás összetevıi között. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni a pozitív tapasztalatokat is. Az informatika tanításának 

gyakorlata kimutatta a tantárgy sajátosságait, ami jól tükrözıdött a tanítás szervezési formáin, 

amelyek széleskörően lettek alkalmazva (hirtelen): a magyarázó órák kivételével és a 

feladatok megoldásával, elıadó órák, szemináriumok, speciális gyakorlati foglalkozások. 

Megváltozott az arány a formák javára, amely elıre látja a tanulók önálló munkájának a 

nagyobb értékét. Sıt ez azt tükrözi, hogy szükség van az új tantárgy alaposabb módszertani 

kérdések és a foglalkozások szervezési formáinak a kidolgozására, amelyek figyelembe 

veszik annak sajátosságait. 

Az emberek jellegének elemzése, akik az információs „iparban” vannak 

foglalkoztatva, azt mutatja, hogy a vezetı foglalkozási forma a csoportmunka. Tekintettel, 

hogy szükség arra, hogy a jövendıbeli diplomások nem csak egy bizonyos mennyiségő tudást 

adjanak át, hanem készségeket a csoportmunkához, szélesebb körben kell használni az ilyen 

tanulói munkák formáit, mint a szemináriumok, oktatási viták, kollektív-elosztás 

munkavégzési formák a tananyaggal. Ezek a formák elısegítik a többi tantárgy tanulását, 

módszertanilag megbízható kombinációja a csoportos és egyéni képzési formák, a tanulmányi 

program szervezésében, a csoportmunkák vezetı szerepében, a tananyag jobb felfogását teszi 

lehetıvé, az önállóság és az aktivitás fejlıdése vehetı észre a tanulóknál. 

A tanfolyam különlegessége a széleskörő számítógép használatban van. Az oktatás 

során hatékonyan lehet használni a gyakorlati képzés rendszeres és folyamatos értékelését a 

tanulók tudásáról (alapja ugyanazokon a feladatokon van, amelyek tárolódnak és 

szétosztódnak egy standard hordozón – floppyn), az eredmények automatikus feldolgozásával 

és az eredmények statisztikai elemzésének elérésével. 

Az egyik módja az informatika oktatás módszertanának fejlesztésén egy átfogó 

oktatás-módszertani komplex rendszer kialakítása e tantárgyból. Az informatika tanfolyam 

tanítási komplexnek a nehézsége, mint rendszernek, amely nem csak a tankönyveket és a 

módszertani jegyzeteket foglalja magába, hanem a többi oktatási eszközt, útmutatókat az 
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oktatási szoftverek használatához és végül magát az oktatási szoftvereket, ezeknek a 

létrehozására szükség van szakemberekre, mint a pedagógia és a programozás területérıl is. 

Ennek a koncepciónak tartalmaznia kell a pedagógiai szoftverek oktatási feladatok 

megoldására szánt hatékony használati körülményein kívül a szoftverekkel szemben 

támasztott módszertani követelmények rendszerét is, amelyek az informatika tanításának a 

céljaiból és tartalmából erednek. Különösen égetı probléma jelenleg a pszichológiai és 

pedagógiai követelmények kialakítása az oktatási szoftverekben. Ezek kidolgozásának 

lehetıvé kell tennie a hibák megelızését, amelyek jellemzık a felesleges számítástechnika 

bevezetésekor. 

Perspektivikus lehet az utility (segéd) programok létrehozásához való megközelítés, 

amely megengedi a számítógép használatának a készségeit, mint egy eszköz a tanulmány 

hatékonyságának növelésére, amely viszont megengedi a kognitív tevékenység és az 

egyedülállóság, kritikus és kreatív gondolkodás fejlıdését. 

Az oktatási szoftvereknek nem csupán a tudás és a készségek létrejövetelét kell 

biztosítania, hanem az operatív irányítást a diákok tanulásában, és kimutatni a tanárnak az 

integrált információkat a tanulás eredményeinek a szintjérıl. Ez egy diagnosztikai rendszer 

létrehozását jelenti, amelyek szabványos diagnosztikát végeznek el a kialakult készségekrıl és 

képességekrıl, a tantervben való elırehaladással. 

Minden tantárgy modern oktatási módszertani rendszerekben szerepelnie kell a 

számítógépeknek és megfelelı oktatási szoftvereknek – ezek a modern információkeresési, 

feldolgozási, tárolási, ábrázolási, továbbítási eszközök. 

Ma az informatika nem az egyetlen tantárgy, amelyben a számítógépen való dolgozás 

van a tanulási folyamatban. Az eredmények, amelyeket az informatika tanulásakor elértünk a 

többi tantárgyak segítségére válnak. Az informatika sajátossága abban marad meg, hogy 

ebben a tantárgyban a számítógép egyszerre a tanítás eszköze és a vizsgált tárgy. 
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§ 1.4 Az informatika oktatás céljai a középiskolai 
oktatásban 

 

Az oktatás elsıdleges célja — a személyiségfejlesztésre és Ukrajna minden 

állampolgárának a kreatív önmegvalósítására irányul, hogy egész életen át tanuljon, fejlessze 

a polgári társadalom értékeit és létrehozza ıket. 

Jelenleg Ukrajna iskolái mőködnek tanterveknek megfelelıen, amik bizonyos 

mértékben nemzeti jellemzıket és új társadalmi követelményeket vesznek számításba a több 

fajtájú és szintő oktatásba, választ adnak a szint és bető megkülönböztetés követelményeire. 

A tanulmányon levı állami tantervben ilyen összegő órákat vezettek be a 10. osztályban 

az általános oktatási intézményekben. 

 

Egy heti óraterv 

Általános Humán Természettudományi Technológiai 
Nevelési 

tárgyak 
10 11 10 11 10 11 10 11 

Informatika 1 + 1 1 + 1* 1 1 1 + 1* 1 + 1* 1 1 

 

Megjegyzés: +1* — a második órán használják a számítógépeket. 

A humán beállítottságú osztályokban a tanintézmény jóváhagyásával és a számítógépes 

szaktantermek meglétében az informatikára további órákat szánhatnak. 

A technikai beállítottságú osztályokban a munkaórákat (a technológia órákat) további 

informatikaórára használhatják fel. Attól függıen, hogy milyen lehetıségeket tud biztosítani a 

tanintézmény a számítógéppel történı gyakorlati foglakozások elvégzésére a tantervben 

szereplı tananyag elsajátítására, háromféle tanítási változatot különböztethetünk meg: 

Az iskolások szakmai gyakorlatának a szervezetének a lehetıségétıl függıen 

számítógépeken a program elıre látja kurzusról végzett tanulmány három változatát. 

Teljes kurzus (140 óra, OS Windows alatt); 

Teljes kurzus (140 óra, MS-DOS alatt); azon iskolák számára, amelyek biztosítva vannak 

számítástechnikai eszközökkel vagy rendszeres foglalkozásokat tudnak biztosítani a 

tanulóiknak egy másik intézmény számítógépes szaktantermében; 

Rövid kurzus (70 óra számítógépek nélkül) – olyan iskolák számára, akik nem 

rendelkeznek ezzel a lehetıséggel. 

A teljes középiskolás informatikai tananyag részletes leírása megtalálható az államilag 
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kiadott „Informatika” kalauzban. 

A tárgy világnézet-funkciójának a megvalósítása az információs folyamatok szerepének 

kibontakoztatásával hozható kapcsolatba (az információ keresése, raktározása, átalakítása) az 

élı természetben, a technikában, a társadalomban, továbbá az információs-kommunikációs 

technológiák jelentısége a társadalom termelıi ereinek fejlesztésében, az ember 

munkavégzési jellegének a megváltozása. Ezeknek a kérdéseknek a tanulmányozása fontos a 

világ modern információs képének kialakításában, ezzel együtt az iskolások világnézetének 

kialakításába is. 

A szellemi fejlesztés céljait fıleg az algoritmusok megértése, a gondolkodás fejlesztése, 

szisztematikus és kombinatorikai képek megértésére irányul.  

Az iskolában tanított informatika fı céljai, hogy a tanulók szert tegyenek a következı 

képességekre: 

• logikus gondolat és megértés, térbeli képzelet; 

• a tudásuk átadásának a képessége és a probléma megoldó tevékenység 

megvalósításának az alapján levı új helyzettel kapcsolatos szakértelem; 

• szellemi és kognitív képességek fejlesztése; 

• felkészüljenek az új számítógépek és szoftverek elfogadására és használatára; 

• felkészüljenek az iparban használt technológiák használatára. 

Az informatika oktatás gyakorlati célja, hogy segítse a tanulók foglalkoztatási és 

technológiai elıkészítését, a készségek és a tudás biztosítása, amelyek nélkülözhetetlenek 

hogy tudásukat a megváltozott körülmények között is hasznos munkavégzésre tudják 

használni az iskola befejezése után. 

A kutatások arról tanúskodnak, hogy iskolás korban újabb megismerési formákat lehet 

kialakítani. Például, az ismeretek elsajátításához történı érdeklıdés felkeltése, miközben 

hagyományosan úgy vélekedtek, hogy elegendı felkelteni a figyelmet az elsajátítandó 

tananyag tartalma iránt. Pontosan az informatika elsajátítása során óriási lehetıségek nyílnak 

az ismeretek elsajátítási módszerei iránti érdeklıdés fenntartására, fejlesztésére. 

Az iskolai kurzus pedagóguscélja az informatika által az erıs világnézet-hatás által 

elsıként nyújtják egy diáknak, ami egészében megtanulja a számítástechnika használatának, a 

lehetıségeinek a tudatosságát a társadalom és civilizáció fejlesztésének az anyagi és mőszaki 

alapjának a teremtésében.  

Pedagóguscélok az informatika oktatásakor, a számítógépek és számítógép-hálózatok 

hatásos és biztonságos használatának magtanítása: 
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1) pozitív hozzáállás, az igazi problémákat alapvetı módszerekkel megoldhassuk; 

2) tárgyilagos hozzáállás a számítógép-számítások készséges információja, a 

gondolatnak azok a kritikája és tartózkodó önkritikája, képesség csendben hibákat lemondani, 

ragaszkodni hozzájuk; 

3) gondos hozzáállás mindkettı egy technika irányába és információhoz; 

4) törekvı önmegerısítés a számítógép vezérlésén keresztül és kreatív tevékenység a 

segítségéért; 

5) a személyi felelısség a lehetséges hibákért bérel fel elıadásokat egy számítógépen; 

6) a személyi felelısség a döntésekért melyikeket fogadják el az információ 

mőködésének az alapján egy számítógép által; 

7) szükséglet és képesség, hogy egy csoportmódszer által a bonyolult problémák, 

megoldására mőködjön egy közösségben; 

8) szerénység, aggodalom a munka termékeinek a felhasználója miatt.  

Szintén lehetséges, hogy bekerüljön a pedagóguscélokba: 

• alakító tudományos világnézet, közös minden emberiség számára lelki értékek, 

tisztelet a nemzeti kultúrába és hagyományokhoz ez és másik emberek; 

• alakító pozitív karakterő jellemvonások (becsületesség és pontosság, kitartás,, az ötlet 

és viselkedés kultúrája, az elmarasztaló ítéletek érvényessége, felelısség a ránehezedı üzlet és 

mások szeretik azt) 

Az informatika kurzus feladata: 

• rendszerként ilyen fogalmakkal megismertetni diákokat, információ, modell, 

algoritmus, a szerepük által alakító a világ modern tájékoztató képe 

• természeti társadalomban végbemenı tájékoztató folyamatok törvényének kitenni 

általános alkalmazkodásokat, mőszaki rendszerek 

• megismertetni diákokat az elmarasztaló ítéletek formalizálásának az elveivel, az 

információ struktúrákkal, alapképességre, hogy építsék a tárgyak és rendszerek tájékoztató 

modelljeit, melyikeket tanulják 

• szintetikus és elemzı gondolatot fejleszteni 

• alapképességre, hogy szerezzenek egy információt, melyikre van szükség a feladat 

megoldásához az erıforrások rögzített készlete által 

Az iskolai informatika oktatás követelményei a diákokra: 

1) készségek, a felmerülı gyakorlati feladat megoldására számítógép segítségével. 
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2) a feladatok formalizált leírásának a készségei, a terv módszereire és képességre 

vonatkozó elemi tudások, hogy építse az egyszerőeknek a feladatok tájékoztató 

modelljeit; 

3) a tudás az általános és nevelési beállítás fı alkalmazott programjairól és a 

használatukról a nevelési és gyakorlati tevékenységben van; 

4) tudás - alapvetı algoritmikus szerkezetek és képesség, hogy a tájékoztató 

modelljeik után alkalmazza ezt a tudást a feladatok algoritmusainak a 

szerkezetéért; 

5) Képesség a számítógép használatával értelmezni a gyakorlati feladatokat, és az 

eredményeit alkalmazni a gyakorlati tevékenységben; 

6) a számítógép és elemi készségek szerkezeti mőködésének az elveinek a 

megértése felvázoló a programok egy az épített algoritmus utáni számítógépért. 

§ 1.5. Számítógépes írástudás és a tanulók informat ikai 
kultúrája  

 

Számítógépes szakismeret és annak alkotórészei 

 

A modern kori informatikai tanulmányok meghatározzák, milyen tájékoztató kultúrát 

is kell kialakítani a diákok számára. Olyan elıfeltételeket, ami a számítógépes szakismerethez 

nélkülözhetetlen. 

A számítógépes szakismeret fogalma egyszerre jelenik meg az informatika tantárgy 

bevezetésével az iskolákban. Ahogy J. P. Velihov akadémikus mondaná: „Az informatika és 

számítástechnika alapjai” tantárgynak a tanulási célját meg lehet fogalmazni, mint a tanulók 

által megszerzett számítógépes szakismeretet, ami magába foglalja a kezdetleges alaptudást az 

informatikai szakterületen, valamint olyan tudást és szokásokat, ami a legalapvetıbb a 

számítógép használatához, a legegyszerőbb programoknak az írásának tudása, elképzelések a 

lehetıségekrıl és az EOM érdeklıdési szférái a szociális számítógépes kutatásokról. 

Párhuzamot vonva az általános írás-olvasási képességek között, a számítógépes 

szakismeret alatt érthetjük a számítás, olvasás-írás, rajzolási készségeket, valamint a 

számítógép segítségével történı információkeresést. A magas szakképzettség jele, hogy a 

tanulóban kialakul egy önálló és hatékony munka a számítógépek alkalmazásával. 

Egyes összetevık, amelyek manapság a számítógépes ismeretekhez tartoznak, már 

elızıleg kialakultak az alsós iskolai oktatás során, még az informatika tantárgy bevezetése 
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elıtt. Jelentıs szerepet játszott ebben az iskolai matematikai oktatás, amelyben 

megismerkedik az operatív és algoritmikuslépésekkel, amelyek a számítógépes írás-tudás 

egyik lényeges alkotóeleme.  

A számítógépek megjelenésével és az általánosan elismert kutatások elterjedésével az 

információs technológia felhasználására voltak kifejezve azok a sajátos fogalmak, tudás és 

készségek rendszere, amely a számítógépes készségek (írás) név alatt egyesültek. Megnézzük 

az összességét és a tartalmát az összetevıinek, amelyek elég szilárd lényeget alakítanak ki a 

számítógépes írás fogalmának napjaink értelmezésében. 

1. Az algoritmus fogalma 

Az algoritmus fogalmának megértése a számítógépes írástudás egyik lényegi része. 

Lényeges szerepe van az algoritmus tulajdonságok megértésének, mint a formaság, 

diszkréció, egyszerő bizonyosság, meghatározottság, tömegszerőség, hatékonyság. 

2. A nyelv fogalma 

Bármilyen algoritmus elkészítése során ismernünk kell azt a nyelvet, amelyen 

megírjuk azt. Ezt figyelembe véve az algoritmus valamint a nyelv fogalma között egyfajta 

elszakíthatatlan kapcsolat áll fenn. A nyelv kiválasztását minden egyes esetben meghatározza 

az algoritmus felhasználása valamint az operációs rendszer tulajdonságai, hogy milyen 

meghatározott mőveleteket alkalmazhat a készítı. 

3. A formalizációs szint (alaki szint) 

Az alaki szint fogalma szétválaszthatatlanul összefügg a nyelv fogalmával. Ha az 

algoritmus a végrehajtás során igénybe veszi a számítógépet, az algoritmus megírására pontos 

formális szabályok léteznek, és a nyelvre, amelyet a megírás során használunk, annak is 

formalizáltnak kell lennie. A számítógépes írástudás alapvetı alkotó eleme, hogy a tanuló 

képes legyen különbözı nyelvekkel dolgozni. 

A formalizációs szintek az algoritmusok segítségei, amelyek a gyakorlatban 

alkalmazódnak. Változhatnak a formalizáció hiányának szintjétıl az abszolút formalizációs 

szintig. A különbözı formalizációs szintek nyelvével való sikeres munka lényeges 

komponense a számítógépes írásnak. 

4. Mérleg (mérlegelési) elv / Önállóság elve/ Diszkréció elve 

Az algoritmusok felépítése megköveteli a pontos és céltudatos megengedett mővelet 

sorozatokat, melyek alkalmazása a kívánt eredményhez vezet. Különbözı nyelvekben az 

algoritmus meghatározott szakaszai különbözı képen is megjeleníthetıek. Az algoritmus 

szóbeli fogalmazása szerint (természetes nyelvvel) – ezek külön ajánlatok, utasítások, pontok 

a grafikus vázlatok nyelvében – ezek külön grafikai ábrázolások, részfeladatok grafikai 
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ábrázolásai, kész feladatok a számítógépek objektív (tárgykódú) nyelvében, külön csapatok a 

legfelsıbb programozás nyelvében – ezek operátorok és blokkok (tömbök). 

5. Tömb elv 

Itt arról van szó, hogy egy összetettebb feladatot egyszerőbb részekre bontunk. Akkor 

járunk el így, amikor a feladat túl összetettnek bizonyul ahhoz, hogy egy algoritmust írjunk a 

megoldásához a megfelelı programozási nyelven, amely egyszerre alkalmazható lett volna. 

Ebben az esetben a feladatunkat részfeladatokra (részesetekre) bontjuk fel – olyan 

információs zárt részekre (blokkok), amely mindegyike önálló értéket ad meg. Miután 

elkészítettük az elsıdleges sémát (szerintem fı tömb), amely egyetlen egésszé kapcsolja össze 

a különbözı feladatrészeket, megkezdıdik a munka, amely elemez minden különálló tömböt. 

Minden ilyen soron következı résztömböt az algoritmus ugyan ilyen elv alapján vizsgál meg. 

A tömb elv egy általános módja a gondolkodásnak, általános mőveltségi és oktatási 

jelentısége van. Nagyon gyakran pontosan ilyen módszer vezetnek a különbözı problémák 

megoldásához. 

6. Elágazások elve 

Ennek az elvnek a használata esetén, olyan logikai helyzetek alakulnak ki, hogy az 

algoritmusnak döntést kell hoznia a feladatnak megfelelı feltételek mellett. Az ilyen 

algoritmusok elkészítéséhez szükséges, hogy ügyesen tudja használni ezeket az elágazó 

algoritmusokat. A számítógépes írás-tudás alapvetı összetevıi között van annak a 

tudatossága, hogy: a) a leírásnak elıre kell látnia a kezdeti adat minden lehetséges változatát 

és azok minden kombinációjának hatásosnak (eredményesnek) kell lennie; b) konkrét 

értékhez az algoritmus a kezdeti adatokkal mindig csak az egyik lehetséges utat választja ki, 

amelyet konkrét feltételek határoznak meg. 

7. Ciklikusság elve 

Az algoritmusok elkészítésénél sok esetben lehetıségünk van ugyan annak a 

mőveletnek az ismételt végrehajtására a folyamatosan változó értékekkel. Ebben az esetben a 

számítógépes írás tudás alapvetı eleme, egy adott vagy valamilyen más ciklikus folyamat 

ábrájának a megértése, amelyet az algoritmus használ, és ami a legfontosabb, hogy képes 

legyen kiválasztani az algoritmus felépítésénél azokat az elemeket, amelyek ciklikusan 

ismétlıdni fognak. 

8. Az algoritmus végrehajtása 

Lényeges eleme a számítógépes írásnak tudni összehasonlítani az elképzeléseket a 

valós adatokkal.  

Ezen összetevık segítik az algoritmusok megalkotásához szükséges készségeket, 
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megérteni az algoritmusok alapjait és a programozás alapjait. 

A személyi számítógépek megjelenésének valamint elterjedésének következtében 

megnövekedett a számítógép felhasználók száma, akik közvetlenül dolgoznak számítógép 

segítségével. Szükségszerővé vált a számítógépes készségek eddigi elemeinek a kibıvítése 

néhány új elemmel. Lényegesebbek: 

1. Számítógépes munkának a tudása. Felhasználói szinten végzett munka – ez 

annak a képessége, hogy elıtudja készíteni a számítógépet a munkához, tudja használni az 

igényeinek megfelelı szoftvereket, adatokat tudjon bevinni a számítógépbe, javítani 

azokat, létrehozni és futtatni a programokat. Ide sorolhatjuk az olyan felhasználói 

programokkal való készségeket is, mint a szövegszerkesztı, grafikus szerkesztı, 

táblázatkezelı, adatbázis kezelı, böngészı programok, pedagógiai segédprogramok 

(matematika, fizika, földrajz stb.), különbözı játék programok. 

2. Felvázolni a legegyszerőbb számítógépes programok mőködését. Az általános 

(közép) iskoláknak nem célja a programozók képzése, de a gyakorlati programozás 

általános elveit és ezek megértését tartalmaznia kell az oktatási rendszernek. Ez a 

folyamat fokozatos és megosztott is lehet egyidejőleg. Az alapkészségek összetevıje az 

önálló programok, amelyek tartalmaznak elágazásokat és ciklusokat, a számítógépes 

készségek elemeire alapulva, amelyek alakíthatók az egyszerőbb és az ú.n. programozói 

feladatok megoldásával. Felsıfokú képzésnél lehetıség nyílik a programozási nyelv 

megismeréséhez. Ezen a szinten nem csak a nyelv kiválasztásának van fontos szerepe, 

amelyen a programunkat fogjuk megírni, hanem az alapvetı ismeretek megszerzése, 

amely nélkülözhetetlen az algoritmusok fejlesztéséhez. 

3. Legyen fogalma a számítógép felépítésérıl és mőködési elvérıl. Itt két fı 

összetevıt különböztethetünk meg: a) legyen elképzelése a számítógép általános 

felépítésérıl és a perifériák funkciójáról; b) az EOM fı alkalmazási elemei mőködésének 

ismerete. 

Ezek az összetevık példa értékőek, a felhasználó céljainak megfelelıen segítik a különbözı 

számítást végzı gépek képességeit felmérni és összehasonlítani ıket. 

4. A számítógép alkalmazási területei és felhasználási lehetıségei az információs 

világban. A számítógépes készségnek ezt az elemét úgy kell alakítani, hogy túl mutasson 

az informatikai tananyagon. Az alkalmazási területek és a számítógép felhasználási 

lehetıségei bemutatása során a vele való munka hatékonyságának növelése érdekében a 

tanulók számára nyilvánvalóvá kell tenni a gyakorlatban való felhasználását az általuk 

tanult tantárgyak különbözı feladatai megoldása által. Ehhez szükséges, hogy ezek a 
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kombinált feladatok, ha lehetséges, tartalmazzák a számítástechnika összes alapvetı 

felhasználási területeit. Egy iskolai számítógépnek felhasználhatónak kel lennie a diákok 

számára pl. kiszámítási munkához a matematika órákon, fizikán, kémián, kísérleti adatok 

elemzéséhez és minták kereséséhez egy laboratóriumi munka elvégzése során, fizikai, 

kémiai, biológiai és más folyamatok és jelenségek matematikai modelljének a felépítése 

és elemzése. A földrajz, a történelem és más humán tantárgyak esetében a tanulók 

használhatják a számítógépet, mint egy információs rendszert, adatbázist, automatizált 

könyvárat. Ezeknek a követelményeknek a legminimálisabb értelemben véve feladatuk, 

hogy kialakítsák a számítógépes készségeket, legfelsıbb szinten pedig feladatuk az 

alapvetı információs kultúra kialakítása a tanulókban. 

Információs kultúra és összetevıi 

 

A számítógépes készségek alapján alakul ki a tanulók információs kultúrája, amelyet 

meg lehet vizsgálni a társadalom fejlettségi szintje alapján, az egyén gondolkodási jellemzıje 

alapján. Itt figyelembe kell venni a kultúra szó szerinti és tényleges értelmét. Ez mindenek 

elıtt a számítógép felhasználásának etikája az egyetemes értékek keretében. 

Az információs kultúrát tekinthetjük úgy is, mint az általános mőveltség része, 

középpontban az emberi tevékenység információs tevékenységével. Az információs kultúra 

bemutatja az információs folyamatok elért eredményeit közösségi szinten, azok hatékony 

létrehozását, győjtését, tárolását, feldolgozását, bemutatását és az információk feldolgozását, 

amelyek egy átfogó képet biztosítanak a világról, annak modellezését, az eredményeinek 

elırejelzését biztosítják az emberek felé. 

Kiválasztható a tudásnak, a képességeknek és készségeknek egy olyan állandó halmaza, 

amelyet minden számítógép felhasználónak meg kell ragadnia. Ennek eredményeként az 

iskolai informatika tantárgy, valamint más tantárgyak esetében is a tanulókban ki kel alakítani 

az információs kultúra alapvetı elemeit: 

1. Az információ lényegének, valamint az információs folyamatoknak a 

megértése, annak szerepe a környezeti folyamatokban és az emberi kreatív 

tevékenységekben, az irányítási technikákban és a társadalmi folyamatokban, egy 

kapcsolat biztosítása által a külsı élı környezettel. 

2. A bemutatás problémáinak megértése, értékelés és az információ mérése, 

annak felfogása és lényegének megértésének megítélésében, a tartalom és a forma közötti 

kapcsolat megértése, az információs modellezés szerepe a modern informatikai 

technológiákban. 
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Az információ feldolgozásának tanulása során és annak lényegi megértése megköveteli 

a következı fogalmak tisztázását: jel, szimbólum, ABC, nyelv, e-mail, adathordozó, üzenet 

(jelentés), kommunikációs csatorna (tisztázza a kapcsolatot az üzenetek és az információ 

között). 

Fontos tudni, hogy nincs végleges válasz arra a kérdésre, hogy mi is az információ. 

Ezért meg kell határozni az információ mennyiségét, számolva a zavaró tényezıkkel. 

3. Az alkotógondolkodás lényegének megértése. 

4. Képességek kialakítása és a cél formálása, problémás feladatok gyakorlása, 

hipotézisek felállatási, információs modellek felépítése a vizsgált folyamatokra és 

jelenségekre, ezek elemzése az IKTN eszközök segítségével, és a kapott eredmények 

értelmezése, rendszerezni a tényeket, következtetéseket kialakítani és megérteni 

azokat, összefoglalni a megfigyeléseket, elıre látni a döntések következményeit, 

amelyet elfogadunk, tudjuk végrehajtani a folyamatokat és kiértékelni azokat. 

5. Meghatározni a mőveletek sorrendjét. 

6. Legyen birtokukban különbözı számítógépes alkalmazások ismerete, 

szövegszerkesztık, numerikus és grafikus információk, adatbázisok, objektum 

orientált alkalmazási rendszerek, távközlési rendszerek. 

7. A mesterséges intelligencia lényegének a megértése. 

A vizsgált folyamatok és jelenségek elemzéséhez fontos, hogy okosan fel tudják 

használni a modern információs technológiákat. Ezért a megfelelı szaktudáshoz 

elengedhetetlen a tudás hozzárendelése, rendszerezése, strukturált adatok és ismeretek, az 

információs modellezés lényegének a megértése, az adatok és ismeretek bemutatási 

módszerei- táblázatok, szövegek, fogalomtárak, szemantikai hálózatok, keretek, 

következtetési szabályok és így tovább. 

8. A rendelkezésre álló emberi tudást megfelelıen formalizálni, megfelelıen értelmezni 

a leírásokat, megfelelı egyensúlyt tartani a nem formális és formális összetevık 

között. 

9. Fontos részét képezi az információs kultúrának az algoritmusok alapjai.  

Természetesen a programozás különleges helyet foglal el az informatikában. Mindazon 

által figyelembe kell venni, hogy az információs technológiák felhasználói nagy részben 

manapság és a jövıben is nem a programozók. Ezért a programozást tekinthetjük, mint a 

programozók képzési folyamatának a részeként, s ez nem egy kötelezı eleme az információs 

kultúrának a tanuló és a diákok között, különösen a humán jellegő oktatás és képzés estében. 
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10. Az egyik fı összetevıje az emberek információs kultúrájának az a képesség, hogy 

alárendeljék magukat a magatartási szabályoknak, amelyet szükséges figyelemmel 

tartania a társadalom érdekben, a tudatos elfogadása mindazoknak a korlátozásoknak 

és tilalmaknak, amelyek által fejlıdik a kollektív intelligencia. 

11. Ebbıl következik, hogy a képzett felhasználónak elıször értékelnie kell a saját 

tantárgyi területeit, mert különben nem tudna eredményesen választani és célokat 

fogalmazni meg, feladatokat felállítani, modelleket felépíteni a folyamatok és 

jelenségek vizsgálatára, helyesen értelmezni a kapott eredményeket, hatékonyan 

felhasználni az új információs technológiákat a szakmai tevékenysége során, 

fenntartania szükséges tudásszintet. 

 

§ 1.6. Az iskolai informatikai tananyag kialakulása , 
fejlıdésének sajátosságai és perspektívái 

 

Az informatika nevő oktatási diszciplína kialakulása 

 

Az informatika, mint oktatási diszciplína kialakulásában több korszakot különítünk el.  

Az elsı elıkészítı korszak (1959-1985) az 1959/60 tanévre tehetı, amikor kísérleti 

jelleggel elkezdıdött a programozás alapjainak és a számítástechnikai alapismeretek oktatása 

Moszkva iskoláiban. Az 1960-as évek elején felmerült a kérdés, miszerint a programozás és a 

számítástechnikai alapismeretetek be kell építeni a felsıoktatásba, megírták a legelsı 

tankönyveket programozásból (Sz. I. Svarcburg, V. M. Monahov, V. G. Asksuze, A. L. 

Brudno, R. Sz. Guter, P. T. Reznikovszikij, és mások), kidolgozták a programozás gépi 

kódokkal való módszertanát, (V. M. Monahov, R. Sz. Guter, P. T. Reznikovszikij), továbbá 

tartalmi megjelölésekkel (Brudno, Monahov), algoritmikus nyelvekkel (I. N. Antipov, SZ. A. 

Abramov, V. V. Scsennikov, J. O. Pervin, G. O. Zvenigorszkij). Tanulmányozták a 

programozás általános oktatási szempontjait, valamint a programozás és a matematika 

összefüggéseit. (Svarcburg és Monahov), a az algoritmusok leírásának kiválasztásához 

szükséges eszközök módszertani szempontjait, (N. B. Báljcjuk, E. I. Kuznyecov), 

kiválasztották a tanulók algoritmikus kultúrájának irányzatait és eszközeit a matematika és 

programozás oktatásában, (Monahov, M. P. Lapcsik, L. P. Cservocskina,) lehetségesnek 

tartották az informatika nevő tantárgy bevezetését az iskolákba (V. M. Jersov, Zvenigorszkij, 

Pervin), és a kibernetika elemeit (Lednyov, O.O. Kuznyecov, V. M. Kaszatkin, Sz.I. Sapiro) 
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Kidolgozták az algoritmizálás alapjainak módszertanát a 8.-os algebraoktatás keretein belül 

(Monahov) valamint a mini-kalkulátorok használatának módszertanát a matematika és 

programozás tanulásánál. (I. M. Antipov, V. G. Boltyánszkij, M. P. Kováljov, Sz.Sz. Minyev, 

Sz. I. Svarcburg). Ukrajnában, ezen kívül, megvizsgálták az algoritmizálás tanulás alapjainak 

különbözı megközelítéseit, az EOM számítási és fizikai mőveletek mőködését, matematikai 

számítási módszereket, az imitációs modellezést, a programozás alapjait a mikro-

kalkulátorokra alapozva, (V.M. Gluskov, K. L. Juscsenko, M. I. Zsáldák, J. Sz. Ramszkij, P. 

J. Ljáscsenko, A. F.Verlany, N.V.Morze és mások) 

A 2. korszakban (1985-1990-es évek) már egy módszertani rendszer formálódott az 

informatikaoktatást illetıen, aminek a célja az volt, hogy a tanulók számítógépes 

jártasságát/mőveltségét formálja, fejlessze. Ezzel együtt azonban, a tantárgy tanítása felsıbb 

osztályokban nem biztosította azt, hogy azt a tudást, amit ott szereztek meg a tanulók, 

megfelelı mértékben ki tudták használni más oktatási tantárgyakban. Az elsı korszakban 

kidolgozott tervek a diákok 10-11 osztályban szerzett tapasztalatai segítségével valósultak 

meg, vagyis a programozás alapjait fakultatív órákon sajátíthatták el, gyakorlatban a csoportos 

munka segítségével, az ifjú programozók nyári iskolájával, amik az ország különbözı 

régióiban kerültek megrendezésre.  

A második korszak jellemzıje az volt, hogy áthelyezze a hangsúlyt az algoritmizálás és 

programozás alapjainak tanulásától arra, hogy a felhasználókat felkészítse kész programozós 

eszközök használatára, amik a legfontosabb alkotórészei az újabb informatikai 

technológiáknak. Az elsı ilyen megközelítés, az informatika iskolai oktatásba való 

beépítésérıl a Szovjetunióban elıször az 1988-ban volt bevezetve, egy tanároknak való 

kézikönyvben: A programozás nyelveinek tanulmányozása az iskolákban címmel. (szerzık: 

Skilj, Zsáldák, Morze, Ramszkij) Jelenleg a Föld országainak többsége ehhez a koncepcióhoz 

tartják magukat, így pl.: Belorusszia, Bulgária, Lengyelország, Oroszország, Ukrajna, stb. 

Ennek a megközelítésnek köszönhetıen jöhetett el a következı korszak (1990-1995-ös 

évek), amely az informatikaoktatást átvitte a nem teljes középiskolai oktatásba (7-9 

osztályok), ami lehetıvé tette a tanulók számára, hogy felhasználják azt a tudást, amit az 

informatika órákon szereztek más tantárgyaknál is. A tantárgy áthelyezése középiskolai 

oktatásba nemcsak a tantárgy tartalmának és a tanulók életkori sajátosságainak adaptációját 

követelte meg, de komoly változásokat az egész oktatói módszertanban is. Az egyik fontos 

feltétele a projekt megvalósításának az volt, hogy megfelelı számítástechnikai és 

programozási eszközökkel lássák el az összes iskolát. A második korszakban felmerül a 

kérdés, hogy vajon meg kell-e a hagyni az informatika tantárgyát a középiskolák felsı 
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osztályaiban. Az elméleti kutatások ezen a téren arra engednek következtetni, hogy igen. De 

ezekben az osztályokban jelentısen megváltoznak a tantárgy céljai, és feladatai. Ezen a 

szinten már nem a számítógépes alapmőveltség megadása elsıdleges, hanem a tanulók 

informatikai kultúrájának formálása, a tanulók már úgy ismerkednek az informatika 

alapjaival, mint az alapvetı tudományágak egyikével.  

A 4. korszakban, (1995-2001 évek) már nemcsak átalakulnak az oktatási módszertani 

rendszerek, hanem gyökeresen átalakul az egész tanulási folyamat. Ez magával hozza a 

radikális változásokat az összes tantárgy módszertani rendszereivel kapcsolatban, így az 

informatikaoktatásban is. Így aktuálissá válik a különbözı tanulási eszközök 

összeférhetısége: a tankönyvé és az oktatási szoftveré, a számítógépé és a tradicionális 

mőszaki eszközöké, figyelembe véve a tantárgyak közötti kapcsolatot, új szervezeti formákat, 

a jelentıs részrehajlást a kutatási irányzat felé, a heurisztikus és problémás oktatási 

módszereket, több kérdés merül fel.  

Ezen a szinten, 1996-ban Ukrajna Oktatásügyi Minisztériuma jóváhagyta az informatika 

oktatás új programját az iskolákban, melynek kísérleti változata 1993-ban volt publikálva, a 

tökéletesített/bıvített kiadást pedig 2001-ben hagyták jóvá. A program szerzıi M. I. Zsáldák, 

N. V. Morze, és G. G. Naumenkó. 

 

Az iskolai informatikaoktatás jellegzetességei 

 

A legjelentısebb jellegzetességek közé sorolható: 

1. Az iskolai informatikaoktatás tartalma a mai tudományok 3 alapfogalmán alapul: 

Információ, algoritmus, számítógép. Vagyis, egyfelıl, biztosítva van a kapcsolat a 

tudomány és az informatika között, másfelıl-valamilyen szinten biztosítva van a diákok által 

elsajátítható szükséges tudásszint. A tartalom tükrözi az új alapvetı fogalmak összességét, 

melyeket elıször iktattak be az iskolai oktatás tartalmába.  

2. Fontos jellegzetessége az iskolai informatikaoktatásnak, a tantárgyköziség. Az 

iskolai tantárgyak között ilyen analógia nincs. A tudás, képességek, és készségek, melyeket a 

diákok az informatika órákon szereznek, más tantárgyak példáin erısödnek meg, és fel is 

használhatók akkor, amikor tanulják ıket. Már magában, a folyamatban ameddig informatikát 

tanulnak, sıt mi több, miután befejezték az informatika nevő tantárgyat, az ott szerzett tudás 

széleskörően felhasználható minden tanuló által más tantárgyakon.  

3. Új alapvetı ismeretek. A tanulókat korábban csak a változókkal ismertették meg, 

amelyek csak számbeli értéket érhettek el. Az informatika tantárgy keretében több változóval 
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ismerkednek meg a tanulók, számtani, betős és grafikus elemekkel. Ezen a kívül a tanulók 

olyan adatokkal dolgoznak, melyek táblázat formájában vannak ábrázolva. A méret nemcsak 

egyetlen jelentéssel számolható ki, hanem speciális különbözı módon rendezett jelentések 

összességével, amik egy egészként foghatók fel. Mindez az absztrahálás új szintjét követeli 

meg.  

4. Az informatika óra bevezetésével a tanulók számára lehetıvé vált, hogy hogyan 

tudnak megoldani és átlátni egy gyakorlati feladatot egészen attól a perctıl, hogy a 

számítógépbe beviszik az adatokat, odáig hogy hogyan elemezzék a kapott eredményeket. Az 

informatika helyét az iskolai oktatásban azzal tudnánk összehasonlítani, hogy mi a helye a 

filozófiának az általános tudományágak között. Mindezekkel együtt fellép a nem könnyő 

módszertani feladat, mely a modellezés feladatával köthetı össze, mely az egyik 

leghatékonyabb és legelterjedtebb megismerési módszerek közé tartozik. Ezeknek a 

fogalmaknak a további fejlıdése a többi tantárgy tanulásánál teljesedik ki.  

Az új módszerek és fogalmak, melyeket az informatika órákon tanulnak, jelentısen 

szélesítik az iskolai matematika oktatás eszköztárát, újabb gyakorlati tudást formálnak, 

képességet és készségetek, melyek közelebb viszik a tanulni akaró diákot a mai 

tudományágak felhasználásához és gyakorlásához. 

5. Az informatika fogalmi szerkezete magába foglalja az általános fogalmakat, melyek 

egész széleskörően felhasználhatók a többi tudományágban és az emberek mindennapi 

gyakorlatában. (téma, tárgy, modell, információ, üzenet/értesítés, algoritmus, rendszer, 

szerkezet, kódolás, információátadás stb.) valamint szők körőek, melyek nélkül lehetetlen a 

sikeres számítógépes munka (operációs rendszer, fájl, meghajtó-program (driver), a program 

helyreállítása, megszakítása stb.) 

6. Azokat a feladatokat, melyeket az informatika tantárgy keretén belül oldanak, 

gyakran más tantárgyakhoz kötıdnek: matematika, fizika, kémia, biológia, történekem stb. 

7. az informatikában nemcsak egy tárgyat tanulmányoznak, hanem néhányat, melyek 

akár különbözhetnek is egymástól: információs folyamatok és a számítógép felépítése, az 

algoritmusok felépítésének módjai és az információkeresés módja i telekommunikációs 

eszközök segítségével. 

8. A számítógép informatika órákon egyszerre a tanulás tárgya, és a tanulási-

megismerési eszközök egyike, vagyis eszközként szolgál a feladatok megoldására. 

9. A diákoknál növekszik az önálló munka lehetıségének szerepe, hiszen intenzívebbé 

tehetı a tanulási-megismerési folyamat. 

10. Jelentısen megnı a tanár szerepe a tanulók tanulási-megismerési folyamatának 
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irányításában, hiszen több problémás helyzet és kérdés adódhat, melyek megoldása a tanár 

közbeavatkozását igényli. 

11. A számítástechnika rohamosan fejlıdik, viszonylag gyorsan változnak a gépek 

mőködési elvei is, vagyis a tanulási folyamatban sokszor kell felhasználni számítógépes 

folyóiratokat is.  

12. A programhibák javításának gyorsasága ahhoz vezet, hogy a kész termékek 

(oktató- és felügyelı programok, (szöveg) szerkesztık stb.) elavulnak nem sokkal 

megjelenésük után, és bármilyen programcsomaggal való megismerkedéskor szükséges 

egyesíteni az alapvetı kérdéseket, vagyis a program felépítését és célját az ı tulajdonságaival. 

13. Más tantárgyaktól eltérıen az informatikában elıfordulhat, hogy néhány kérdésre a 

diákok jobban tudják a választ, mint a tanár, vagyis megtörténik az egymástól való tanulás. 

A jellegzetességek, amik kiemelik az informatikát a többi tantárgy közül a 

következıek: dinamizmus, a tanároknál nincs általánosan elfogadott felfogás az iskolai 

informatikaoktatást illetıen, a célok nem egyértelmő felfogása, a tankönyvek különbözısége, 

egyedisége, tendencia az iskolai oktatásba való beintegrálódásba, stb. 

 

Az iskolai informatikaoktatás fejlıdésének perspektívái 

 

Alapos kutatásokat végezve, és több kérdést átvizsgálva arra juthatunk, hogy az 

informatikát, mint tantárgyat a legcélszerőbb a 7-12 osztályokban tanítani, pontosabban: 

• 1–6. osztály — a számítógép használata, mint oktatási tevékenység, a 

megfelelı felszerelés kíséretében.  

• 7–9. osztály — az informatika alapjai 

• 10–12 osztály — az informatika oktatás magasabb szintje, belekalkulálva, 

milyen beállítottságú az oktatási intézmény, és a tanuló választásától függıen. 

Az informatika alapjait állami oktatói program keretében adják át. A 10-12 osztályos 

informatikaoktatáshoz külön alternatív állami tanítási programterv szükséges. Az, hogy az 

informatikát már alsóbb osztályokban is tanítják speciális felkészültséget igényelnek. A 

következı kérdések merülnek fel ebben a témakörben: 

• Olyan tudás, készséges, és képességek megjelölése az informatikában, melyek 

általános érvényőek és már fiatalabb korban való kialakulást igényelnek (ide 

sorolták a számítógép használatának alapjait is) 



 32 

• Kijelölni a külön információs kultúra formálódásának szintjei, kezdve a 

gyakorlati felkészültséggel, a számítógépes technika használatával, végezve 

azzal, hogy felhasználják a gépet feladatok megoldásához különbözı tanítási 

diszciplínából. 

• Módszeres eljárások fejlesztése az információs kultúrában, mely magába 

fogalja a középiskolai tanulók életkori sajátosságait. 

• A számítógépek használatának befolyása a diákok intellektuális fejlıdésére. 

Több gondolatmenet összességét, melyek több éven át folytatódtak az iskolai 

informatikaoktatást illetıen így lehetne összefoglalni: 

1. az informatikaoktatásban az alap— megtanítani a diákot a számítógép használatára és 

annak programozási biztosítására.  

2. megtanulni az algoritmizálás és programozás alapjait, formálható az algoritmikus 

gondolkodás. 

3. az iskolában szükségszerő tanulmányozni az informatika fundamentális alapjait, így 

külön az információ, algoritmusok, információs folyamatok fogalmát, azzal a céllal, 

hogy formáljuk a diákok tudományos világlátását. 

Így a tantárgy négy irányzatát különítjük el: 

1. Gyakorlati. Alapfogalmak— számítógép, és annak információs biztosítása. Ebben a 

részben formálódik az elképzelés a számítógéprıl, mint egy általános információs 

géprıl, külön áttekinthetı a gép többfajta használata, a diákok elsajátítják a 

felhasználás alapjait. Így a legfıbb feladat, hogy oktassuk a gyerekeket az 

alapmőveletekre, képességek és készségek fejlesztésére. 

2. Programozó. Alapfogalmak— algoritmus, program. Algoritmusos feladatok 

megoldásával, az alapvetı programok elkészítésével a diákokban kialakul egy 

bizonyos elképzelés az algoritmusokat illetıen, az operatív stílusú gondolkodás 

néhány eleme.  

3. Tudományosan-mőszaki. Alapfogalmak:— értesítés, információ, információs 

folyamatok. Ennek eredményeképpen formálódnia kell egy elképzelésnek a világ 

információs lényegérıl, a diáknak tudnia kell meglátni és végigelemezni az 

információs folyamatokat. 

4. Végül, a tantárgy tartalma a diák kreatív képességeinek és készségeinek formálódására 

kell hogy irányuljon. Az informatika órákon a diák, mint egy igazi kutató 

végigfigyelhet különbözı jelenségeket és folyamatokat, ezután megfigyelésen alapuló 

elméletet dolgoz ki, ellenırizni, és ennek megfelelı következtetésekre jut, szintetizálja 



 33 

az új ismereteket, az új információt. Megjelenik még egy irányzat, a melyben a 

kulcsszó a mővészet. Az újabb kutatások és eredmények arra ösztökélnek, hogy új 

úton, módon használjuk fel az informatikát, mint tantárgyat. Új tendenciák figyelhetık 

meg az információs kultúra feladatkörét, illetve az informatikai alapok oktatását 

illetıen. Van okunk állítani, hogy ezek a tendenciák csak növekedni fognak. Ennek két 

kiváltó oka van. Egyfelıl, gyökeres változások figyelhetık meg a számítástechnika 

felhasználói tevékenységek között, a hirtelen gépi fejlıdésnek köszönhetıen egyre 

több felhasználó számára válnak elérhetıvé a számítástechnikai eszközök, mindezzek 

együtt a programozási készségek az információs kultúra szerkezetében egyre 

csökkennek. Másfelıl, azzal hogy a számítógépeket tömegesen behozták a 

középiskolákba, és felhasználják ıket az összes tantárgyban, a fentebb feltüntetett 

készségek általános-oktatási viszonylatba kerülnek, és így nemcsak az informatika 

tantárgyán belül fejlıdnek.  

Összefoglalva a fent említett dolgokat, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy A.P. 

Jersov ötletei nem elavultak, vagyis a mai iskolai informatikaoktatás céljait a 

következıképpen fogalmazhatjuk meg: 

1. a diákok számítástechnikai mőveltégének formálása, mely magába foglalja a tudás, 

képességek és készségek fejlıdését, feladatok megoldását számítógép segítéségével. 

2. a diákok alap információs tudásának formálása, amik megkövetelik az informatikai 

alapfogalmak ismeretét, és általános oktatási felkészültséget a modern információs 

technológiák terén.  

Mindezek ismeretében két különálló szakaszt különítünk el az informatikatanulásban. 

Az elsı szakasz a számítógépes mőveltség két szintes formálását biztosítja, továbbá itt 

sajátítják el azt a tudást és képességet, mely elengedhetetlen lesz számukra az informatika 

elméleti alapjainak elsajátításához a 2. szinten, és más iskolai tantárgyakban is. 

A második szakasz az informatikai alapok elsajátításának van szentelve, és mindenek 

elıtt a diákok tudományos világlátását hivatott formálni, és tanulás differenciált 

megközelítésén alapul. 

 

§ 1.7. Az iskolai informatikai m őveltség szabványa 
 

Az állami szabvány a középfokú oktatásban – ez egy lista a szabályokról és rendeletek, 

amelyek meghatározzák az állami oktatási követelményeket a személyek alap- és középfokú 
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oktatására, és az állam garanciát vállal erre. 

Ez az állami szabvány kizárólag a minimálisan szükséges végzettségre, vagyis olyan 

szintre vonatkozik, amely nélkül nem lehetséges a személyes fejlıdés és folyamatos oktatás. 

Általános szabályokat és rendeleteket kötelezı betartani minden oktatási hatóságnak, 

oktatási intézményeknek, oktatóknak és hallgatóknak. 

A szabályok meghatározzák: 

• Az általános középfokú oktatás tartalma úgy van felépítve, hogy összefoglalja a 

hatásköröket az oktatási intézményekben és az azok lehetıségeit a változtatásukra. 

• A kötelezı minimális tartalmát az oktatásnak. 

• Szükséges tanulmányi eredmény a különbözı oktatási szinteken. 

Az oktatás tartalma két részbıl áll: egy központi (állami) valamint egy változó, amit a 

régió kiegészít.  

Az oktatási színvonalat egy jogi dokumentum az alaptanterv meghatározza a kötelezı 

minimális képzési követelményeket és a minimális képzést a diákoknak az informatika 

oktatására. 

Az elıírt oktatási anyagot lehet bıvíteni, és így el lehet érni három szintet: alap, 

középfokú (haladó) és magast. 

Ez a szabvány meghatározza minden tanuló minimálistudását függetlenül milyen 

iskolába jár. 

Az oktatási szabványok célja: 

• Biztosítani egy tanulmányi irányzatot Ukrajnában a tanulók informatikai képzésében. 

• Létre kell hozni megfelelı intézkedéseket, változtatni az oktatásban, hogy jobb 

tanulmányi szinteket lehessen elérni. 

• Garantálja a differenciális oktatási lehetıségeket minden tanuló képességének 

megfelelıen. 

• Normalizálni a diákok munkaterhelését. 

• Biztosítani a legigazságosabban az eredmények értékelését a tanároknak a diákokkal 

szemben az oktatásban. 

A szabványok fontos szerepet játszottak hogy Ukrajna megırizze a pozitív és több éven 

keresztül felhalmozódott iskolai oktatási rendszert. 

A szabvány lehetıséget add az oktatás során a tanároknak, hogy ne csak egy szők 

ösvényt kövessenek. 

Az informatikában nélkülözhetetlen a számítógép, mint eszköz az oktatásban. 
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A szabványt folyamatosan változtatja a gyakorlati eredmények. 

Számításba vett tervek a szabvány kifejlesztésekor: 

1. Minden tantárgy kifejlesztése vonatkozik az állami szabványra 

2. A szabványkidolgozásakor beleszámolták a tudomány fejlıdését az iskolában, különös 

figyelembe vették, azt hogy az informatika tantárgy egy alapot adjon a késıbbi 

továbbképzésben. 

3. A szabvány tükrözi csak azt a minimális tartalmat és tanítási sorrendet, amit 

alkalmazni kell a tanítási programban. 

4. A szabványban nem lehet alkalmazni azt a tanulmányt ami nem volt kitapasztalva a 

gyakorlatban az iskolákban. A szabványt állandóan át kell tekinteni. Két fı irányelve 

van a szabvány fejlesztésére: 

• Megerısíteni a tanulmányi szintet 

• Fejleszteni a technológia tartalmát 

5. A szabványnak olyan kell lenni, hogy legyen összhangban a mostani informatikai 

felszerelésekkel, amik találhatóak az iskolában. 

Az informatika tantárgy felépül a következı vonalakon: 

1. Információ és információs folyamatok 

2. Modellezés 

3. Információs technológia 

4. Információs rendszer 

5. Technológia feladatok megoldására IKT-val 

6. Algoritmizálás és programozás 

 

§ 1.8. A modern iskolai informatikaprogram sajátoss ágai 
 

Miközben kijelöljük a informatika tantárgy céljait egy középiskolában, az iskolai 

tanterv tartalmát, szükséges belekalkulálni a diákok szükségleteit, akik nemcsak az általános 

de a felsıbb iskolát is be fogják fejezni, a jövendı szakmájuknak megfelelıen. 

A tanulók egy részének talán elegendı lehet az általános oktatási, alapszint. A tanulók 

ezen részét a passzív felhasználók körébe kategorizálhatjuk, akik késıbb nem fognak 

munkájuk során folyamatosan számítógépen dolgozni. Az embereknek ez a kategóriája 

minden évben egyre csökken. A tanulók másik részét azok képezik, akik az alapiskola 

elvégzése után, szakközépiskolákban, technikumokban, líceumokban folytatják 
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tanulmányaikat, azért hogy olyan végzettséget szerezzenek mely összeköttetésben áll az 

információs technológiák használatával. Az ilyen felhasználókat aktívaknak név. İk már kész 

programokkal dolgoznak, adatbázisokat kezelnek, elektronikus táblázatokat szerkesztenek, 

szabadon dolgoznak szöveg- és képszerkesztıvel, az ilyen programokat fel tudják használni a 

feladataik megoldására, jól kiismerik magukat az adatbázisokban, algoritmusokban, hosszabb 

ideig megvannak külön programozási szakember nélkül. 

A 3. kategóriába sorolhatók azok, akiket programozós felhasználóknak hívunk, akik 

képesek a már kész programba szükséges változtatásokat bevinni, kijavítani ıket. İk önállóan 

tudnak feladatokat megoldani általános célú szoftverrel, pontosan meg tudják határozni a 

programozónak feladatát, ahhoz hogy a szükséges programot hozza létre, a problémát 

formalizáltan írják körül, és képesek annak értelmezésére, jó tudják megválasztani a 

szükséges programot adott feladatuk megoldásához.  

A tanulók 4. kategóriáját a jövendıbeli programozók képezik: ık magas szintő 

programozási nyelvekkel fognak dolgozni. Az alapkészségeikbe tartozik: új felhasználói 

programok létrehozása, vagy átlátni a már kész programok felhasználási módjait. İk képesek 

arra, hogy rendbe hozzák a meghibásodott programokat, a felhasználó konkrét szükségletei 

alapján. 

A legnagyobb kategória a felsoroltak közül az aktív felhasználók köre. De 

tevékenységük hatékonysága folyamatosan nı, ha lassan felemelkednek a programozós 

felhasználók szintjére, hiszen ekkor csökken a függıség a konkrét programozós 

szakemberektıl. Vagyis, az összes tanuló felkészítése, hogy elérjék a programozós 

felhasználó szintjét társadalmilag szükségszerő és jelentıs feladat. 

Belekalkulálva mindezeket, az informatikai oktatás alapja a modern szinten a 

hagyományos invariáns rendszermag kellene, hogy legyen, ami magába foglalja az 

alapfelkészültséget az összes típusú oktatási intézményben. Ezek mellett az alaprendszer-

magot ki kell bıvíteni néhány elementáris tudáselemmel, készséggel és képességgel, amik a 

társadalom informatizációjához kapcsolódnak. 

1985-1993 között Ukrajnában A Szovjet Minisztérium által kiadott programokkal 

dolgoztak. Ez egy gépnélküli variánsa volt a tanulásnak. Az iskolai tantervben az informatikát 

68 órában tanították. 

A tanterv tartalma algoritmikus kultúra komponenseibıl állt, és a tanulók további 

számítógépes mőveltségének fejlesztésébıl állt, ilyen módon: 

• a nyolcosztályos iskola algoritmikus sorának rendszerezése és befejezése az algebra 

tantárgyán belül 
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• az algoritmizálási alapok elsajátítása 

• az algoritmusok automatizációjáról alkotott fogalmak elsajátítása 

• az algoritmikus szakasz politechnikus és gyakorlati megerısítése, ami az algoritmusok 

konkrét megvalósításán alapul, feladatok megoldásával számítógép segítségével. 

• A korszerő számítógépes technológiákkal való ismerkedés, a számítógép általános 

elvő alkalmazása segítségével. 

• Fogalomalkotás a feladatok megoldásáról számítógép segítségével 

 

A program 3 fejezetbıl áll. Az elsı megállapítja a készségek szintjét és hatályát, melyek 

kötelezıek a diákok számára. A tanárt ez a végsı cél felé orientálja. A 2. fejezet Az oktatás 

tartalma címmel magába foglalta az tananyag mennyiségét és felsorolását, mely kötelezı a 

diákok számára a tartalmi vonalaknak megfelelıen. A 3. fejezetben, Az oktatói anyag 

tematikus tervezése c. felajánlanak egy lehetséges anyagelosztás osztályonként, és 

iránymutatásokat azt illetıen, hány munkaórában tanítsa az adott témát. 

Az adott program így nézett ki: 

9. oszt. (heti 1 óra, összesen 34) 

Bevezetés- 2 óra, 

Algoritmusok. Algoritmikus nyelv-6 óra. 

Algoritmikus mőveletek értékekkel — 10 óra. 

Az algoritmusok felépítése feladatok megoldásához—16 óra 

10. oszt. (heti egy óra, össz. 34) 

A számítógép felépítése, a vele való munka —12 óra 

Megismerkedés a programozással —16 óra 

A számítógép szerepe a mai társadalomban 

A számítógépes tudományok fejlıdésének perspektívái – 2 óra 

Számítógépközpontba való kirándulás – 4óra 

A program bıvebb ismertetése: 

A Bevezetés arra irányul, hogy segítsen a kezdeteleges fogalomalkotásban arról, mi is 

az informatika, mint tudományág, mi az információ és a feldolgozás, a számítástechnika mint 

az információfeldolgozás automatikus eszköze. Ide tartozik a számítógép külalakjával való 

ismerkedés, az alapszerkezet megismerés,e a funkciók és összefüggések a munka során.  

Az algoritmusok, algoritmikus nyelv, algoritmikus mőveletek értékekkel c. fejezetek 

arra szolgálnak, hogy megismertessék a diákokat az algoritmizálás alapjaival. Az 
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alapfogalmak: algoritmus, elıadó (?) az elıadó parancsrendszere.(?) Az algoritmusok 

leírásának alapeszköze az algoritmusos nyelv, ami magába foglalja az összes fogalmat és 

jelenséget az algoritmusok körében. Ez a fajta megközelítés lehetıvé tette, hogy a diákok 

megismerkedjenek az algoritmikus nyelv összes elemével: értékek és fajai, az algoritmusok 

alapfelépítése, az algoritmusokhoz való fordulás.  

Az algoritmusok felépítése feladatok megoldásához c. fejezetben a tanulók a gyakorlati 

feladatok lépésrıl lépésre való megoldását tanulmányozhatták számítógép segítségével: a 

feladat felállítása, a matematikai modell felépítése, az algoritmus kidolgozása, az algoritmus 

elvégzése, az eredmények értelmezése. 

A számítógép felépítése, a vele való munka. Fejezetben a diákok megismerkedtek a 

gép struktúrájával, a processzorral, a számítógép memóriájával, stb. 

Megismerkedés a programozással magába foglalta, hogy a diákok megtanuljanak 

programokat létrehozni. 

Meg kell említenünk, hogy a legelsı tapasztalatok a tanításban, és az elsı tankönyvek 

használata után sokkal széleskörőbb fejezeteket hoztak létre az algoritmizálás és az 

algoritmikus nyelv terén. 

A számítógép szerepe a mai társadalomban, A számítógépes tudományok fejlıdésének 

perspektívái c. fejezetben azt vizsgálták, hogy milyen irányzatok léteznek a számítógép 

felhasználást illetıen a társadalomban. A téma befejezéseképpen 4 órát arra szántak, hogy 

kirándulásokat szervezzenek, megmutassák a diákoknak gyakorlatban mire használják 

számítógépes alkalmazásokat a feldolgozóiparban, hogyan kezelik a gazdaság különbözı 

területein. 

A programban több pontatlanság volt, amit 1986-ban kijavítottak, tökéletesítettek, így 

az újabb verzióban, ami 102 órás volt, az órák felosztása így nézett ki: 

Bevezetés. – 2 óra. A számítógéppel való megismerkedés—8 óra. 

Az algoritmizálás alapjai—26 óra 

A számítástechnika alapjai—12 óra 

A programozás alapjai 20 óra 

Feladatok megoldása számítógép segítségével—28 óra 

A számítógép a társadalomban 6 óra 

Ez a kurzus arra irányult, hogy az informatikaoktatás olyan körülmények között 

történjen, ahol a tanulók aktívan dolgozhatnak gépeken, számítástechnikai termekben. A 

program annak a reményében volt kidolgozva, hogy hamarosan az ország iskolái el lesznek 

látva számítástechnikai eszközökkel. Az összes téma sok gyakorlati részt tartalmaz. 
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1993-ban Ukrajnában egy átmeneti programot javasoltak, melynek tervezete szerint a 

számítógépeket felhasználták a tanítási folyamatban, de a program céljain változtattak. 

(szerzık: Zsáldák, Morze, Naumenkó) Ebben a tanítási programban, programozó felhasználók 

helyett aktív felhasználókat neveltek, melynek segítésével maga a tantárgy is felhasználói 

jelleget nyerhetett. A programban változtattak az óraszámokon, témákon, és azok 

megismerési formáin. Az, hogy csökkentették a programozás órákat ahhoz vezet, hogy több 

idı jutott más témákra, és így kikerülhettek olyan témakörök, amiket a tanulók többsége 

nehezen sajátított el, és a jövıben nem használták fel. A tanárnak bizonyos szabadságot adtak, 

és így ı maga dönthette el, melyik témaanyagra szán több órát, és melyikbıl vesz el.  

Az elsı szinten a programot különbözıképen realizálták, attól függıen, hogyan volt 

ellátva az iskola számítástechnikai eszközökkel. A 9. osztályban az informatika tantárgy 34 

tanórát kapott (heti egy óra). A 10. osztályban attól függıen, hogyan tudták megszervezni a 

tanulók gyakorlati munkáját, a kurzusnak kétféle variánsát kínálták— szőkített és teljes 

forma. A szőkített forma azoknak az iskoláknak volt ajánlott, akik nem tudták biztosítani a 

tanulók számára a gyakorlati foglalkozásokat számítástechnika termekben. A teljes forma 68 

óra, azoknak az iskoláknak, akik biztosítani tudták ezt a feltételt.  

Ennek a programnak megfelelıen az informatikai tanterv a következı részekbıl állt: 

Bevezetés – 2 óra 

Számítástechnikai rendszer—7 óra 

Operációs rendszer—18 óra 

Gyakorlati fogalakozások általános és oktatói jelleggel—44 óra 

Az algoritmizálás és programozás alapjai—31 óra 

A kurzus fı célja: olyan tudás, készségek és képességek fejlesztése, amelyek 

elengedhetetlenek a mai modern informatikai technológiák használatához, feladatok 

megoldásához melyek az információ feldolgozásával kapcsolatosak, annak keresésével, 

rendszerezésével, mentésével, átadásával, megismertetni a tanulókat az új információs 

technológiák szerepével a gazdaságban, tudományokban, mindennapi gyakorlatban, stb. 

A célt úgy szerették volna elérni, hogy a diákok gyakorlati tapasztalatokat szereznek a 

számítógép használatát illetıen, megismerik annak felépítését, funkcióit a hozzá tartozó 

kelléket, a vele való munka formáit, a rajta elvégzett feladatok típusait, stb. 

Az iskolai informatikai kurzusra két évet adtak. Attól függıen milyen felszereltségő 

volt az adott iskola, a kurzus tartalma, formája 3 féle variánsra oszlott. 
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1. Gépi kurzus. Minden informatika óra a számítástechnikai szakteremben zajlott. A 

számítógépeket szükség szerint használták. Az összes informatika órán mind elméleti, 

mind gyakorlati jellegő anyagot igyekeztek átadni. 

2. Félgépi kurzus. Az állandó számítógép-hozzáférés az iskola falain kívül oldható meg. 

Ebben az esetben az elméleti és gyakorlati anyagot elválasztották egymástól. Az 

osztály csak akkor oszlott fél-csoportra, ha gyakorlati fogalakozásuk volt.  

3. Gépnélküli kurzus. a számítógép hozzáférés korlátozott, vagy egyáltalán nem 

lehetséges.  

A tanár itt sajátmagára van utalva. Önállóan választotta ki az oktatói módszertant, 

önállóan kellett tankönyvet beszereznie, döntenie két könyv között, vagy együtt tanítani 

mindkettıbıl. 

A Bevezetésben a diákok az információ fogalmával ismerkedtek meg, annak fajtáival, 

formáival, eszközeivel, az információ szerzéssel és átadással, az informatikával, mint 

tudományággal. De sajnos az idı szőke és a szakirodalom hiánya miatt mind a tanát mind a 

diák számára az anyag csak formálisan volt átadva.  

Több kérdéskör háttérbe szorult, így többek között olyanok is, mint az információ és az 

értesítés összefüggése, az információ és zaj valamint együttes átalakulásuk, az információ 

védelme, és más információs folyamatok. 

A továbbiakban a diákok megismerkedtek a számítástechnikai rendszerrel úgy, mint az 

információfeldolgozás egyik eszközével. Néhány algoritmus-szabályon keresztül a 

tanulóknak el kellett sajátítaniuk a számítástechnikai rendszer felépítését, fıbb összetevıit, 

funkcióit, és mőködési elveit. A program magába foglalta, hogy az adott anyag oktatásánál a 

diákok gyakorlati munkát is végezzenek a számítógépeken, melynek során megismerkednek a 

billentyőzettel, a billentyő-tréner segítségével.  

A programba elıször iktatták bele az Operációs rendszer c. témát (17 óra)A különbözı 

rendszerek funkcióit, összetevıit és irányultságát az MS-DOS operációs rendszerek keresztül 

vizsgálták. A program fogalmával a tanulók egyszerő parancsfájlok segítségével ismerkedtek. 

A tanulóknak meg kellett ismerniük az Autoexec.bat valamit a konfigurációs Config.sys nevő 

programokkal. ahhoz, hogy jobban kiismerjék magukat az operációs rendszerekben 4 

gyakorlati munka segített.  

A 4. nagy téma, Gyakorlati fogalakozások általános és oktatói jellege (44 óra), vagyis 

a kurzus egyharmada végre a képességek és készségek fejlesztésére irányult. Ide tartozik a 

meghajtókkal való munka az antivirus-programok, archiválós programok, szöveges, grafikus 

és zenei szerkesztıprogramok, elektronikus táblázatok és adatbázisok, továbbá mindenféle 
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segédprogramok, amik más tantárgyak tanulására irányulnak_matematika, fizika, kémia, 

földrajz, történelem, anyanyelv és idegen nyelvek elmélyültebb tanulmányozására. 

Az utolsó nagy fejezet az algoritmizálás és programozás alapjai címő magába foglalja 

a tanulók algoritmus szerkezetekkel való megismerkedése, és programozási nyelvekkel való 

leírásukkal. 

Nyilvánvaló hogy a program eme variánsa az elmúlt évek alatt a legkevésbé biztosította 

az iskolai informatikaoktatást, belekalkulálva a szubjektív és objektív körülményeket. 

Az iskola felszereltségtıl függıen, annak specializációja lehetıvé teszi az informatika 

széleskörő tanulmányozását. 

A konkrét informatikai programok melyeket különbözı intézményekben dolgoztak ki, a 

következıkbıl indultak ki a program kidolgozásában alapulnak:  

• az oktatási intézmény informatikai felszereltségi szintje  

• az intézmény típusa, irányultsága 

• a tanár módszertani pozíciója 

MA az I és II szinten akkreditált oktatási intézményeket fel lehet osztani néhány típusra 

a számítógépes felszereltségüktıl függıen: 

1. szint. Számítástechnikai terem BK-0010, UKNC, Korvet típusú számítógépekkel, 

Basic rendszerrel. (1986-1991) Ebben az esetben az egyes témákat értékelési terv 

alapján adják ki.  

2. szint. Számítástechnikai terem РС/286, PS/2, РС/386 típusú számítógépekkel, 1Mb. 

operációs memóriával, amik MS-DOS alapúak. A program teljes mértékben 

véghezvihetı. 

3. szint Számítástechnikai terem PC/Pentium, РС/486 típusú számítógépekkel 2 Mb. 

operációs memóriával és többel, amik Windows alapúak, továbbá Macintosh típusú 

gépek. A program teljes mértékben teljesíthetı, de egyes kérdések pontosításokat 

követelnek. Ez váltotta ki 1996-ban a tökéletesített kiadást, amit sikeresen használtak 

is a tanárok. 

4. szint Számítástechnikai terem multimédiás PC/486, PC/Pentium, Macintosh 

számítógépekkel, amik már CD-ROM-osak, és internethez csatlakoztathatók. Az 

elmúlt évek során több ilyen szakterem jelent meg, méghozzá nemcsak városi 

iskolákban, de falusiakban is. Ez a program tökéletesítéséhez vezetett, és így a diákok 

informatikai kultúrája is javulhatott.  

Bármilyen szintő számítástechnikai szakterem fel kell hogy legyen szerelve minimálisan 

szükséges eszköztárral, ami magába foglalja az alap és gyakorlati programeszközöket. Az 
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alapeszközökhöz tartozik: 

• antivírus és tömörítı programok 

• szövegszerkesztık 

• képszerkesztık 

• táblázatkezelık 

• programozási rendszerek 

• a számítástechnikai hálózat és telekommunikációs eszközök munkarendszere 

Az iskolai komponens segítségével (azok az órák, melyeket egyéni és csoportos 

munkára adnak) az informatika órák mennyiségét növelni lehet. 

2001-ben Ukrajna Oktatásügyi Minisztériuma megemelte az informatika órák 

óraszámát megemelték 102-rıl 140-re, olyan iskolákban melyek jól felszereltek. Azon iskolák 

számára, akik nem rendelkeznek megfelelı felszereléssel a gépnélküli program bıvített 

változata javasolt. Az informatika 7-9 osztályokban oktatható, ha külön szerzıi programok 

keretében, amik a Minisztérium által jóvá vannak hagyva.  

Most elemezzük azt az informatikai programot, melyet középiskolákba terveztek, és 

ami Ukrajna 2001-ben jóváhagyott. 

A kurzus célja, hogy a diákok elméleti tudását bıvítse, és gyakorlati használatra 

tanítsa így fejlessz azok tanulási-megismerési tevékenységüket.  

A teoretikus adatbázishoz tartoznak: általános fogalmak az információról, sajátosságai, 

információs folyamatok és rendszerek, általános feladat-megoldási elvek számítógép 

segítségével, stb. 

A gyakorlati készségekhez tartoznak: az információ bevitele és kivitele, szöveg- és 

képszerkesztı használata, információs keresı programok, adatbázisok és táblázatok kezelése, 

internethez kapcsolódó programok ismerete és használata. 

Az oktatói terv változatától függıen, az informatika órák taníthatók a 8-9, valamit a 10-

11 osztályokban. 

A számítógépes felkészültségtıl függıen a tanár önállóan választhatja meg a 

módszereket, változtatni az órák mennyiségén, egyes kérdésköröket külön tárgyalhat.  

Attól függıen, hogy milyen a számítógépes felszereltség, az órák felosztásának több 

változata különíthetı el:  

• az elsı variáns a Windows operációs rendszer használatára irányul, ezen belül 

is Az algoritmizálás és programozás alapjai címő téma is kétféleképpen 
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tanítható, az elsı változat a folyamatos programozásra irányul, (Basic vagy 

Pascal), a másik változat az tárgyi programozásra (Visual Basic vagy Delphi) 

• A tervezet második változata arra irányul, hogy az informatikát olyan 

számítógépek segítésével sajátítsa el, amik MS-DOS rendszer irányítása alatt 

mőködnek.  

 

§ 2.1. Az informatikaoktatás alapelvei 
 

Az oktatási elvek választ adnak arra a kérdésre: „Hogyan kell megszervezni az oktatás 

folyamatát” 

Az oktatás alapelvei olyan vezérelvek, normatív követelmények, amelyek az oktatás 

folyamatának a megszervezéséhez és megvalósításához szükségesek. Az alapelvek 

rendszerint alapelvek rendszeréhez vezetıdnek vissza, amelynek alapján végzıdik az oktatás. 

A tudományosság és megerısített összetétel elve 

Ez az elv elıirányozza a tudomány lényeges tartalmának a választásait. Miszerint az 

informatika tanítása közben minden olyan adat, ami nem tartozik bele a fogalmak körébe, 

azok gátolják az anyag elsajátítását. Ide tartozik a legszükségesebb tananyag kiválasztásának 

problémája is, ami nagyon fontos az elsı órákon. Ennek megoldásához nagyon fontos az óra 

céljának és feladatának kiválasztása, az elsıdleges és másodlagos dolgok rendszerezése. 

Ezen elv megvalósításához hasznos: 

1. A tanítás aktuális eszközeinek használata az informatikában (szaklapok olvasása; 

a megfelelı témájú weboldalak látogatása; konferenciákon való részvétel) 

2. Az informatika logikájának és a tudományos ismeretszerzés kihasználása 

3. Az informatika törvényeinek megtanulása, de nem a kész formák alapján, hanem 

ösztönözni a diákokat az önálló kutatásra 

4. Megismertetni a diákokat a tudósok életrajzainak érdekes tényeivel 

Folyamatosság és rendszeresség elve 

Ennek megvalósításához alkalmas: 

1. A tananyag felosztása logikailag összekapcsolódó fejezetekre és blokkokra. 

Sémák, táblázatok, vázlatok, jegyzetek használata 

2. A tanítás céljának megformálása. Az új anyag megismertetése közben gyakorlati 

szempontból hasznos tájékoztató alapmőveletet adni 

3. Nem szabad a foglalkozást megszakítani másodlagos tényekkel 
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4. Minden órának legyen megismertetve a tartalmi központja 

A látható tartalom és tevékenység elve 

A szemléletesség és láthatóság egy nagyon különleges része az oktatásnak. 

Gyakorlatilag minden órán, amelyen a tanuló használja a számítógépet, ez az elv érvényesül. 

Ehhez elengedhetetlen, hogy a tanulók munkája a számítógéppel folyamatosan rendszerezett 

és irányított legyen. 

Aktivitás és önállóság elve 

A tanuló aktivitása az ı tevékenységei által realizálódik. Az aktivitás elve az 

informatikában elıirányozza a tanulók szellemi aktivitását a tevékenység elsajátításának 

folyamatában. A tanítás akkor effektív, a ha a tanuló érzi a tanulás szükségességét. 

Az aktivitás elvének megvalósításához célszerő: 

1. Megtanítani a tanulót kérdések megfogalmazására. A kérdés fontosabb, mint a felelet, 

mert új utat nyit az ismereteknek 

2. A tanításban mindig használni kell alternatív megközelítést, pozíciót, nézıpontot 

bármilyen kérdésben 

3. Okot keresni ahhoz, amit éppen tanulnak 

4. A tanítás folyamán állomásokat kell beiktatni, ahol a tanulók elemezhetik 

tevékenységüket 

A tanuló önállósága szintén célja és feltétele a sikeres informatika tanításának. Az 

önállóság a tanulók aktivitásából következik, de a kettı nem ugyan az. Az önállóság 

következtében növekszik a produktivitás (a tanítás eredményessége). Lehetséges szakaszai a 

tanár általi teljes irányítástól, az operatív segítségen át, az önirányított ismeretszerzési 

tevékenységig a PC segítségével. Az önállóság magas fokának egyik jele a keresési 

tevékenységek a PC-vel, vagy az Interneten a keresıszolgáltatások igénybe vétele. 

A tudatosság elve 

Ez az informatika tanításának egyik legfıbb elve. Ezen elv elıirányozza a tananyag 

célirányos kiválasztását, amely biztosítja a tanuló fejlıdését. 

Azon jelenségek megértésére irányul, amelyeket nem kell biztosítani a tanulóknak: 

1. a szituáció modellezése útján 

2. szabályok (szabályzatok) útján 

3. a jelenség jellemzıinek kiválasztásával 

4. súgó és tanítási segédlet segítségéve, aminek különbözı formái lehetnek 

A tudás erısségének és rendszerezettségének elve 

A tananyag elsajátításának erıssége biztosítható a tanítás folyamatában a tananyag 
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tartalmasságának növelésével, külsı motiváció növelésével, gyakorlatok végzésével, alkotói 

feladatok végzésével, az anyag ismeretének rendszeres ellenırzésével. 

 

§ 2.2. Az informatikaoktatás módszerei 
Az oktatási módszerek választ adnak a „Hogyan tanítsunk?” kérdésre. A módszer görög 

eredető szó, mely utat, módot jelent. Oktatási módszernek nevezzük a tanár és a tanulók 

egymást követı, kölcsönösen összefüggı tevékenységének rendszerét, mely lehetıvé teszi az 

oktatás tartalmának elsajátítását és a kitőzött célok elérését. 

Az oktatás során alkalmazott módszerektıl függ az oktatási folyamat eredményessége. 

Ezért különös figyelmet kell fordítanunk az oktatási módszerekre. 

A mód a módszer azon összetevıje, mely kevesebb mennyiségő cél elérését teszi lehetıvé. 

Az oktatási eljárások különböznek az oktatási módszerektıl. Az eljárás – a módszer egy 

részét képezi. Például, a tanár magyarázata egy oktatási módszer, viszont a magyarázat 

vázlatának közlése már eljárás, mely arra készteti a tanulókat, hogy aktív módon sajátítsák el 

a tanár által magyarázott anyagot. Az egyes oktatási eljárások különbözı oktatási módszerek 

részei lehetnek. 

Az oktatási módszereket a következıképpen oszthatjuk fel: 1) tudományos oktatási 

módszerek (általános didaktikai módszerek), vagyis a tudományos tevékenység módszerei, 

melyek összefüggésben állnak az általunk ismert gondolkodási mőveletekkel (megfigyelés és 

tapasztalat, összehasonlítás, elemzés és összefoglalás stb.), valamint a tudományos 

megfigyelés módszerei (induktív, deduktív stb.); 2) oktatási módszerek (részben didaktikai). 

Vagyis, olyan módszerek, melyek azzal a céllal lettek bevezetve, hogy megvalósuljon a 

tantárgy hatékony elsajátítása. Például, ide soroljuk a heurisztikus vagy rávezetı módszert, 

modellezést alkalmazó oktatást, a célszerően megválasztott feladatok módszerét, 

telekommunikációs projektek (tervek) módszerét. 

Attól függetlenül, hogy az „oktatási módszernek” több meghatározását és magyarázatát 

ismerjük, azt állíthatjuk, hogy ezek valamilyen szinten kiegészítik egymást. 

Az összes megközelítésben az a közös, hogy mindegyikük három tulajdonsággal 

rendelkezik, melyek jellemzik: 

• az oktatási-megismerési tevékenységet; 

• a pedagógiai tevékenységet; 

• az oktatási folyamatban résztvevık közös tevékenységének tárgyát. 

Ezért, annak érdekében, hogy meghatározzuk, vagy jellemezzük a gyakorlatban 
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alkalmazott oktatási módszereket, meg kell adnunk azok mindhárom csoporthoz tartozó 

sajátosságait. A lehetséges oktatási módszerek sokszínőségét az adott csoportokhoz tartozó 

sajátosságok sokszínősége jellemzi. 

Az oktatási módszerek elemeit és ezek kölcsönös kapcsolatát vázlatosan a következı 

ábrán látható módon ábrázolhatjuk (2.1 ábra). 

 

Az általános didaktikai oktatási módszereket többféleképpen osztályozhatjuk, figyelembe 

véve a rájuk jellemzı különbözı sajátosságokat (például: az ismeretek megszerzésének 

forrása szerint; a tanár és a tanulók közös tevékenységének módja szerint, a didaktikai 

feladatok jellemzıi szerint stb.) 

A legelterjedtebb a következı két osztályozás: 1. Az oktatási módszerek osztályozása a 

tanulók ismeretszerzésének forrása szerint (más szóval, a tanár és a tanuló által átadott 

információ módja szerint). Az adott sajátosságokat figyelembe véve, az oktatási módszereket 

a következıképpen osztályozzuk (2.2 ábra): 

• verbális (szóbeli) módszerek, melyek magukban foglalják mind a tanár által átadott 

anyagot (elıadás, elbeszélés, magyarázat, megbeszélés), mind a tanulók könyvvel (a 

tankönyvvel, kiegészítı-, tudományosan népszerő és oktató irodalommal), a számítógépes 

programokkal és internettel való munkáját; 

• szemléltetı módszerek (szemléltetı kísérletek), melyeknél a fı szerepet a jelenségek és 

a tárgyak tanár általi demonstrációja (bemutatása) játssza, a magyarázat pedig nagy 

jelentıséggel bír (általuk a tanár megvalósítja a megfigyelés menetét és fejleszti a tanulók 

gondolkodásának logikáját); 

• gyakorlati módszerek (laboratóriumi munkák, gyakorlati munkák, a kiosztott anyaggal 

való munka, feladatok megoldása stb.) 

Tanár Tanuló 

Az oktatás 
célszerősége 

A tanulás 
célszerősége Az oktatás célja 

2.1 ábra 
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2. A módszerek osztályozása a tanulók megismerési aktivitásának és önállóságának 

szintje szerint (a gondolkodási aktivitás jellege szerint) vagy a megismerési tevékenység 

jellege szerint, melyet a tanár szervez meg és melyet a tanulók az oktatási folyamat során 

valósítanak meg. 

M.N.Sztalkin és I.J.Lerner ezeket az oktatási módszereket a következıképpen 

osztályozzák: 

1) magyarázó-szemléltetı vagy informatív-receptoros (elbeszélés, iskolai elıadás, 

magyarázat, a tankönyvvel való munka, szemléltetés stb.) – a tanár közli a tananyagot, 

a tanulók pedig elsajátítják azt; 

2) reproduktív (a cselekményekkel és a tevékenységgel kapcsolatos ismeretek és 

módszerek kialakítása algoritmus, program stb. segítségével) – a tanuló a tanár által 

megadott minta szerint cselekszik; 

3) problémamegoldó oktatás – a tanár közli a tanulókkal a problémát és bemutatja annak 

megoldási módját; a tanulók megfigyelik a probléma megoldásának logikáját, 

megismerkednek a feltáró megismerés mintájával; 

4) részleges-keresési vagy heurisztikus (rávezetı) – a tanár részekre bontja a problémát, a 

tanulók megvalósítják a részproblémák megoldásának különálló lépéseit; 

5) kutató (feltáró) módszer, projekt módszer – a tanulók alkotó és keresı tevékenysége a 

számukra új problémák megoldása során; 

A megadott módszereket két csoportra oszthatjuk fel: 

1) reproduktív (az 1. és a 2. módszer), melyek alkalmazása során a tanuló kész 

ismereteket sajátít el és többször is alkalmazza a számára ismert tevékenységi 

módokat; 

Oktatási módszerek 

Az információ megszerzésének forrása szerint 

Verbális módszerek Szemléltetı módszerek 

Gyakorlati oktatási módszerek 

Laboratóriumi 
munkák 

megoldása 

Gyakorlati 
munkák 

megoldása 

Célszerően 
megválasztott 

feladatok 
megoldása 

Programozás 

2.2 ábra 
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2) produktív (a 4. és az 5. módszer), melyek abban különböznek egymástól, hogy a 

tanuló új szubjektív ismeretekre tesz szert, az alkotó tevékenység eredményeképpen. 

A problémamegoldó oktatás egy köztes csoporthoz tartozik, mert egyformán elınyben 

részesíti úgy a kész ismeretek elsajátítását, mint az alkotó tevékenység elemeit. 

A magyarázó – szemléltetı módszert az új fogalmak bevezetésekor, az algoritmusok 

alapvetı szerkezetének, az algoritmusok szerkesztési szabályainak, a programozási nyelvek, a 

számítógép felépítési elveinek, a szöveges- és grafikus szerkesztık alapvetı funkcióinak, az 

elektronikus táblázatok, adatbázisok, szakértıi rendszerek, az internet alapvetı 

szolgáltatásainak, különbözı feladatok megoldási módszereinek és lépéseinek 

tanulmányozásakor stb. alkalmazzuk. 

Ezen oktatási módszer alapján a tanár tevékenysége az új tananyag átadásával függ össze, 

a tanulók tevékenysége pedig a megértéssel, a felfogással és a tananyag memorizálásával. 

Ennek értelmében, a tananyag különbözıképpen állhat kapcsolatban a tanulók tapasztalatával: 

• Elıször induktív módon közöljük és sajátítjuk el – nem a tanulók elızetes 

ismereteire építve; 

• Játékosan közöljük – a tanulók által elızıleg megszerzett tudásra építve a kimeneti 

jellemzık, tulajdonságok, funkciók aktualizálása alapján. 

• Továbbfejlesztjük deduktív módon – az ismeretek alkalmazása által. 

Hasonlóan alkalmazhatjuk a gyakorlati és a szemléltetı módszereket. Az oktatás ilyen 

megszervezése mellett fejlıdnek a tanulók ismeretei és tevékenységi módjai: az elemzési 

eljárások, az általánosítás, az induktív, deduktív és az analógiai módszerek. 

A reproduktív módszert az órán elsajátított tananyag megismétlése során vagy a házi 

feladat megoldása során alkalmazzuk. A tanár tevékenysége ennek értelmében – a tanuló 

válaszának elemzése, hibáinak javítása; a tanulók tevékenysége – az osztályban elhangzottak 

elmondása. A reproduktív módszert az ismeretek alkalmazásával kapcsolatos készségek 

fejlesztésére alkalmazzuk. 

A tanár közli a problémát, a tanulók pedig megoldják azt: megoldják a feladatokat a 

minta alapján, az elméleti ismeretek alkalmazásával a már ismert módszer segítségével. 

Bármilyen gyakorlat lehet induktív, deduktív vagy olyan, melyet analóg (hasonló) 

módszerekkel lehet megoldani. Viszont, minden esetben olyan cselekményekrıl van szó, 

melyek már többször el voltak végezve. 

A reproduktív módszerek rendszere segítséget nyújt a tanulóknak az ismeretek és a 

készségek megszerzésére, az alapvetı gondolkodási mőveletekkel kapcsolatos képességek 

fejlesztésére. A tanulók alkotó tevékenységének fejlesztése érdekében reproduktív 
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ismeretekre van szükség. 

A két, megemlített módszer hiányossága abban nyilvánul meg, hogy kevésbé segítik a 

tanulók produktív gondolkodásának, megismerı aktivitásának és önállóságának fejlıdését. 

Emellett, a tanulók reproduktív tevékenységének alulértékelése ahhoz vezet, hogy nem 

biztosíthatók ezáltal a tanulók cselekedetekkel kapcsolatos ismeretei, melyek elsajátítása, 

biztosítja az önálló megismerési tevékenység, az alkotó gondolkodás és a produktív 

tevékenység szükséges feltételét. 

A problémamegoldó módszereket úgy jellemezhetjük, hogy a tanár, a magyarázatot és a 

szemléltetést alkalmazva, megfogalmazza a problémát, majd a magyarázata vagy az elıadása 

során meg is oldja azt, figyelembe véve a megismerési folyamatot. Ehhez, valamely módon, 

csatlakozhatnak a tanulók. Ráadásul, a problémák megfogalmazása, erısíti a tanulók 

figyelmét, aktivizálja a tanár által magyarázott tananyag megértésének és a felfogásának 

folyamatát. 

A részleges-keresési módszer (néha heurisztikus (rávezetı) megbeszélésnek is nevezik). 

A tanár az óra új anyagának tanulók általi elsajátításához való felkészülés során, elıre 

megfogalmazza a kérdéseket, melyekre válaszolva, a tanulók valami újat ismernek meg az 

oktatási folyamat során. Ezt a módszert az új informatikai fogalmak bevezetése során célszerő 

alkalmazni. 

A részleges-keresési módszerek alkalmazása során egyes esetekben a tanulók aktív részt 

vesznek a keresésben, melyet a tanár irányít, más esetekben, bizonyos szabályokkal és 

törvényekkel (elméleti állításokkal) való megismerkedés után, a tanulók a tanár vezetésével, 

bebizonyítják azok igaz voltát, az új ismeretek keresése analógia alapján valósul meg. 

Keresési módszer. A számítógép alkalmazása során a szoftverek és a számítógépes 

hálózatok alkalmazásával kapcsolatban kérdések merülnek fel, melyek nem teljesen a 

konkrét ismeretek elsajátításáról vagy azok memorizálásáról szólnak, hanem inkább a nagy 

terjedelmő információban való tájékozódásról és a konkrét ismeretek megszerzésérıl, az 

információs-keresı rendszerekkel kapcsolatos lekérdezések helyes megszerkesztésérıl, a 

lekérdezés gyors és hatékony javításának készségérıl sikertelen keresés során. 

A kutató (feltáró) módszert abban az esetben alkalmazzuk, amikor a tanulók által 

megoldandó problémát vagy a tanár, vagy maguk a tanulók fogalmazzák meg, és önállóan 

oldják meg ezt a problémát. 

A kutató (feltáró) módszerek alkalmazása biztosítja az ismeretek nagy mértékő 

megértését és az alkotó, önálló, kutató tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatok fejlesztését. 

A kutató (feltáró) módszereket leggyakrabban feladatok megoldása során alkalmazzuk, 
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ennek értelmében, a problémát maga a tanuló fogalmazza meg, önállóan oldja meg és 

ellenırzi le annak helyességét. 

A kutató (feltáró) módszerekhez tartozik a projekt módszer, melynek alapvetı kérdése 

a következı: „Miben válik hasznomra minden, amit megismerek, hol és hogyan tudom ezeket 

az ismereteket alkalmazni?” 

A projekt módszer célja a tanulók megismerési készségeinek, ismereteik önálló 

bıvítésére irányuló készségek, az információs térben való tájékozódás, a kritikus 

gondolkodás fejlesztése. 

A projekt módszer mindig a tanulók önálló tevékenységére irányul (egyéni, páros vagy 

csoportos), melyet a tanulók bizonyos idı alatt teljesítenek. Ez a megközelítés szerves 

kapcsolatban áll az oktatás csoportos megközelítésével. A projekt módszer mindig valamely 

probléma megoldását feltételezi, mely egyrészt, elınyben részesíti a különbözı módszerek, 

oktatási eszközök alkalmazását, másrészt, az ismeretek beépülését a különbözı 

tudományágakkal (a technikával, a technológiával és az alkotói tudományágakkal) 

kapcsolatos készségek fejlesztésébe. A végrehajtott projektek eredményeinek kézzel 

foghatóaknak kell lenniük, vagyis, ha az adott probléma elméleti jellegő, akkor ennek a 

konkrét megoldását értjük alatta; ha gyakorlati, akkor a konkrét, végrehajtható eredmény. A 

projekt módszer alapvetı értékének tekinthetı az, hogy a tanulókat oktatási projekt 

létrehozására készteti, nem pedig egy bizonyos téma egyszerő elsajátítására. Oktatási projekt 

az óra megszervezésének egyik formája, mely a tanulók komplex tevékenységét részesíti 

elınyben és az oktatási elemek bizonyos idı alatt történı elsajátítására irányul (a tanórától 

néhány hónapig terjedı idıintervallumon belül). 

A projekt módszer alkalmazásának alapvetı követelményei: 

• Kutató (feltáró), alkotó jellegő probléma vagy feladat jelenléte, melynek megoldása 

integrált ismeretanyagot, feltáró keresést igényel, például, valamely szoftver 

alkalmazásával kapcsolatos probléma különbözı feladatok megoldására stb. 

• A tanár a projektet a tanulók kezdeményezésére hozza létre. Az egész osztály 

projektjének témája ugyanaz lehet, de annak megvalósítási módja minden csoportban 

különbözı. 

• Az elırelátható eredmények gyakorlati, elméleti és megismerési jelentısége (például, 

jelentések egy adott szolgáltatásról, egy újság, évkönyv, terv közös publikációja, a 

pedagógiai tervek végrehajtásával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlások, weboldal 

létrehozása stb.) 
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• A tanulók önálló (egyéni, páros vagy csoportos) tevékenysége. 

• A közös/egyéni projektek végsı céljának meghatározása. 

• A különbözı tudományágakkal kapcsolatos alapvetı ismeretrendszer meghatározása, 

amely a projekttel való munkához szükséges. 

• A projekt tartalmi részével kapcsolatos szerkezet kialakítása (a lépésenkénti 

eredmények megadásával). A projekt elıre meg van tervezve, fel van építve, de ezzel 

együtt lehetıvé teszi a megoldás menetének alakíthatóságát és változtatását. 

• Kutató (feltáró) módszerek alkalmazása: a probléma és a kutatási feladatok 

meghatározása, melyek különbözı problémákból, a megoldásukra irányuló 

tudományos feltevések megfogalmazásából adódnak, az elemzı módszerek 

megbeszélése, a végeredmények szerkesztése, az adatok elemzése, következtetések 

levonása, javítás, következmények (a közös kutatómunka során alkalmazott 

„gondolkodásfejlesztés” és a „kerek asztal” módszer, a kísérleti eredmények 

feldolgozásának statisztikai módszerei, alkotói jelentések, áttekintések stb.) 

• A végrehajtott projektek eredményeinek kézzel foghatóknak, vagyis, egy bizonyos 

módon létrehozottaknak kell lenniük, (videófilm, album, „utazásokról” szóló újságok, 

számítógép segítségével létrehozott újság, évkönyv, weboldal stb.) 

• Valós, iskolai erıforrásokra támaszkodó projektek. 

Az oktatási projekteknek olyan szerkezeti alapja van, mely annak álláspontjaiban és 

programjában nyilvánul meg. 

- a projekt neve; 

- idézet, jelmondat vagy más típusú projektek; 

- a projekt ötlete; 

- a projekt céljai és feladatai; 

- a projekt résztvevıi; 

- a projekt regisztrációjának feltételei; 

- a projekt megvalósításának határideje; 

- a projekt megvalósításának állomásai; 

- a projektben való részvétel feltételei (szervezési, technikai stb.) 

- a projekt megvalósításának sajátosságai, a résztvevık tevékenységének módjai; 

- a projekt szervezıi és résztvevıi, valamint más szubjektumokkal való együttmőködés 

módjai; 

- a projektben résztvevık munkái értékelésének feltételei; 
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- megállapítás és értékelés; 

- a projektek eredményei, azok értékelése; ajándékok és jutalmak; 

- a projekt folytatásának és fejlesztésének lehetısége; 

- a projekt szerzıi, koordinátorai, adminisztrátorai, szervezıi. 

A projekt kidolgozásának és végrehajtásának állomásai: 

1. A projekt célja az ismeretek, készségek és képességek tanulók általi elsajátítása a 

projektben való részvétel során. 

2. Azon helyzetek bemutatása, melyek egy vagy több probléma feltárását teszik 

lehetıvé egy adott témakörön belül. 

3. Az adott probléma megoldására irányuló hipotézisek megfogalmazása 

(„gondolkodásfejlesztés”). Minden hipotézis megbeszélése és megalapozása. 

4. A bevezetett hipotézisek ellenırzésére szolgáló módszerek megbeszélése kis 

csoportokban (minden csoportban egy-egy hipotézis), az információ lehetséges 

forrásainak megbeszélése a megfogalmazott hipotézis ellenırzése érdekében. 

5. Az eredmények tervezésének megbeszélése. 

6. Tények, érvek keresésére irányuló csoportmunka, mely igazolja, vagy 

leegyszerősíti az adott hipotézist. 

7. Minden csoport projektjének (a probléma megoldására irányuló hipotézisek) 

védelme. 

8. Új problémák felvetése. 

A számítógépes telekommunikációs eszközök fejlıdése miatt, széleskörően 

alkalmazzák a távoktatási projekteket, melyekben a különbözı iskolák, városok, országok 

tanulói vehetnek részt. 

Telekommunikációs oktatási projekt – a tanulók vagy partnerek közös, a számítógépes 

technológiák alkalmazása által megszervezett oktatási-megismerési, alkotói tevékenysége, 

melynek céljai: valamely probléma vizsgálata, a módszerek egyeztetése, a tevékenység 

módjai, melyek a tevékenység közös eredményének elérésére irányulnak. 

Telekommunikáció – az információ nagyobb távolságokra való átadása elektronikus 

eszközök segítségével. Számítógépes telekommunikáció – az információ egyik 

számítógéprıl a másiknak való átadása a föld bármely pontján. A számítógépes 

telekommunikáció biztosítja a különbözı országokban élı tanulók és tanárok számára az 

egymás között kommunikációt. 

A telekommunikációs projektek témaköre és tartalma lehetıvé kell, hogy tegye a 

számítógépes telekommunikáció tulajdonságainak természetes módon történı alkalmazását. 
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Más szóval, nem minden projekt felel meg a telekommunikációs projektek jellemzıinek, 

bármennyire is érdekes vagy gyakorlati jelentıséggel bír. 

A telekommunikációs projektek pedagógiailag igazoltak abban az esetben, amikor az 

alkalmazásuk során biztosítottak a következık: 

• Egy természetes, fizikai, szociális vagy más jelenség numerikus, rendszeres, egyszer 

vagy többször elvégzett megfigyelése, mely az adott probléma megoldása érdekében 

megköveteli az adatok más régiókból való megszerzését. 

• Olyan jelenség, tény vagy esemény összehasonlító elsajátítása, vizsgálata, mely 

különbözı helyeken történt meg, annak érdekében, hogy beazonosíthatóak legyenek 

az egyes megoldások vagy döntések, és megfogalmazhatók legyenek az ötletek stb. 

• Valamely probléma vagy feladat különbözı (alternatív) megoldási módjai hatékony 

alkalmazásának összehasonlító vizsgálata, annak érdekében, hogy meghatározzuk az 

adott megoldási módok közül a leghatékonyabbat, melyet bármely helyzetben 

alkalmazhatunk, vagyis, annak érdekében, hogy az adott probléma megoldásának 

objektivitásáról és hatékonyságáról általános képet kapjunk. 

• Valamely téma közös, kreatív feldolgozása, legyen a gyakorlati vagy alkotói munka 

(folyóirat, újság, weboldal, próza, könyv, zeneköltemény létrehozása, zenemő, a 

tananyag tökéletesítésével, a pedagógiai tervvel, a közös sport- és kulturális 

eseményekkel, ünnepekkel kapcsolatos ötletek stb.) 

• Közös, izgalmas, kalandokkal teli számítógépes játékok, versenyek megszervezése. 

A telekommunikációs projektek alkalmazásának sajátosságai 

A telekommunikációs projektek, mint bármely más típusú projektek, csak az oktatással 

és a neveléssel kapcsolatos, lényeges megközelítések keretein belül lehetnek hatékonyak. 

Ezek egyrészt, a tekintélyes oktatási módszerektıl való eltérést feltételezik, másrészt, a 

gondosan átgondolt és az ötletesen megalapozott oktatási módszereket és eszközöket. Ez 

csupán az oktatási rendszer egyik összetevıje, nem pedig maga a rendszer. 

• A telekommunikációs projektek megszervezése a tanárok és a tanulók speciális, 

gondos felkészítését követeli meg. 

• A telekommunikációs projektek lehetıvé teszik nemcsak egy bizonyos ismeretanyag 

átadását a tanulóknak, hanem ezeknek az ismereteknek az önálló megszerzését a 

különbözı vizsgálatok, a keresési kísérletek, az internet segítségével, a megszerzett 

ismeretek új, megismerési és gyakorlati feladatok megoldására való alkalmazását. 
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• A telekommunikációs projekten való munka során a tanárok és a tanulók megszerzik 

a kommunikációs készségeket és képességeket, vagyis, a különbözı csoportokban 

való munka készségeit, különbözı szociális szerepek betöltésével (vezetıként, 

végrehajtóként, közvetítıként stb.). 

Most olyan példát hozunk fel telekommunikációs projektre, melyet a Kijevi „АИОРН” 

nevő Erıforrás-módszertani központ szervezett meg: 

1. A projekt neve: „Az Internet 2000-ben a tanulók szemszögébıl”. 

2. Tömör megfogalmazása: A tanulók és az ifjúság egy közös fogalmazást írnak az 

Internet szerepérıl a jelenlegi és a jövıbeli felnıtt életükben. 

3. A projekt teljes megfogalmazása: Az internet kialakítása a második évezredben 

jelentıs szerepet fog betölteni az emberiség életében. A tudósok az Internetet az 

olyan találmányok mellé helyezik majd, mint a belsı égéső motor, az elektromos izzó 

és a személyi számítógép. 

Mindezt figyelembe véve, a tanulók millióinak szemszögébıl tekinthetünk az 

internetre, hogy jobban megértsük e jelenség értelmét a jelenben és elıreláthatjuk azt, hogy 

mit is hoz majd az emberiség számára az új évezredben. Ezért a „Számítógép-osztály” és az 

„Internet-osztály” címő újságok megkérnek minden tanulót, hogy vegyenek részt egy közös 

fogalmazás megírásában, melynek témája: „Az Internet 2000-ben a tanulók szemszögébıl”. 

Az újság minden kiadásában ismertetni fogjuk az olvasókkal a fogalmazás eredményeit. 

Ebben közzéteszünk minden oldalt, melyet önök küldenek nekünk az év folyamán, 

feltüntetve „Az Internet 2000-ben a tanulók szemszögébıl” c. mő szerzıit, ez nagyszabású 

győjteménynek számít, mely rögzíti az önök elképzeléseit az Internetrıl, mint globális 

jelenségrıl, annak jövıbeli fejlıdésérıl és eljuttatja azt a tanulók jövıbeli nemzedékéhez. 

Reméljük, hogy ez a győjtemény tiszteletteljes helyet foglal majd el az ország minden 

iskolájának informatika termében, és érdekesnek találják majd az új szoftverek és internetes 

szolgáltatások tervezıi is. 

Az ukrán iskolások mellett, ezen győjtemény megírásába bevonjuk az oroszországi, 

belorussziai vagy más külföldi tanulókat. 

Ezért, ezt a győjteményt érdekesnek találják majd a világ más országaiban is. Tehát, az 

internettel kapcsolatos elképzelések megfogalmazása során, önök a jelenben lehetıséget 

kapnak arra, hogy hírnevet szerezzenek a tanulók körében. 

A közös, „Az Internet 2000-ben a tanulók szemszögébıl” c. fogalmazás megírása során 

az olyan kérdésekkel kapcsolatos elképzelések érdekelnek bennünket, melyeket talán az 

„elméleti szakemberek” fognak a legjobban díjazni: „Mi az Internet, hogyan lett kialakítva?”, 
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„Miben nyilvánul meg az internet kialakulásának története?”, „Véleményük szerint, milyen 

lehetıségeket biztosít az emberiség számára manapság az Internet?”, „Milyen negatív 

következményekkel járhat az internethasználat?”. 

A gyakorlati szakemberek figyelmét arra szeretnénk felhívni, hogy osszák meg az 

internet használatával kapcsolatos tapasztalataikat: „Mi szükségeltetik az internet 

használatához?”, „Önök milyen célból használják az internetet és milyen eredményekhez 

jutnak?”, „Hogyan és hol találják meg az interneten a szükséges információt?”, „Kb. hány 

órát használják az internetet egy hónapban?”, „Hol tudnak internetezni – az iskolában, a 

szüleik munkahelyén, az ismerısöknél vagy otthon?”. 

Azok, akik szeretnek fantáziálni és  új felfedezésekrıl álmodozni, reméljük, megosztják 

a tudósokkal a következı kérdésekkel kapcsolatos elképzeléseiket: „Hogyan képzelik el a 

jövıben az internetet, például 10, 100 vagy 1000 év múlva?”, „Hogyan, milyen eszközök, 

kommunikációs csatornák stb. segítségével lesz kiépítve?”, „Milyen új lehetıségeket biztosít 

majd az Internet az emberiség számára?”, „Hogyan szeretnék használni az internetet a 

jövıbeli szakmájuk során?”. 

A közös, „Az Internet 2000-ben a tanulók szemszögébıl” c. fogalmazás megírásában 

való részvétel során írják meg az elıbb felvetett egy vagy több kérdéssel kapcsolatos 

elképzeléseiket, melyek a legjobban elnyerték tetszésüket. De önök is ajánlhatnak saját 

témákat és megírhatják ezeket levélben. Az oldalak szerzıi lehetnek úgy tanulók, mint 

néhány résztvevıbıl álló csoportok vagy egész osztályok. Ajánlott, hogy az oldalak minden 

szerzıje válaszoljon a következı kérdésre: „Hol szerzi meg az internet használatával 

kapcsolatos ismereteket – az iskolában, a tankönyvekbıl, újságokból, ismerısöktıl stb.?” 

4. A projektben résztvevık kora 10-tıl 20 éves korig terjed. 

5. A projekt várható eredményei: „Az Internet 2000-ben a tanulók szemszögébıl” c. 

újság kiadása. Az Internet ismert szakembereinek tanácsa meghatározza ezen 

nagyszabású győjtemény legjobb oldalainak szerzıit. Ezeknek a szerzıknek a képei 

megtalálhatóak lesznek ebben a győjteményben és ajándékokkal is megjutalmazzuk 

ıket. 

6. A projekt lehetséges eredményei: A közös munkánk következtetéseinek levonását az 

év végére tesszük. A 2001-es év elején kiadnánk a speciális „Számítógép-osztály” és 

„Internet-osztály” címő újságokat „Az Internet 2000-ben a tanulók szemszögébıl” 

címmel. 

7. A projekt során alkalmazott nyelvek: ukrán, orosz, angol. 



 56 

8. Az oktatási folyamatban betöltött lehetséges szerepe: kiegészítı vagy fakultatív 

foglalkozások témája informatikából. 

9. A projekt koordinátorainak neve és e-mail címe: Berezs Borisz Boriszovics, 

bons@cki.ірп kiev.ua. Dementievszka Nina Petrivna, smc@mail kar.net. 

10. A projekt weboldala: www.cclass.kiev.ua 

A gondolkodásfejlesztı módszer 

Még az 1930-as években jelent meg, az új technikai döntések célirányos keresésének 

módszere, mely Alex Faickney Osborn nevéhez főzıdik, valamivel késıbb pedig ki lett 

dolgozva a gondolkodásfejlesztı módszer, amely az egyik legnépszerőbb módszere az 

„együttes alkotó tevékenység pszichológiai aktivizálásának”. 

A módszer alkalmazásának alapvetı feladata - a lehetı legtöbb ötlet megfogalmazása 

és a résztvevık felmentése a hagyományos gondolkodás és az elıítéletek alól. A 

gondolkodásfejlesztés szabályai a következıkben nyilvánulnak meg: 

1. A gondolkodásfejlesztés a bemelegítéssel kezdıdik – a gyakorlati jellegő 

kérdésekre adott gyors válaszadással. Késıbb, újra pontosítják a feladatot, 

felelevenítik a megbeszélés szabályait, majd az „alapvetı gondolkodásfejlesztéssel” 

kezdıdik. 

2. A feladatot egymás után oldja két csoport, melynek mindegyikében 4-15 személy 

vesz részt. Az elsı csoport, különbözı ötleteket fogalmaz meg – az „ötletek 

felvetıinek” csoportja. Ajánlott, hogy ebbe a csoportba az élénk fantáziájú 

résztvevık kerüljenek. A feladat megoldása 10-15 óráig tart. A másik csoport, 

melyet az „szakértık” képeznek, értékeli a megfogalmazott ötleteket. Ebben a 

csoportban leginkább az analitikus gondolkodású résztvevık érvényesülnek. A 

gondolkodásfejlesztı feladat feltételei csak általános módon vannak 

megfogalmazva, viszont a feladat megfogalmazása egyértelmő kell, hogy legyen. 

Olyan kérdések vannak felvetve, melyek megoldása nem hagyományos módon 

történik. 

3. Az „alkotók” csoportjának alapvetı feladata – a lehetı legtöbb (nagy jelentıségő, 

egyértelmően hibás vagy vicces) ötlet megfogalmazása a megadott idı alatt. 

4. Az ötletek megfogalmazása során tilos bármely jellegő kritika, legyen az 

egyértelmő vagy rejtett, mely mosolyokban, arckifejezésekben és gesztusokban 

nyilvánul meg. 

5. Az alkotó folyamat befejezése után nagyon pontosan kell lebonyolítanunk az 

elemzést és az ötletek megválasztását. Figyelmesen meg kell vizsgálnunk az összes 
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ötletet, beleértve azokat is, melyek komolytalanoknak vagy képteleneknek tőnnek. 

A kapott ötleteket az általános elvek és megközelítések alapján rendszerezzük. A 

továbbiakban meg kell vizsgálnunk az adott ötletek megvalósításának akadályait. 

Értékelnünk kell a kritikus megjegyzéseket. Csak azokat az ötleteket kell 

megválasztanunk, melyeket nem értek kritikus megjegyzések vagy ellenérvek. 

6. A vezetı irányítja a feladat megoldásának folyamatát, melynek biztosítania kell a 

feltételek és szabályok betartását. Ha az ötletek ésszerően vannak megfogalmazva, 

a vezetınek fel kell ajánlania egy saját „nagy jelentıségő” ötletet. 

7. Ha a feladatot a gondolkodásfejlesztés folyamata során nem sikerül megoldani, 

akkor ez a folyamat megismételhetı (ezt viszont már más csoporttal célszerő 

megvalósítani). Ha ugyanazzal a csoporttal történik, akkor másképpen vagy 

bıvebben kell megfogalmaznunk a feladatot. Ilyenkor a résztvevık a problémát 

újdonságként fogják fel, mely lehetıvé teszi a feladat más módszerekkel való 

megoldását. Az ötletek intenzívebb megfogalmazása érdekében, bizonyos 

eljárásokat kell alkalmaznunk, melyeket az alkotók ismernek. Például, az 

„inverzió” (végezd az ellenkezıjét), „analógia” (végezd el úgy, ahogyan más 

megoldás során), „fantázia” (valami nagy jelentıségő dolgot tegyél). 

A gondolkodásfejlesztés számos típusa közül, annak megszervezését tekintve, a 

legegyszerőbb az egyéni gondolkodásfejlesztés (amikor egy ember fogalmazza meg az 

ötleteket és értékeli is azokat). 

A szerzıi kérdések a gondolkodásfejlesztés során, két módon oldhatóak meg: vagy az 

összes résztvevıt egyenrangú szerzınek tekintünk, vagy azokat a személyeket, melyek 

megtették a „végsı lépést” az új ötlet megfogalmazásakor és annak megoldásakor. 

Az informatikaoktatás módszereinek megválasztásával kapcsolatos kérdéseket tekintve, 

figyelembe kell vennünk az egyes módszerekre érvényes különbségeket, melyek nagy 

szerepet töltenek be a megismerési tevékenység megszervezésében, ez pedig azt jelenti, hogy 

a valós oktatási folyamatban ezek a módszerek egymástól elválaszthatóak. Valójában, az 

oktatási módszereket együttesen vagy párhuzamosan alkalmazzuk. Ezen kívül, a módszerek 

produktív és reproduktív felosztása eléggé viszonylagos, mivel bármely jellegő alkotó 

tevékenység megnyilvánulása lehetetlen a reproduktív tevékenység nélkül. 

Részben didaktikai módszerek 

Az oktatás törvényszerőségei lehetıvé teszik azoknak a céloknak a megfogalmazását, 

melyek az általános célokból indulnak és jellemzıek az oktatás valamely szempontjaira vagy 

különálló szakaszaira (az érdeklıdés fejlesztése, a figyelem megszervezése, az ismeretek 
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rögzítése, az egyéni és differenciált oktatás megvalósítása stb.) Ezeket a részben didaktikai 

célokat figyelembe véve, alkalmazzuk a részben didaktikai módszereket, melyek egy 

bizonyos módszer vagy azok együttesének formája. 

A részben didaktikai oktatási módszereket a célok megfogalmazása, az oktatás 

tartalma, az oktatott tudományág, például az informatika jellemzıi határozzák meg. 

A célszerően megválasztott feladatok módszere 

A természettudományi-matematikai tantárgyak általános módszertanának értelmében, 

az iskolában a feladatok megoldását oktatási módszernek és az elméleti anyag rögzítésének, 

a gondolkodás fejlesztésének és az alkotói készségek eszközeként tekinthetjük. A feladatok 

ezen funkciói az informatika oktatása során is érvényesek. Viszont, az informatika 

oktatásának modern módszertanát tekintve, egyre nagyobb szerepet kap a feladatok 

didaktikai funkcióinak kiterjesztése, melyek az informatika oktatásának alapvetı 

objektumára és eszközére, a számítógépre támaszkodnak. 

Az utóbbi idıben nagy jelentıséget kap az oktatási folyamat feladatokon keresztüli 

megközelítése, mely alapvetıen a „feladatok megoldásán alapuló oktatás” elképzelésében 

nyilvánul meg. Az ilyen oktatási megközelítés módjai Pólya György munkáiban találhatók 

meg. 

A „feladatok megoldásán alapuló oktatás” konkrét módszerei különbözıképpen 

tekinthetık. Például, feladatok alkalmazása a tanulók valamely tevékenységre való 

motivációja, az elméleti anyag rögzülése és az új elméleti anyag átadása érdekében. 

A „feladatok megoldásán alapuló oktatás” – a problémamegoldó oktatáshoz tartozó 

alapvetı oktatási módszer, mely az oktatás megszervezésére (az ismeretek önálló 

megszerzése és az oktatási problémák megoldása során), ezen kívül, a tanulók alkotó 

gondolkodásának és megismerési aktivitásának megszervezésére támaszkodik. Létezik egy 

másik meghatározása a „feladatok megoldásán alapuló oktatásnak” – olyan 

problémamegoldó oktatás, mely feladatrendszer (ez a rendszer egymással összefüggı, a 

vizsgálat általános elképzelésén alapuló feladatokból áll) segítségével valósítható meg, mely 

az új elméleti ismeretek megszerzésére irányul. Ez a módszer összefüggésben áll a 

„célszerően megválasztott feladatok módszerével”, melynek lényege a következıkben 

nyilvánul meg: 

• a tanár szemszögébıl – a gyakorlati (vagy a célszerően megválasztott) rendszerek 

létrehozásában, melynek értelmében, a rendszer minden feladatának megoldása az 

elızı rendszer és a probléma megoldásán alapszik; 
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• a tanulók szemszögébıl – valamely, tanár által megfogalmazott probléma 

megoldásában. 

• a tanár (ha szükséges) „irányítja” a tanulók tevékenységét minden, soron következı 

feladat megfogalmazása vagy annak megoldása során. 

E két módszer a feladatok megoldásán alapuló oktatást jelenti, vagyis, a feladatok 

megoldását, mint oktatási módszert. Bizonyított tény, hogy a célszerően megválasztott 

feladatok módszere összetettebb, mint a „feladatok megoldásán alapuló oktatás”. 

Az iskolai informatika minden fejezetének oktatása során, a tanárnak alkalmaznia kell a 

célszerően megválasztott feladatok módszerét. Ezt az elképzelést már alkalmazták az 1995. 

évben kiadott iskolai informatika tankönyvben, melyben minden fejezet elsajátítása a 

feladatok számítógép segítségével történı megoldására épül (matematikai modell 

szerkesztése, annak megvalósítása a számítógép segítségével, az eredmények elemzése). 

Ezen módszer megvalósítása érdekében feladatrendszereket (gyakorlatrendszereket) 

kell kialakítanunk, melyek megfelelnek az informatika oktatásáról szóló követelményeknek 

és alkalmazkodnak azon tevékenység oktatásához, mely leginkább tükrözi a tantárgy 

sajátosságait. Ez azt jelenti, hogy a feladatok (gyakorlatok) az elméleti ismeretek további 

bıvítésére irányuló motivációs tényezı szerepét kell, hogy betöltsék (új fogalmak, az 

oktatott objektumok új tulajdonságainak bevezetése), illetve azok hatékony alkalmazási 

szintjét. 

Az oktatás során alkalmazott célszerően megválasztott feladatok módszerének alapvetı 

elképzelését, a feladatok alkalmazásának céljától függıen, feltételesen a következıképpen 

oszthatjuk fel: 

• feladatok – az elméleti anyag rögzülésének eszközei: elmélet – feladat – elmélet; 

• feladatok – az elméleti anyaggal való megismerkedés eszközei: feladat – elmélet – 

feladat. 

Ha ezt a módszert az informatika oktatása során alkalmazzuk, akkor figyelembe kell 

vennünk a következıket: 

1) Az informatikának, mint tantárgynak, egyik alapvetı módszere a 

számítástechnikai kísérlet; 

2) Célszerő a gyakorlati feladatok megoldása. Az egyik, részben didaktikai módszer 

a modellezés, mely a célszerően megválasztott feladatok módszerén alapszik. A 

számítógépes modellek módszerét kibıvítették az „információs oktatómodellek”, 
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melyeket „szemléltetı példáknak” nevezünk, és az ezek alkalmazásán alapuló új oktatási 

módszer – a szemléltetı példák módszere. Tekintsük át részletesebben ezt a módszert. 

A szemléltetı példák módszere 

A pedagógiai gyakorlatban a „modell”  fogalmát valamely objektumként adhatjuk meg, 

mely valamilyen mértékben hasonlít (analogikus) az eredetire. A modellezés a legjobban 

megfelel a számítógép alkalmazásán alapuló oktatás korszerő követelményeinek, mely 

biztosítja a tanulók aktív oktatási – megismerési tevékenységét. A számítógépes modellezés 

oktatásának elınyei az ismeretek elsajátításával kapcsolatos szabályok kiküszöbölésével, a 

feltáró és a alkotó ismeretek fejlesztésével, valamint az intellektuális készségek 

fejlesztésével függ össze. A számítógépes modellezés alkalmazása az oktatási 

folyamatban (jelenségek vizsgálata kész modellek segítségével, modellek szerkesztése a 

tanulók által) lehetıvé teszi az oktatás intenzívebbé tételét és a tanulók megismerési 

tevékenységének aktivitását. 

Számítógépes modell – egy számítógép alapú környezet (programok és adatok 

összessége), mely számítástechnikai kísérlet elvégzését teszi lehetıvé, magában foglalja, a 

matematikai modell alapján, a kísérleti objektum jellemzıit, az elemzésének eszközeit és 

az információ ábrázolását. Az adott fogalom kiemelése a modellek osztályozásának elsı 

szintjét adja meg, mely az általános és a számítógépes modelleket jelenti. Azonban, 

léteznek olyan modellek, melyekre jellemzıek úgy az általános, mint a számítógépes 

modellek tulajdonságai. Ezeket a modelleket számítógépes információs modelleknek 

nevezzük. 

Megjegyezzük, hogy: 

• A számítógépes információs modell magában foglalja valamely ábécé 

szimbólumainak összességét, ezért általános modellnek tekinthetı; 

• A számítógépes információs modell megszerkesztı a számítógép segítségével a 

megfelelı szoftverek alkalmazásával, ezért számítógépes modellnek számít; 

• A matematikai modellek algoritmikus jellege a számítógép alkalmazási 

lehetıségeinek alapvetı feltétele, mely a számítástechnikai kísérlet során elvégzett 

matematikai modellek elemzésében nyilvánul meg. 

A számítógépes oktatómodelleket és a számítógépes információs modelleket 

szemléltetı példáknak nevezzük. 

Az oktatómodelleket, azok rendeltetése szerint, feltételesen helyettesítı-, képzetes, 

magyarázó-, kutató- és számítógépes modellekre oszthatjuk fel. 

A számítógépes oktatómodellek két szempontból különböznek a hagyományos 
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oktatómodellektıl: 

• a számítógépes oktatómodellek általánosságában; 

• a számítógépes oktatómodellek nemcsak az ismeretek megszerzésének eszközei, 

hanem biztosítják a számítógépes oktatómodellekkel való tevékenységet és a 

számítógép használatával kapcsolatos készségeket és képességeket. 

Ezek a sajátosságok lehetıvé teszik a számítógépes oktatómodellek egy külön 

osztályba való besorolását. A „információs oktatómodell” fogalmát számítógép alapú 

környezetként határozzuk meg, mely a számítógépes információs modell alapján magában 

foglalja a vizsgálatokra épülı kísérletezési eszközöket és az információ ábrázolásának 

fejlett eszközeit. 

Az információs oktatómodelleket a következı csoportokra oszthatjuk fel: 

a) Az információ mentésével, átadásával és feldolgozásával kapcsolatos 

algoritmusok modelljei, 

b) Adatszerkezetek modelljei, 

c) Virtuális gépek modelljei 

d) Azok a modellek, melyek szemléltetik a számítógépes információs modellezés 

objektumorientált megközelítésének megvalósítását. 

A tanár megválaszthatja azokat az információs oktatómodelleket, melyek leginkább 

megfelelnek az oktatás didaktikai céljainak. Például, az új anyag átadása és az új 

ismeretek megerısítése során célszerő elınyben részesítenünk a tanulók a), b), d) típusú 

információs oktatómodelleket alkalmazó tevékenységét, viszont a c) típusú információs 

oktatómodelleket inkább a tanulók önálló munkája során célszerő alkalmazni. 

A tanár gyakorlati tevékenysége során, gyakran szükség van azoknak az információs 

oktatómodelleknek az alkalmazására, melyek leírják az objektumok vagy virtuális gépek 

szerkesztésének folyamatát. A hasonló jellegő szemléltetések módszertani rendeltetését a 

programozás oktatásában Niklaus Virth írta le: „Be van mutatva az olvasó számára, hogy 

hogyan valósul meg a program megírása, fejlesztése és a részletek pontosításának 

módszere. A programok megírása során, elegendı figyelmet kell fordítanunk a 

részletekre, mert sokszor bennük rejlenek a programozás alapvetı nehézségei.” 

Az információs oktatómodelleket röviden szemléltetı példáknak fogjuk nevezni. A 

szemléltetı példák a programozás oktatása során a programozási nyelv segítségével 

megírt kimeneti adatok formájában valósulnak meg. Ezért, az oktatás számítógépes 

eszközeit és a szemléltetı példák módszerét tekintve, minimális esetben, 

szövegszerkesztıre (hyperszöveg támogatásával) és programozási nyelvre van szükség. 
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Fontos megjegyeznünk, hogy a szemléltetı példák módszerét leggyakrabban 

laboratóriumi munkák (laboratóriumi gyakorlatok) elvégzése során alkalmazzuk. 

A szemléltetı példák módszerének alkalmazása a programozás tanításáról szóló 

terven alapszik, melyet Niklaus Wirth, ismert programozási szakértı fogalmazott meg, 

kinek véleménye szerint: „A programozás – az alkotás mővészete. Lehetıvé teszi az 

alkotó, feltáró tevékenységet. A módszerrel kiemelhetıek a legegyszerőbb, megalkotott 

programrészek a legtöbb, már létezı programból és megadható ezeknek a rendszerezı 

leírása. A programozás nagyszabású, több terven alapuló tevékenységre épül, mely 

gyakran összetett gondolkodást igényel. Tévedés azt gondolnunk, hogy összefüggésbe 

hozható kész „receptek” alkalmazásával. Ebben az esetben oktatási módszerként a 

gondosan megválasztott és áttekintett példákat tekinthetjük. Érthetı, hogy a példák 

elsajátítása nem mindenki számára egyformán hasznos. Az ilyen típusú megközelítés 

során sok minden a tanuló felfogóképességétıl és megérzésétıl függ.” 

Az ilyen oktatási módszer megvalósítása során, minden laboratóriumi munkához a 

tanár útmutatásokat készít, melyeknek tartalmazniuk kell: 

1) Szöveget, mely tartalmazza 

− A téma megfogalmazását, az alapvetı célokat, követelményeket a tanulók 

felkészültségét és az oktatás eredményességét tekintve; 

− Az feladat megoldásához szükséges elméleti anyag tömör leírását (ami a 

fogalmakat és az algoritmusokat illeti); 

2) Szemléltetı példákat. A szemléltetı példák megszerkesztése és megválasztása 

során, figyelembe kell vennünk Virth elképzelését, melynek értelmében „olyan 

nyelven kell megírnunk a programokat, amely lehetıvé teszi azok számítógép 

általi megoldását.” 

3) Önálló feladatok megoldását. 

A tanár a szemléltetı példákat nemcsak a tanulók készségeinek és képességeinek 

fejlesztése során alkalmazhatja, de az új elméleti anyag átadása, az ismeretek 

általánosítása és rendszerezése és az ellenırzés során. 

A szemléltetı példák módszerét az alkalmazói szoftverek tanulmányozása során 

célszerő alkalmaznunk. 

A szemléltetı példák módszerének alkalmazása lehetıvé teszi a tanulók egymással 

és a laboratóriumi munkát vezetı tanárral való kommunikációjának intenzívebbé tételét, 

az olyan személtetı példák egymásnak való átadását, melyeket más tanulók hoztak létre, 

ezek elemzését és átalakítását stb. 
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Az adott módszer lehetıvé teszi a „tanulók tankönyve” módszerének alkalmazását. 

A módszert az ismeretek általánosítására és rendszerzésére irányuló laboratóriumi munkák 

során alkalmazhatjuk. Lényege abban rejlik, hogy a tanulók számítógépén megtalálhatóak 

az adott témakörrel kapcsolatos szemléltetı példák, ık pedig szövegszerkesztı 

segítségével olyan módon egészítik ki azt, hogy a tananyag érdekes és figyelemfelkeltı 

legyen osztálytársaik számára. 

A „tanulók tankönyvének” létrehozása a tanulóktól az alábbiakat követeli meg: 

• A tudományos és módszertani kiegészítı irodalom önálló elsajátítását; 

• A megszerzett ismeretek aktív alkalmazását a gyakorlatban; 

• A tanult témával kapcsolatos alapvetı feladatok megoldásának képességét, mert 

a laboratóriumi munkához tartozó útmutatások a „feladatok megoldásának mintái” 

címő alfejezettel fejezıdnek be, ezekben meg vannak adva azoknak a feladatoknak a 

feltételei, melyek megoldásait a szemléltetı példákkal kell összefüggésbe hozniuk. 

• Érthetıen és világosan kell megfogalmazniuk az elsajátított ismereteiket. 

Az ilyen jellegő laboratóriumi munka végén, lokális hálózat segítségével a tanulók 

átküldhetik a személtetı példákkal kapcsolatos egyéni elképzeléseiket a tanár 

számítógépére. A legjobb ötletek megvitatásra kerülnek. Az adott módszerhez hasonló 

módszerek a „csoport”  és az „osztály”  tankönyvének módszerei. 

Megjegyezzük, hogy a matematika oktatásának módszertanából ismert 

mintafeladatok megoldásának módszere valamilyen mértékben a számítógép alkalmazása 

nélküli szemléltetı példák módszerének válfaját jelenti. Mintafeladatnak nevezzük azt a 

feladatot, mely megoldási módszereinek elsajátítása, biztosítja a tanuló számára a témával 

kapcsolatos bármely feladat megoldását. A mintafeladatok megoldásának módszere abban 

nyilvánul meg, hogy az iskolai feladatok megoldása a tanár által elıre megválasztott 

bizonyos, egymás után következı mintafeladatok megoldásával hozható összefüggésbe. 

Ellenben, a szemléltetı példák módszerének alkalmazása során, a tanárnak 

figyelembe kell vennie azt, hogy az adott módszerben alkalmazott egyes folyamatok és 

funkciók, csupán olyan példáknak tekinthetıek, melyek mintája és hasonlósága alapján 

megvalósulhat az információ feldolgozására szolgáló programok megírása. Egyes 

esetekben, valamely folyamat vagy funkció közvetlen alkalmazása, nem minden esetben 

teszi lehetıvé a kitőzött cél elérését, mivel a feladat egyes szemléltetı példák esetében 

csupán feltételesen van megadva. A tanárnak meg kell magyaráznia a tanulóknak, hogy 

valamely algoritmus, gyakorlatban történı megvalósítása, a szemléltetı példák jelentıs 
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mértékő módosítását követelheti meg. 



 65 

 

§ 2.3. Távoktatás 
 

Távoktatásnak (TO) nevezzük azt az oktatási folyamatot, mely során az oktatás nagyobb 

része a tanulótól (vagy a tanulók csoportjától) térben vagy idıben távol elhelyezkedı tanár 

(vagy a tanárok csoportja) által valósul meg. 

A korszerő távoktatást alapvetıen technológiák és internetes források biztosítják. 

A „távoktatás” kifejezést egyes esetekben azoknak az oktatási módszereknek a 

megnevezésére használjuk, melyek a számítógépek megjelenése elıtt jóval korábban léteztek: 

levelezı-, tudósító-, otthoni oktatás, önképzés, melyek mindegyikére jellemzı a távolsági 

oktatás. 

A távoktatás tartalmának értelmezése során, kétféle megközelítést különböztetünk meg, 

melyek didaktikai szempontból lényegesen különböznek. 

Az elsı, manapság leginkább elterjedt megközelítés a következı: a távoktatás a tanár és 

a tanuló (a tanulók csoportja) közötti információcserét jelenti, mely elektronikus hálózatok 

vagy egyéb telekommunikációs eszközök segítségével valósul meg. Úgy tekinthetünk a 

tanulóra, mint valamely információs tartalom vagy feladatrendszer befogadójára. Az önálló 

munkák eredményei visszakerülnek a tanárhoz, aki értékeli az elsajátított tananyag mértékét 

és minıségét. Ismeretek alatt az átadott információt értjük, viszont ebben az esetben nem 

érvényesülhet a tanulóknak az ismeretrendszer bıvítésére irányuló egyéni tapasztalatszerzése 

és tevékenysége. 

A második megközelítés lényegesen különbözik az elızıtıl. Ennek értelmében, a 

távoktatás alapját a tanulók egyéni, alkotó tevékenysége képezi, mely a korszerő 

telekommunikációs eszközök segítségével valósul meg. Ez a megközelítés lehetıvé teszi a 

pedagógiai módszerek és az információs technológiák együttes alkalmazását, mely biztosítja 

az oktatási eszközök interaktív együttmőködését, illetve az oktatási folyamat hatékonyságát. 

Az információcsere és az információ átadása ebben az esetben, egy olyan környezet szerepét 

tölti be, mely támogatja a tanulók alkotói, oktatási tevékenységének megszervezését. Az 

oktatás valós idıben (chat, videó-kommunikáció, az egymástól távol élı tanulók és tanárok 

közös, grafikus „virtuális táblája” stb.), vagy nem valós idıben történik (e-mail, 

telekonferenciák, fórumok). A tanulók által elért oktatási eredményekkel párhuzamosan 

valósul meg a fejlıdésük. Az oktatás egyéni, kreatív és telekommunikációs tulajdonságai az 

ilyen típusú távoktatás alapvetı jellemzıit képezik. A távoktatásra jellemzı a tanár és a 
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tanulók részvétele, kommunikációja, egymás közötti kommunikációja, tankönyvek és a 

megfelelı oktatási eszközök alkalmazása. 

A távoktatás fejlıdését, különbözı elınyök és lehetıségek összessége jellemzi. Ezek 

elsısorban azon gyerekek rugalmasabb oktatási feltételeiben nyilvánulnak meg, akik nem 

tudták vagy ne tudják hagyományos módon tanulni a szakképzett oktatási intézményektıl 

való távolság, testi fogyatékosságuk, vagy egyéni jellemzıik és szükségleteik miatt. 

A távoktatás biztosítja a tanulók kiegészítı ismereteinek megszerzését, fıképpen azokat 

a tantárgyakat tekintve, melyek tartalma gyakran változik, és ide tartozik az informatika. A 

tehetséges, vidéki tanuló, például, egyidejőleg tanulhat a világ bármely országában élı, jól 

képzett szakemberektıl, oly módon, hogy nem hagyja el lakóhelyét. Az elektronikus 

hálózatok segítségével, bármely városi vagy vidéki tanuló, hozzáférhet a világ kulturális és 

tudományos „kincseihez”, tanulhat a világ tekintélyes egyetemein. 

A távoktatás a következı elınyökkel rendelkezik: 

− Operatív (a tér és idı akadályainak leküzdése, az aktuális „friss” információhoz való 

hozzáférés, a gyors visszafelé irányuló kapcsolat); 

− Információs (könnyebb a speciális szervereken található, az interaktív webes csatornák 

segítségével szolgáltatott, a telekonferenciák során közzétett vagy az interneten 

található információhoz való hozzáférés az oktatás során); 

− Kommunikációs (növekszik az oktatás lehetséges résztvevıinek (tanulók, tanárok, 

szakemberek) száma, akik az elektronikus hálózat segítségével tudnak együttmőködni, 

megszőnnek az Internetes órák, projektek vagy versenyek levezetésének területi 

korlátai); 

− Pedagógiai (a távoktatási telekommunikációs sajátosságok értelmében, az oktatás 

motiváltabbá, interaktívabbá, egyénivé válik, könnyebbé válik a tanulók munkáinak 

közzététele a hálózaton, azok vizsgálata és értékelése); 

− Pszichológiai (a tanuló érvényesülésének érzelmileg és pszichológiailag kényelmesebb 

feltételei, a pszichológiai nehézségek és problémák és a szóbeli kommunikáció 

problémáinak leküzdése); 

− Gazdasági (az oktatásra, a közlekedésre, lakhelyek bérlésére, a „papírmunkákra” szánt 

költségek megtakarítása); 

− Ergonómiai (a tanárok és a tanulók a foglalkozások idejét a számukra leginkább 

megfelelı ütemben választhatják meg, illetve a foglalkozások során alkalmazott 

megfelelı technikai eszközöket és számítógépes felszereléseket). 
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A 2.1. táblázatban fel vannak sorolva a hagyományos oktatás és a TO összehasonlító 

jellemzıi. 

 2.1.táblázat 

№ Összehasonlító 
jellemzık 

Hagyományos oktatás Távoktatás 

1 „Központi” oktatási 
paradigma (minta) 

Iskola, tanár, annak 
szakmai ismeretei, 
szigorúan meghatározott 
oktatási módszerek 

Tanuló és az általa 
megválasztott módszerek 
és oktatási eszközök 

2 Az oktatási folyamat 
lényege 

A tanár ismereteinek 
tükrözıdése a tanulókban 
leegyszerősített problémák 
alkalmazásával 

Valós problémák 
felvetése és ezek 
megoldásának módjai, 
módszerei és eszközei 
részletes elsajátítása a 
tanulók által 

3 A tanár szerepe Gyakorlatilag egyetlen egy, 
az adott tudományágban 
rendelkezésre álló 
szakember és egyetlen egy 
információforrás 

A tanuló tanácsadója és 
segítıje 

4 A tanuló szerepe Passzív módon sajátítja el a 
tanár ismereteit 

Aktív (a tanuló maga 
fogalmaz meg valós 
feladatokat vagy 
csoportoktól kapja meg 
ıket, és keresi a 
megoldásukat) 

5 Tanterv és tanfolyam Szigorú, állandó Rugalmas, dinamikus 
6 Az oktatás ideje Szigorúan szabályozott A tanuló határozza meg 
7 A tanfolyam tankönyve Nyomtatott, passzív, nem 

színes, állandó 
Folyamatosan frissülı, 
elektronikus, 
multimédiás, aktív, 
színes, külsı szoftverek 
alkalmazásának 
lehetıségével; a globális 
információs tér határtalan 
forrásai 

8 Az oktatás technikai 
eszközei 

Az iskola által biztosított 
laboratóriumok és 
számítógépes hálózatok 

Otthoni számítógép 
és/vagy az internethez 
való csatlakozás, virtuális 
tudományos 
laboratóriumok 

9 A tanfolyam kiegészítı 
információforrásai 

Helyiek, korlátozottak A világ legjobb globális, 
információs forrásai, 
korlátlanok 

 
A távoktatás, mint az oktatás egyik formája, elınyben részesíti az egyetlen információs és 

egyben oktatási környezet kialakítását és alkalmazását, amely különbözı elektronikus 

információforrásokat tartalmaz, ezek pedig a következık: 
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Távoktatási tanfolyamok, elektronikus tankönyvek, melyek a hazai oktatási szervereken 

találhatók (a távoktatás különbözı típusainak megvalósítására): 

− virtuális könyvtárak; 

− oktatási források adatbázisai; 

− az oktatás céljait megvalósító webes keresések; 

− telekommunikációs projektek (tervek); 

− a tanárok virtuális, módszertani egyesülete; 

− a tanárok és a tanulók telekonferenciái, fórumai; 

− virtuális, konzultációs központok (a tanárok, a tanulók és a szülık számára); 

− a tanulók tudományos egyesülete; 

Az oktatási környezet úgy van kialakítva, hogy a tanuló szabadon hozzáférhessen bármely 

tanfolyam során a következıkhöz: 

− az információs szolgáltatásokhoz (az adott tantárgyakkal kapcsolatos kézikönyvek, 

enciklopédiák, konzultációs központok); 

− a különbözı tantárgyakkal kapcsolatos tanfolyamok különbözı részeihez; 

− laboratóriumi- és gyakorlati munkákhoz; 

− webes keresésekhez; 

− projektekhez (tervekhez). 

A távoktatás jellemzıi 

A távoktatás jellemzıi a következık: 

a) a tanár fizikai távolléte néhány vagy minden tanulótól az oktatási folyamat jelentıs 

része során; 

b) multimédiás oktatóeszközök és elektronikus források alkalmazása a távol vagy 

közvetlenül egymás mellett élı tanulók által; 

c) a tanár és a tanulók, illetve a tanulók egymás közötti telekommunikációk biztosítása; 

d) az oktatási folyamat alkotó jellege. 

Tehát, a távoktatás nemcsak a levelezıs oktatás kiegészített változataként tekinthetı, 

hanem összefüggésbe hozható a hagyományos levelezés e-mail általi felváltásával, vagy az 

oktatási technológiák egyszerő átadásával. 

Az oktatás, mely során Internetes erıforrásokat és technológiákat alkalmazunk, a 

következı típusú lehet: 

1) távoktatás elektronikus levelezés (e-mail), chat és videó-kommunikáció 

alkalmazásával; 
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2) szemléltetı távoktatás, mely során az osztályban szemléltetett ismeretek és a 

távoktatási foglalkozások összehasonlítását a tanulóktól távol élı tanár valósítja meg; 

3) a szemléltetı oktatás kiegészítése, például, a tanár a tanulókat szemléltetı eszközök 

alkalmazásával oktatja, és ennek során Internetes anyagokat alkalmaz, a világ 

weboldalain található videó-elıadásokat és különféle internetes forrásokat. 

Az oktatás harmadik változata leginkább az Internetes oktatáshoz tartozik. Az internetes 

oktatás megvalósítható a tanár és a tanulók egymástól való távolléte nélkül is, biztosítva 

számukra, például az informatika terembıl az Internethez való hozzáférést. Tehát, ebben az 

esetben az internetet, mint oktatási eszközt alkalmazzuk. Ez a tényezı lehetıvé teszi az 

internetes oktatás megvalósítását, mely az általános oktatási folyamat egy része. Az ismeretek 

rendszerezésének módszere egyszerőbb, mint a távoktatás esetében, mely során a tanárok és a 

tanulók egymástól távol vannak, és ezek kommunikációja különleges eszközökkel valósul 

meg. 

Az Internetes technológiák és források alkalmazása az iskolai oktatás során számos 

lehetıséget biztosít a különbözı virtuális „utazásokra”, Internetes gyakorlatokra, 

kirándulásokra. Az Internetes oktatás rugalmas feltételeket biztosít a tehetséges és a „nehezen 

kezelhetı” gyerekek oktatására, különösen akkor, amikor a távoktatás különbözı típusait 

alkalmazzuk. 

A távoktatás elvei 

Az oktatásban alkalmazott Internetes forrásokkal kapcsolatos tapasztalatok megszerzése 

az információs telítettség és a tanuló tájékozódási problémájának kialakulásához vezetett. 

Annak a tanulónak, aki hozzáfér az Internetes információhoz, nemcsak el kell sajátítania azt, 

hanem el kell érnie egyéni oktatási eredményeket. A tanuló kreativitása, amely kikerüli a nem 

szőrt információ elsajátítását, az egyéni távoktatás szükséges feltételét alkotja. Az ilyen típusú 

távoktatás megvalósítása érdekében, a következı pedagógiai elveket különböztetjük meg: 

1. Az oktatás alkotói irányultsága. Az Internetes oktatás fı célja – a tanulók által 

felvetett egyéni, kreatív ötletek megvalósítása hálózat segítségével. Az általuk alkalmazott 

információs és webes technológiák lehetıvé teszik az elért eredmények bemutatását és 

megbeszélését. 

Ha már az elején tisztázott, milyen jellegő lesz és mennyi idı alatt hozzák létre a tanulók 

az új eredményt, akkor ezt a várható eredményt a távoktatás céljának tekintjük, mely 

meghatározza annak sajátosságait. 

A távoktatás során, a tanulók által létrehozott oktatási eredményekhez soroljuk a 

problémák megoldásának módszereit, a létrehozott grafikus képeket, az Interneten talált, 
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valamely módon rendszerezett információt, a telekommunikációs megbeszéléseket vagy egy 

témán való távolsági együttmőködést más országokban élı és más iskolákban tanuló egykorú 

társakkal, a közös távoktatási telekommunikációs projektekben való részvétel eredményeit, a 

virtuális utazásokat, természettudományi, gazdasági, szociológiai és más vizsgálatokat, 

melyeket az internet alkalmazásával vagy hagyományos módon végeztek el. 

A tanulók által elért eredmények bemutatása, növeli a lehetséges webes megtekintık 

számát, és széleskörő lehetıségeket biztosít a tanulók eredményeinek megbeszélésére, 

fejlesztésére vagy szakértıi értékelésére. 

2. A távoktatás egyéni irányultsága. A projektek (tervek), versenyek és a távoktatás más 

típusainak megszervezése a tanulók egyéni sajátosságaira, felkészültségi szintjére és 

motivációjára épül. 

A tanulók eredményeinek ellenırzése lehetıvé teszi az egyéni, oktatásban elért 

fejlıdésük megfelelı felmérését. Ennek alapján, a távoktatás során elért eredmények 

értékelése érdekében, a tanulónak legalább két oktatási eredményt kell elérnie egy témával 

kapcsolatban, pl. a téma elsajátításának elején és végén. 

3. Az oktatás és az oktatási folyamat nyílt tartalma. Az információval és a távol élı 

tanulókkal való együttmőködés, fejleszti a tanulókban a távolsági együttmőködés készségét, 

melyek a korszerő információs társadalomban való érvényesülés feltételei, ezekre viszont a 

hagyományos oktatás során nem tudnak szert tenni. 

Az oktatás általános rendszere a következı: a tanár megmagyarázza az új anyagot – a 

tanuló megtanulja azt a tankönyvbıl – a tanuló reprodukálja az elsajátított információt. Ebben 

az esetben valósul meg az általános oktatási mintával való együttmőködés: tankönyv, 

szemléltetı eszközök. Az elérhetı oktatási információ, a társadalom kulturális és történelmi 

eredményei, a világ kulturális és tudományos „kincsei” terjedelmének növelése megköveteli 

az oktatás tartalmának kibıvítését. Az oktatás tartalma betölti a tanulók tevékenységének 

megszervezésére szolgáló környezetet. 

Nyílt oktatási környezetben a tanuló fejleszti az egyéni tanulási módszereit. A távoktatás 

szerkezete lehetıvé teszi azoknak az adatoknak az alkalmazását, melyek nem tartalmaznak 

információs forrást, ez pedig nagymértékben kiterjeszti a lehetséges oktatási környezetet. 

Például, a webes keresések (hyperszöveges anyagok) alkalmazása lehetıvé teszi a tanulók 

oktatásának egyéniesítését. 

4. A tevékenység tartalma. Az oktatás általános tartalma egyenlı szintő 

információforrásokon alapszik (tankönyveken, kézikönyveken), melyek alapvetı rendeltetése: 

a kiválasztott tartalom közvetítése a tanulók számára. Az Internetes források terjedelmének 
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növekedése és a világ kulturális és történelmi eredményeihez való hozzáférés, 

megváltoztatják az oktatás tartalmát. 

A távoktatás lehetıvé teszi az ismeretek megszerzésére irányuló telekommunikációs 

módszerek alkalmazását, mely során az oktatás nem a tananyagra, hanem a távoktatás által 

megvalósított tevékenységre irányul. Ezekhez a módszerekhez tartozik a távoktatási 

konferenciákon való részvétel, a távoktatás során alkalmazott „gondolkodásfejlesztés”, az 

interaktív weboldalak létrehozásának módjai, a keresırendszerekkel való együttmőködés 

módszerei, az információ összehasonlító elemzése webes környezetben, a távoktatási kutató 

munkák, a csoportos oktatási projektek (tervek) stb. 

5. A pedagógiai módszerek és telekommunikációs technológiák együttmőködése. Az 

oktatás célja, tartalma és módszerei, meg kell, hogy feleljenek a számítógépes eszközök 

technikai sajátosságainak (e-mail, világháló, webes fórumok, videó-konferenciák, ICQ stb.). 

A távoktatás a problémák megoldására, a kommunikációs készségek fejlesztésére, az oktatás 

eredményeinek megfelelı értékelésére irányul. 

A távoktatási telekommunikáció minden formája olyan sajátossággal bír, amely 

valamilyen mértékben korlátozza az oktatási folyamatot. És fordítva, valamely oktatási 

módszer alkalmazásának szükségessége megköveteli a megfelelı telekommunikációs 

eszközök és információs technológiák biztosítását. Pl., az egyéni oktatás során nem olyan 

fontos a tanár és a tanuló erıs együttmőködése, ehhez elegendı az e-mail használata. 

Csoportos foglalkozások esetében ajánlott a telekonferenciák és a fórumok használata. 

6. A tanulók hagyományos- és távolsági tevékenységének összehangolásáról szóló elv. 

Minden tanuló esetében fennállnak a hálózati és a hagyományos oktatási tevékenység közötti 

összefüggések, melyeket a közel vagy távol élı tanárok támogatnak. A távoktatás nem 

követeli meg a tanuló állandó jelenlétét a számítógép közelében. 

7. A tevékenység értékelésének feltételei. Ha a hagyományos iskolai oktatási rendszert 

tekintjük, akkor a leglátogatottabbak a referátumokat és kész ellenırzı dolgozatokat 

tartalmazó weboldalak, nem pedig az „oktatási eszközök győjteménye”, ahol megtalálhatók a 

különbözı oktatási módszerek. A hagyományos oktatás egyik hiányosságának számít a mások 

által, nem pedig a tanuló saját maga által elkészített referátumok értékelése. 

A távoktatás típusai 

A tanulók távoktatásának korszerő fejlıdését tekintve, a következı típusokat 

különböztetjük meg: 

Az elsı típus: Iskola-Internet. A távoktatás megoldja a hagyományos oktatás feladatait. 

A tanulók hagyományos iskolában tanulnak és a tanár segítségével, együttmőködnek a 
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különbözı, távol élı, más iskolákban tanuló gyerekekkel vagy a különbözı szakemberekkel. 

Az alapvetı oktatási folyamat a hagyományos iskolában valósul meg. Megvalósul az 

internethez és annak információs és telekommunikációs lehetıségeihez való hozzáférés. 

Ebben az oktatásban a fı szerepet az iskolai szerver játssza, melyen megtalálhatók a tanulók 

és a tanárok anyagai. Az ilyen típusú távoktatás értékelési szempontjai gyakorlatilag nem 

különböznek a hagyományos oktatásban alkalmazottaktól. 

A második típus: Iskola – Internet – Iskola. A távoktatás kiegészíti a hagyományos 

oktatást. Lehetıvé teszi a más országokban élı tanulókkal és tanárokkal való együttmőködést. 

Az oktatás ebben az esetben távoktatási projektek segítségével valósul meg. Ennél a típusnál, 

az elızıhöz képest, sikeresebben valósul meg a tanulók alkotó készségeinek fejlesztése. 

(egyéni projektek létrehozása). 

A harmadik típus: Tanuló – Internet – Tanár. A távoktatás részben felváltja a 

hagyományos oktatást. A tanulókat az iskolában tanítják a tanáraik, viszont egy tılük távol 

élı tanár is foglalkozik velük. Az oktatás e-mailen, chat-en stb. keresztül valósul meg. Célja: 

egy tantárgy részletesebb elsajátítása, felvételi vizsgákra való felkészítés stb. Az olyan 

szoftverek, mint a NetMeeting CU-SeeMe, iVisit, lehetıvé teszik a videó- és audió-

kommunikációt. 

A negyedik típus: Tanuló – Internet – Központ. A távoktatás egyenértékő a 

hagyományos oktatással. Ebben az esetben a távoktatás az oktatás egyéniesítésének eszköze 

(a tanulók megválaszthatják az oktatás szintjét és ütemét). A tanulók távoktatási központban 

tanulnak, mely fejleszti a tanulók alkotó lehetıségeit, és figyelembe veszi az egyéni 

sajátosságaikat. Az ilyen típusú távoktatás megszervezéséhez szükség van speciálisan 

kifejlesztett oktatási szerverekre, olyan költséges szoftverekre, mint a Class Point, Web-city, 

Learning Space, Прометей, melyek lehetıvé teszik az oktatási folyamatok mőködtetését. Ezt 

a típusú oktatást a felsıoktatásban is alkalmazzák. 

Az ötödik típus: Tanuló-Internet. A távoktatás betölti a térben és idıben megosztott 

oktatás funkcióit. A tanuló egyszerre több iskolában tanul. A tanterv úgy van kidolgozva, 

hogy a tanuló a különbözı tantárgyakat különbözı tanároktól sajátítja el. Ebben az esetben, az 

iskola, mint oktatási eszköz, lehetıvé teszi, a tanuló egyéni szükségleteinek megközelítését. 

A felsorolt öt típus nem zárja ki a távoktatás más lehetséges típusának létezését, 

valamint ezek kombinációját. A távoktatás típusától függıen, kell meghatároznunk az oktatás 

céljait, tartalmát, szerkezetét és módszereit, az eredmények vizsgálatának és értékelésének 

rendszerét. 

A felsorolt típusok mindegyike számára léteznie kell egy rendszernek, melyet a 
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következı összetevık határoznak meg: 

− az oktatási intézmény, mint a távoktatás megszervezésének eszköze; 

− információs források – a tananyagok adatbázisai; 

− a távoktatási módszerek technikai eszközei és szoftverei; 

− a távoktatást vezetı tanárok vagy a számítógépes tantervek oktatói; 

− a tanulók. 

Áttekintjük az összetevık mindegyikének jellemzıit. 

A távoktatás oktatási intézményei és technikai eszközei 

A távoktatás megszervezése az iskolákban a telekommunikációs Internet-központok 

által valósul meg, melyek megszervezik és szabályozzák a tanárok és a tanulók távolsági 

tevékenységét. 

A távoktatás megszervezése érdekében, az oktatási intézményen belül elsısorban 

biztosítva kell, hogy legyen a számítógépes hálózat egy vagy több szerver használatával. Az 

ilyen típusú számítógépes hálózatot a 2.3. ábra mutatja be. 

 

 

Az egyik szerver a lokális számítógépes hálózatot biztosítja (Internet hozzáférés 

biztosítása). A második szerver az Extranet biztosítására alkalmazható, más oktatási 

intézményekkel való kapcsolat fenntartására. Az Internetes szolgáltatások (interaktív 

kommunikáció) alkalmazására az oktatásban, még egy szerver használata szükséges. Ezen 

kívül, az iskolának biztosítania kell számítógépeket, melyek lokális hálózatba vannak 

kapcsolva és a különbözı forrásokhoz való hozzáférést. 

Ahhoz, hogy az iskolai telekommunikációs központ pozitív hatást gyakoroljon az 

oktatási folyamatra, nem elegendı csak a technikai problémákat megoldanunk. 

Fontos az iskolai telekommunikációs központ mőködésének tartalma és technológiája, 

annak módszertani és pedagógiai rendeltetése. 

Tekintsük át az iskolai telekommunikációs központ mőködésének alapvetı feltételeit: 

2.3 ábra 
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1. A telekommunikáció alkalmazásával kapcsolatos célok megfogalmazása, melyek a 

társadalom informálódásának korszerő sajátosságaira és az általános iskolai tantervre 

épülnek. 

2. Az oktatási Internetes források alkalmazásával kapcsolatos gyakorlat megszerzésének 

biztosítása. Oktatási feladatok megoldása információs és telekommunikációs eszközök 

alkalmazásával. 

3. Iskolai weboldal készítése és fejlesztése, mely tükrözi az órai és az órán kívüli 

tevékenység eredményeit. 

4. A tanulók részvételének megszervezése különbözı távoktatási projektekben, 

versenyeken és telekonferenciákon, melyek az Internet segítségével valósulnak meg. 

5. A magasabb fokú szakképesítés megszerzésének és a tanárok továbbképzésének 

biztosítása a távoktatás során (távoktatási pedagógiai tanfolyamok, szemináriumok, 

tudományos, gyakorlati konferenciák, távoktatási pedagógiai tanácsok). 

A távoktatás során alkalmazott szoftvereszközök 

A távoktatás megszervezésének alapvetı feltétele a telekommunikációs információs 

oktatási környezet kialakítása. A telekommunikációs információs oktatási környezetnek 

biztosítania kell: 

− az adott környezetben való tájékozódás eszközeit; 

− információs oktatási tananyagokat: elıadásokat, szótárakat, irodalmi forrásokat; 

− az ismeretek ellenırzésének eszközeit: nyitott kérdéseket, őrlapokat és online tesztek 

kitöltésének lehetıségét; 

− kommunikációs eszközöket: e-mailt, telekonferenciákat, fórumokat, chat-et, audió- és 

videó-konferenciákat, üzenıfalakat. 

A távoktatást vezetı tanárokkal szemben felállított követelmények 

A távoktatás során alkalmazott telekommunikáció lehetıvé teszi a nem hagyományos 

oktatási megközelítések és módszerek alkalmazását. (Például, a tanuló-orientált vagy a 

csoportos oktatás). 

Ennek értelmében a tanárnak: 

− tisztában kell lennie a telekommunikációs eszközök mőködésének feltételeivel; 

− ismernie kell a telekonferenciák és videó-konferenciák, fórumok sajátosságait; 

− tisztában kell lennie a telekommunikációs szabályokkal; 

− rendelkeznie kell az információs „irányítás” képességével; 
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− tisztában kell lennie az információs forrásokkal való együttmőködés módjaival 

(adatbázisokkal, információs szolgáltatásokkal); 

− ismernie kell a weboldalak létrehozásának módját; 

− rendelkeznie kell konkrét információs, oktatási környezettel; 

− ismernie kell a környezet által biztosított szolgáltatások alkalmazásának módját; 

− tisztában kell lennie a tananyag átadásának olyan módjával, mely során biztosítani 

tudja a tanulók hatékony, egyéni, helytıl és idıtıl független tevékenységét; 

− tisztában kell lennie azokkal a tényekkel, melyek aktivizálják a tanulók hálózaton 

keresztül történı tevékenységét, és ismernie kell ezek alkalmazásának módját a 

távoktatás során; 

− ismernie kell a tanulók oktatási-megismerési tevékenységének egyéni jellemzıit; 

− ismernie kell a tanulók, hálózaton keresztül történı, önálló tevékenységének 

sajátosságait a távoktatás során; 

− ismernie kell a pszichológiai-pedagógiai tesztelés módját; 

− ismernie kell a konfliktusos helyzetek elkerülésének és megoldásának módját; 

− ismernie kell az aktív oktatási módszereket (együttmőködéses oktatás, projekt 

módszer, differenciált oktatás, kutató, keresı módszerek stb.) 

− ismernie kell a hálózati szerepjátékok megszervezésének módját; 

− ismernie kell a hagyományos oktatás és a távoktatás kombinálásának módját; 

− alkalmaznia kell a kritikus gondolkodás és a tanulók reflexeinek fejlesztését 

megvalósító módszereket; 

− ismernie kell a telekommunikációs projektek megszervezésének módját; 

− aktívan kell alkalmaznia a számítógépes hálózatok kommunikációs lehetıségeit az 

oktatási folyamatban a résztvevıkkel való tartalmas beszélgetések biztosítása 

érdekében, mely az Internet oktatási lehetıségeinek alkalmazását teszi lehetıvé. 

A tanár különbözı oktatási funkcióinak összehasonlítása a hagyományos oktatást és a 

távoktatást tekintve, a 2.2 táblázatban van megadva. 

 2.2. Táblázat 

A tanárokkal szemben felállított követelmények 

Hagyományos oktatás Távoktatás 

A tanár ismereteinek elsajátítása a tanuló 
által 

A tanuló által felállított oktatási célok 
elérésére helyezett hangsúly  

Bizonyos oktatási módszerek alkalmazása  Különbözı oktatási módszerek és 
eszközök alkalmazása 

Passzív oktatási módszerek alkalmazása Aktív oktatási módszerek bevezetése 
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Hagyományos oktatás Távoktatás 

A tanár elsıdleges szerepe – 
információforrás a tanuló számára 

Oktatási környezet kialakítása a tanuló 
támogatása a tanterv elsajátításának 
folyamatában 

A „visszafelé irányuló” kapcsolat hiánya Állandó „visszafelé irányuló” kapcsolat 
Szigorú. A tanterv állandó szerkezettel 
rendelkezik 

Rugalmas, dinamikus, moduláris tanterv 

Az oktatás során elért eredmények normatív 
értékelése 

A képességek egyértelmő meghatározása 

Az egész oktatás során elért eredmények 
értékelése 

Minden modul értékelése külön-külön 

Ezen kívül, a távoktatás során a tanulók erısen motiváltak, elsajátítják az információs 

kultúrát, ismerik az Internethasználat és az Internethez való hozzáférés lehetısségeit. 

A távoktatásban alkalmazott kommunikációs eszközök 

Napjainkban a távoktatás szervezési és pedagógiai lehetıségeinek megvalósítása a 

következı telekommunikációs eszközök segítségével valósul meg: 

• elektronikus levelezés (e-mail); 

• tematikus levelezılisták, elektronikus folyóiratok, telekonferenciák; 

• chat – levelezés valós idıben; 

• ICQ – gyorsan mőködı kommunikációs rendszer (Internet-pager); 

• videó-konferenciák, melyek lehetıvé teszik a hang és a kép továbbítását; 

• WWW – az Interneten való tájékozódás; 

• weboldalakra történı feliratkozások; 

• webes szolgáltatások: webes konferenciák, üzenıfalak, regisztrációs őrlapok, 

tesztek, a számolást segítı eszközök és a weboldalakon található más szolgáltatások; 

• FTP-szerverek és fájlarchívumok; 

• Internetes faxszolgáltatások; 

• IP-telefonálás az Interneten; 

• Mobil-Internet (Internet hozzáférés mobiltelefonról a Wap-protokoll segítségével). 

Elektronikus levelezés (e-mail) – az egymástól távol élı tanulók és tanárok közötti 

információcsere legegyszerőbb és leghatékonyabb módja. A szöveges üzeneteken kívül, 

biztosítja az ábrák, animációk és a nagyobb mérető tömörített állományok (pl. tankönyv), 

audió- és videófájlok küldését. Levelezı programok: Netscape Communicator, MS Outlook 

Express. The Bat stb. 

Levelezı listákat levelezıprogram által lehet létrehozni (például, egy osztály tanulóinak 

vagy az iskola szüleinek levelezılistája). Ebben az esetben, minden, a levelezılistán szereplı 

címzett megkapja a levelet. 
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A problémák megbeszélésének hatékony módja – a telekonferenciák. A feliratkozás 

ebben az esetben e-mail cím megadásával történik. 

A Chat lehetıvé teszi két vagy több felhasználó valós idıben történı levelezését. 

A távoktatás leghatékonyabb szolgáltatása a „Világháló”  vagy World Wide Web — 

WWW. Elegendı megadnunk a keresett oldal URL-címét az Internet Explorer vagy a 

Netscape Navigator típusú böngészıkben, és a számítógép betölti a kért weboldalt. A 

keresıprogramok segítségével megtalálhatjuk a számunkra szükséges információt. 

A távoktatás során alkalmazzák az Internet-pagereket, olyanokat, mint pl. az ICQ (I 

Seek You – Én kereslek téged). Bármely felhasználó ingyenesen beregisztrálhat a rendszerbe, 

és valós idıben beszélgethet az ICQ-ra regisztrált bármely felhasználóval. 

Az audió-beszélgetések lebonyolítására szükség van mikrofonra és pl. a NetMeeting 

nevő szoftver használatára. 

A videó-kommunikáció megvalósítására videokamerára van szükség és a videó-

kommunikációt biztosító szoftverek egyikére. (NetMeeting, CU-SeeMe, іVisit) 

Az FTP-szervereket leggyakrabban a WWW Világhálóval egyidejőleg alkalmazzuk. 

A CuteFTP speciális szoftver lehetıvé teszi a tanárok és a tanulók számára a különbözı 

tananyagok felmásolását az oktatási szerverre. Ezekhez az anyagokhoz való hozzáférés jelszó 

használatával történik. 

A távoktatás során alkalmazott „tábla” szerepét a Paint nevő grafikus szoftver tölti be. 

Az Interneten keresztül történı faxküldés esetén, meg kell adnunk a címzett telefonszámát: 

telefon_szám@fах-away.com. 

Népszerővé vált a mobiltelefonon keresztül történı Internet csatlakozás, mely a Wap-

protokoll segítségével valósul meg. 

Abban az esetben, amikor a tanár és a tanuló is egyidejőleg elérhetı, a cselekmények 

szinkronban történnek. A telekommunikáció szinkronos formáját a chat és a videó-

konferencia valósítja meg. 

Egyes esetekben hatékonyabbnak számít a nem szinkronos telekommunikáció, amikor a 

tanulók és a tanárok egyes mőveleteket a számukra leginkább megfelelı idıpontban hajtják 

végre. Például, az e-mail a távoktatás nem szinkronos formája. A tanuló elküldi a kérdést, a 

tanár pedig a számára megfelelı idıpontban válaszol. 

Elektronikus konferenciák során a tanár kérdéseit és válaszait a távoktatásban részt vett 

csoport minden egyes tagja látja. (a levelezések megjelennek minden tanuló számítógépének 

képernyıjén) 

A távoktatás megvalósítása 
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A távoktatás során az „osztályok” kéttípusúak lehetnek: szinkronos (online - mód), 

amikor egy közös tanterv alapján, a tanulók egyenlı idıpontokban dolgoznak; nem 

szinkronos (offline - mód), amikor a tanulók nem egyenlı idıpontokban dolgoznak, hanem 

különbözı idıpontokban a nap, hét vagy tanév folyamán. Az utóbbi estben a tapasztaltabb 

tanulók segíthetnek a kevésbé tapasztaltaknak. 

Tekintsük át a hagyományos oktatás azon jellemzıit, melyek a távoktatás során is 

alkalmazást nyertek. 

Tananyag. A szükséges tananyagot a tanuló a következı módszerekkel kapja meg: 

a) hagyományos levél formájában, melyhez esetleg csatolva van egy CD, audió- vagy 

videokazetta, kézikönyvek stb.; 

b) e-mailben kap meg egy tömörített állományt; 

c) weboldalon keresztül; 

d) interneten való keresés által; 

e) elektronikus könyvtárakhoz való hozzáférés által. 

Ellenırzı tananyag. A tanár a tanulókkal e-mailben egyezteti az ellenırzı dolgozatok, 

tesztek szerkezetét stb. Ezek az anyagok késıbb elérhetıvé válnak a szerveren is, a megfelelı 

jelszó megadásával. 

Szemléltetı eszközök. A valós idıben történı telekommunikáció során, a tanár 

diavetítést, képeket, grafikonokat stb. mutat be a tanulóknak. A tanulók egymás között is 

megosztják a szemléltetı eszközöket. 

A tanár kérdéseket tesz fel a tanulóknak. A tanár kérdéseket tesz fel a tanulóknak vagy a 

tanulók csoportjának az elektronikus konferenciák vagy videó-konferenciák során, az ICQ 

alkalmazásával „valós idıben” vagy chat-en keresztül. 

A tanár megmagyarázza a tananyagot. Átküldi a tanulóknak az elıadásai anyagát vagy 

más szakemberek elıadásainak anyagát és megmagyarázza azt. 

A tanár vezényeli a megbeszéléséket, vitákat. Különbözı telekonferenciák és fórumok 

segítségével, a tanár vezényeli a tanulók megbeszéléseit a vizsgált problémával kapcsolatban. 

A tanulók kérdéseket tesznek fel a tanárnak. A tanulók e-mailben vagy „valós idıben” 

történı beszélgetések során, kérdezhetnek a tanártól. 

A tanuló kérdéseket tesz fel a másik tanulónak. A tanuló kérdéseket tehet fel a másik 

tanulónak vagy az összes virtuális osztálytársának. Közben a tanár hozzászól, és kérdéseket 

tesz fel a tanulóknak. 

A tanár látja a tanuló reakcióját és kifejezi az egyéni reakcióját. A videó-konferenciák 

során a tanár látja a tanulók reakcióját a felvetett kérdéssel vagy problémával kapcsolatban. 
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Az érzelmi állapot megosztására az ún. smiley-t alkalmazzák. 

A tanár értékeli a tanulót. A tanár értékeli a tanuló munkáját a távoktatás során, az általa 

elkészített házi feladatokat, teszteket, alkotói projekteket stb. 

A távoktatás változatai 

Tekintsük át a távoktatás különbözı példáit. 

Szemléltetı tanfolyam. Legtöbbször a reklám szerepét tölti be. Tartalmazhat játék- és 

tesztfeladatokat, egy valóságos helyzet leírását vagy vizsgálatát stb. (figyelemfelkeltı hatással 

bír) 

A tanfolyam kezdete, bevezetı része. Célja abban nyilvánul meg, hogy megismertesse a 

tanulókkal a tanfolyam problémáit és a tanfolyam egészét. (a tananyagot html formátumban 

célszerő megadni). 

Egyéni oktatás, konzultáció. Ebben az esetben figyelembe kell vennünk a tanulók egyéni 

sajátosságait, és különbözı típusú példákat kell felhoznunk. 

Távolsági konferencia e-mail alkalmazásával. Ebben az esetben meg kell adnunk a 

vizsgált probléma szerkezetét a levelezés során. 

Chat-et alkalmazó oktatás. Az ilyen típusú oktatás valós idıben történik, az Internethez 

való csatlakozás során. (Ilyenkor érdemes lementeni a foglalkozás szövegét) 

Webes oktatás. Ezek a „Világháló” telekommunikációs eszközeinek segítségével 

megvalósuló foglalkozások. (Pl. szemináriumok, laboratóriumi- és gyakorlati munkák stb.) 

Távoktatási versenyek. A távoktatási verseny, hatásos oktatási és ellenırzı eszköznek 

számít (e-mailben vagy „valós idıben” történik). A tanuló válaszol a feltett kérdésekre, a 

tanár pedig értékeli azt. 

Tekintsük át részletesebben a chat-et alkalmazó oktatásokat, a telekonferenciákat és a 

webes oktatást. 

Chat-et alkalmazó oktatások. A chat-et alkalmazó oktatások valós idıben történı 

lebonyolítása a távoktatás hatékonyságának szükséges feltétele. Az ilyen típusú oktatás 

megszervezése érdekében, meg kell határoznunk a tanfolyam témáját és problémáit vagy pl., a 

megbeszélések témáját. A tanár elküldi a tanulóknak az anyagokat. Ezek olyan témákat 

tartalmaznak, melyek késıbb megbeszélésre kerülnek.  

Felsoroljuk a chat-et alkalmazó oktatás megszervezésének lépéseit: 

1. Téma megfogalmazása; 

2. Az oktatás alapvetı problémájának vagy feladatának meghatározása; 

3. Az oktatás fı céljainak megfogalmazása; 

4. Az oktatás pedagógiai céljainak megfogalmazása; 



 80 

5. A chat-ben résztvevık technikai, földrajzi, szociális és más jellemzıinek felmérése: 

− A tanulók hozzáférése a chat-hez; 

− A tanulók technikai felkészültsége és tapasztalatai; 

− Különbözı idızónák figyelembe vétele; 

− A munka idıtartama. 

6. Az oktatás legmegfelelıbb idıpontjának meghatározása; 

7. A tanulók számának meghatározása; 

8. A chat-et alkalmazó oktatás legmegfelelıbb formájának megválasztása a 

megfogalmazott céloktól és feladatoktól függıen; 

9. A résztvevık tevékenységének megszervezése az oktatás típusától függıen 

(rávezetés, „gondolkodásfejlesztés” stb.); 

10. A chat-et alkalmazó oktatás fejezeteinek meghatározása: bevezetés, fı rész és 

befejezés. (idıbeosztás) Az oktatás tervének elkészítése és elküldése a 

résztvevıknek, például: 

13.50 - 14.00 – a résztvevık regisztrációja; 

14.00 - 14.05 – a tanfolyam vezetıjének beszéde; 

14.05 - 14.25 – a probléma megvitatása. 

11. Írásbeli anyagok elıkészítése, pl.: 

− A tanfolyam vezetıjének köszöntése; 

− A résztvevık tevékenységének aktivizálását megvalósító kifejezések; 

− A résztvevık gondolkodását ösztönzı kifejezések; 

− Motivációs kérdések az adott témával kapcsolatban; 

− Rövid problémamegoldó feladatok elkészítése a tanulók számára. 

12. A lehetséges tartalmi, szervezési, fegyelmi problémák megoldása; 

13. A lehetséges technikai problémák meghatározása (pl. a kapcsolat megszőnése); 

14. A résztvevık reflexív tevékenységének biztosítása; 

15. Az oktatás lehetséges, konkrét eredményeinek meghatározása; 

16. Gondos tanácsok megfogalmazása a tanulók számára; 

17. A chat-et alkalmazó oktatás szövegének másolása annak befejezésekor. 

Távoktatási konferencia. A távoktatás nem lehet hatékony interaktív párbeszéd nélkül. 

Ez konferenciák segítségével valósítható meg, chat, audió- és videó-kommunikáció által. 

Tekintsük át a távoktatási konferencia megszervezésének sajátosságait, az 1) e-mailezést 

és a 2) „valós idıben” történı chat-et tekintve. 
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A telekonferencia célja: a tanulók által létrehozott munkák védelme. 

A telekonferenciát vezetı tanár céljai: 

1. A tanulók megismertetése az általuk létrehozott munka bemutatásának módjával; 

2. A tanulók együttmőködésének megszervezése; 

3. A tanulók megismertetése a tartalmi kérdések feltevésének és a tömör válaszadás 

módjával; 

4. Barátságos légkör kialakítása; 

5. A résztvevık kölcsönös kapcsolatának kialakítása; 

6. A tanulóknak feltett kérdések, kulcsfontosságú kifejezések megfogalmazása. 

A chat-konferencia vezetıje a konferencia minden résztvevıjével dolgozik, sıt, egy 

különálló virtuális szobában a résztvevık feltehetnek különbözı kérdéseket és 

megbeszélhetnek egy felmerülı problémát a moderátorral. A konferencia résztvevıi privát 

módon is kommunikálhatnak egymással. 

Viszont, gyakrabban alkalmazzák az e-mailes konferenciákat, mert több elınnyel 

rendelkezik a chat-konferenciával szemben. Például, a résztvevık több idıt kapnak a kérdések 

megválaszolására. A chat-konferenciák során pedig korlátozott a gondolkodásra szánt 

idıtartam. E-mailen keresztül a résztvevık elküldhetnek egymásnak szemléltetı anyagokat, 

multimédiát, melyeket chat-en keresztül nehezen tudnak megtenni. 

Tekintsük át a résztvevık tevékenységének módjait a távoktatási konferenciák során: 

1. Bemutatkozás és az elért eredmények bemutatása a konferencia más résztvevıinek. 

Ez lehetıvé teszi a konferencia tagjai számára az egymással való megismerkedést; 

2. A kérdezz-felelek módszer. Azonban, nem elegendı e módszer alkalmazása az 

oktatás során; 

3. A kérdésekre adott válaszokhoz kapcsolódó megjegyzések a konferencia 

résztvevıinek részérıl. Ez lehetıvé teszi a legtöbb résztvevı véleményének 

kiderítését a vizsgált problémákkal kapcsolatban; 

4. A játék, mely erısíti a résztvevıkben a versenyszellemet. 

5. A távolsági konferencia következtetéseinek levonása. Az elért eredmények 

összefoglalása és a jövıben folytatott tevékenység megtervezése. 

A konferencia pedagógiai, szervezési és technikai sajátosságainak feltárása, segítséget 

nyújt a szervezıknek a távoktatási telekommunikáció megszervezésével kapcsolatos 

módszerek feltárásában. 

Webes oktatás. Tekintsük át a távoktatás során alkalmazott, weboldalon közzétett 

tananyag kidolgozásának tervét. A tanár elsıdleges feladata: az ilyen típusú oktatás szerkezeti 
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modelljének felvázolása, mely lehetıvé teszi a távoktatásban résztvevı tanulók oktatási 

tevékenységének megszervezését és az egyéni oktatási eredmények elérését. 

A kidolgozott tananyag html formátumban van megadva, terjedelmét tekintve, néhány 

oldal, és különbözı Internetes hyperlinkeket tartalmaz. 

Az webes oktatással kapcsolatos, a következıkben felvázolt algoritmus, meghatározza a 

távoktatási tanfolyam során alkalmazott tananyag tartalmát és szerkezetét. 

1. Az oktatás típusának, témájának meghatározása, melynek megfelelıen megvalósul a 

tananyag kidolgozása; 

2. Az alapvetı cél meghatározása és megfogalmazása, melyet a tanulónak (vagy a 

tanulók csoportjának) el kell érnie a weben közzétett anyag feldolgozása során. Ez a 

cél, a tananyaggal való munka során elért oktatási eredmény formájában érhetı el; 

3. A témakörökhöz kapcsolódó, a tananyagot alkotó, alapvetı modulok meghatározása. 

Ezek nevének és tartalmának megadása. Ezek a modulok (különálló html-oldalak), 

összességében, magukban foglalják a hyperrendszereket, melyek lehetıvé teszik a 

küldést. 

Az oktatás során legalább öttípusú modult kell megadnunk, mint például: 

− Motivációs modul; 

− Elemzı modul; 

− Bevezetı modul; 

− Segédanyagok; 

− A szakkifejezések, megnevezések, fogalmak stb. meghatározása, értelmének feltárása; 

− Problémamegoldó modulok, melyek megkövetelik a tanulóktól az önkifejezést az 

ellentmondások megoldására szolgáló megközelítések megválasztása során; 

− Szerkeszthetı modulok (hyperszöveges elágazások, melyek lehetıvé teszik a tanuló 

számára a további tevékenység egyéni módját); 

− Kreatív feladatok, melyek a tanuló által elérhetı eredményekre irányulnak; 

− Gyakorlatok; 

− Különbözı osztályozások; 

− Kozultációs (tanácsadó) modul; 

− Az oktatás más (következı vagy elızı) típusaira vagy módjaira való áttérés modulja; 

− Ösztönzı modul; 

− Ellenırzı modul; 

− Felülvizsgálat; 
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− Tesztelı modul; 

− Reflexív modul; 

− Önértékelési modul. 

4. A felsorolt modulok mindegyikénél, meg kell adnunk az oktatás tartalmát és meg kell 

határoznunk azok más weboldalakra való átküldésének módját. Fel kell vázolnunk a 

tananyag szerkezetét. A modulok lehetnek szövegesek is, de tartalmazhatnak grafikát, 

animációt és más eszközöket. Ha a webes oktatás szervezıje rendelkezik a html 

oldalak létrehozásának tapasztalatával, akkor ajánlott azonnal a weboldalak 

hyperszöveg formátumban való létrehozása. 

5. A tananyagban kétféle hyperlink alkalmazható: belsı (más oldalakra való átlépést 

teszi lehetıvé az adott weboldalon belül), és külsı (más Internetes oldalakra való 

átlépést teszi lehetıvé). A szükséges tananyag keresıprogramok segítségével található 

meg. Ezen kívül, megtalálhatók az oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó anyagok, 

melyek felhasználhatók a feladatok megoldására, és ezek hozzáadhatók a kész 

anyaghoz. 

A webes oktatás során alkalmazott tananyag tartalmának megállapításával kapcsolatos 

alapvetı kérdés: az oktatási tevékenység irányíthatóságának biztosítása. 

A tananyag kidolgozása során, tudomásul kell vennünk, hogy az adott tananyag, milyen 

mőveletek elvégzését követeli meg a tanulótól. A webes oktatási tananyag nemcsak annak 

elsajátítására kell, hogy irányuljon. Különbözı eszközök segítségével, biztosítania kell a 

tanuló tevékenységének meghatározott módját és típusát, annak érdekében, hogy ne csak 

átnézze és átolvassa a tananyagot, hanem egyénileg is alkosson valamit: jegyzeteljen, 

keressen, fogalmazzon, elemezzen, érveljen, oldjon, értékeljen stb. Ezért, a tanuló számára 

biztosított kell, hogy legyen az oktatás során elért eredmények megtervezésének és az 

eredmények átküldésének lehetısége a tanár, a szakemberek vagy a tanulók számára. 
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§ 3.1. Az informatikaoktatás eszközei 
Oktatási eszközök – azok a tárgyi és eszményi objektumok, melyeket 

információhordozókként és a tanulói-tanári tevékenység eszközeiként használunk az oktatási 

folyamatban, és melyeket a tanulók és a tanárok külön-külön vagy együttesen alkalmaznak. 

Ide tartoznak a következık: a természeti és szociális környezet, felszerelések, tankönyvek, 

könyvek, olyan számítógépek, melyek megfelelı információkat tartalmaznak, tudományos 

segédanyagok, elektronikus kézikönyvek, enciklopédiák stb. 

Az oktatási eszközöket különbözıképpen osztályozhatjuk. Ezek közül az egyik – a 

didaktikai funkciók szerinti osztályozás: 

• információs eszközök (tankönyvek és oktatási segédanyagok); 

• didaktikai eszközök (táblázatok, plakátok, videófilmek, oktatószoftverek, szemléltetı 

példák); 

• technikai oktatási eszközök (audiovizuális eszközök, számítógép, telekommunikációs 

eszközök, videós számítógépes rendszerek, multimédia, virtuális valóság). 

Emellett az oktatási eszközök rendszere alatt az egymással összefüggésben álló 

didaktikai elemek összességét értjük (az ezek alkalmazására irányuló módszertan keretein 

belül), melyek egységes egészt alkotnak.  

Ezen kívül, az informatikaoktatás eszközeit feltételesen két csoportra oszthatjuk fel: 

általános és új információs technológiák. (3.1 ábra) Tekintsük át ezeket részletesebben. 
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A tankönyvek és oktatási segédanyagok jelentıs szerepet játszanak az oktatás 

módszertani rendszerében. Ezeket egyrészt, tágabb értelemben, az oktatás tartalmának 

összetevıiként, másrészt pedig az oktatási eszközök fontos elemeként is tekinthetjük. 

Az informatika tankönyvekben meg vannak fogalmazva az alapismeretek és a 

tevékenységi módszerek a tanterv által elıírt oktatási célok elérése érdekében. 

A tankönyv elsısorban egy bizonyos korosztály számára készül. Ennek értelmében, az 

egyes informatika tankönyvek tartalmazzák azt az anyagot, mely segíti a tanulók oktatási-

megismerési tevékenységének megszervezését a tanár által. 

Az informatika tankönyveknek több követelménynek is meg kell felelniük az átadott 

tananyag szerkezetét, a tankönyv elméletéti anyagának pedagógiai céljait és a feladatok 

rendszerét, a pontos, tömör és minıségi nyelvezetet, az aktivizáló és figyelemfelkeltı 

megfogalmazást, valamint a szemléltetı anyag minıségét tekintve. 

Informatikai elektronikus segédanyagoknak, melyeket hyperszöveg formájában mentünk 

le mágneses információtárolókra, a hagyományos (papírból készült) segédanyagokkal 

szemben több elınyük is van, mivel: 

• a hyperszöveg hálózaton keresztül való átküldése kényelmesebb a tanulók számára az 

oktatási folyamat során. Hyperszöveges hálózat – az információ rendszerezésének 
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módja a számítógépen, melynek egységei nem lineáris sorrendben vannak megadva, 

hanem valamely rendszer formájában, melynek összetevıi között különbözı kapcsolat 

áll fenn. A hyperszöveg alkalmazása lehetıvé teszi a hagyományos tananyagok 

(szövegek) hátrányainak kiküszöbölését. A lineáris sorrendben megadott üzenetek 

keresése és megtekintése (a szerkezetükre utaló jellemzık nélkül) nagyban terhelik a 

memóriát és nehezebbé teszik a konkrét kérdés közvetlen értelmének hatékony 

megértését; 

• ha a tanuló hozzáférhet az elektronikus segédanyaghoz, akkor lehetısége van megadni 

a saját válaszát a tanár kérdésének tartalmától függıen, átírhatja vagy átszerkesztheti a 

segédanyagot úgy, hogy új információkat ír hozzá, a régieket pedig törli; 

• Az elektronikus segédanyagok pszichológiailag felkészítik a tanulókat a jövıben 

használt elektronikus könyvtárak kezelésére, az oktatási információ mágneses vagy 

optikai tárolókra való mentésére és internet segítségével való átadására. 

Oktató CD-k. Az utóbbi idıben elterjedtek a különbözı tantárgyak oktatására 

használatos lézeres CD-k (CD-ROM). Ezeken az információtárolókon megtalálhatók a 

különbözı képernyı- és audioeszközök, melyeket a számítógép segítségével alkalmazunk. 

Ezeket az eszközöket demonstrációs (bemutató, szemléltetı) céllal alkalmazhatjuk az 

oktatási folyamatban, a tanulók frontális- és individuális (egyéni) tevékenysége során, illetve 

az önálló házi feladat megoldása során.  

Az oktató CD-k segítik a tananyag egyéni felhasználását, annak egyéni felfogását a 

tanulók által, intenzívebbé teszik a „tanár és a tanuló közötti” visszafelé irányuló kapcsolatot. 

Az oktató CD-k megválasztásánál figyelembe kell vennünk a következı tudományos, 

pedagógiai és ergonómiai feltételeket: 

1. A tananyagban az ismeretek, törvények, elméletek és más oktató elemek rendszere 

tudományosan és pedagógiailag megalapozott kell, hogy legyen. A keresırendszer 

fejlett kell, hogy legyen. Az oktatott tevékenységnek ellenırzı, reflexív és értékelı 

funkciókkal kell rendelkeznie. 

2. A látás megvédésére irányuló higiéniai követelmények betartása, a tanulók 

túlterhelésének megelızése. A különbözı korosztályokhoz tartozó sajátosságok, 

megismerési lehetıségek, a tanulók különbözı felkészültségi szintjének figyelembe 

vétele. 

3. A tananyag megfeleltetése az informatika oktatásáról szóló követelményeknek és 

tanterveknek, összekapcsolásának lehetısége a „papírból készült” tankönyvekkel és 

más oktatási eszközökkel. 
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4. A tananyagban való egyéni tájékozódás. A tananyag egyéni elsajátításának lehetısége. 

Az oktatási információ felosztása annak összetettsége és megértési szintje által. 

5. Oktatási-megismerési és alkotó tevékenységek jelenléte, melyek összefüggésben 

állnak az oktatott tananyaggal és segítik a kritikus gondolkodás fejlesztését, az adott 

problémák és objektumok analitikus értelmezését. 

6. Az oktatott információnak hatnia kell az érzékekre. A nyelvi-, zenei- látókör, az 

egymással összefüggésben álló információk jelenléte, melyeket részekre bontva, 

érthetı és logikus formában, a tanulók számára elérhetı ütemben kell átadnunk. A 

tanulónak lehetısége legyen megválasztani tevékenységének ütemét és ritmusát, 

illetve az oktatott tananyag terjedelmét.  

7. A számítógépes szoftverek „jóindulatú” és intuitívan megérthetı interfésze. A 

általános menü és gombok alkalmazása az eszköztárakon. A modern számítógépes 

technika felhasználási lehetıségeinek biztosítaniuk kell a tanuló számára a hatékony 

munkát. 

Elektronikus könyvtárak és elektronikus tanfolyamok. Az elektronikus könyvtárat 

központosított tárolóként hozzák létre, mely egyesíti a számítógép, a mikro-információtárolók 

és az információátadó eszközök memóriáját. Az információ keresése a tárolóeszközök 

rendszerében valósul meg a megfelelı keresési módszerek segítségével. 

Az információforrásokhoz soroljuk az elıadások információs-oktatási anyagait, a 

szótárakat, az irodalmi forrásokra és a távoli hálózati forrásokra való küldést (adatbázisok, 

WWW-szerverek, szoftverek biztosítása stb.) Ezek az információs források az elektronikus 

tanfolyamok, a HTML-nyelv alkalmazásával kapcsolatos oktató tanfolyamok alapvetı 

összetevıi. 

Az elektronikus oktató tanfolyamoknak, az információs anyagok kivételével, 

tartalmazniuk kell az önálló feladatok ellenırzésével és az önellenırzések megszervezésével, 

az önellenırzés kérdéseivel kapcsolatos anyagokat és teszteket. 

Az elektronikus tanfolyam lehetıvé teszi a hyperszövegek küldését, valamint a grafikai, 

animációs, regisztrációs, interaktív feladatok és multimédiás effektusok alkalmazását. 

Az elektronikus tanfolyam esetében figyelembe kell vennünk a könnyebb olvashatóság 

biztosítását a háttér és a szöveg színét, a betőméretet illetıen, nyomtató segítségével 

kinyomtatható legyen a tankönyvben található anyag egy része megfelelı példányszámban. 

Az elektronikus tanfolyam anyagát a tanár kiegészítheti, kijavíthatja, elküldheti e-

mailben, felírhatja CD-re vagy elhelyezheti egy weboldalon, hogy a tanulók egyidejőleg 

hozzá tudjanak férni. Az elektronikus tanfolyam biztosítja az önképzés és önellenırzés 
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lehetıségét. 

Ha az elektronikus tanfolyam során animációs elemeket és számítógépes játékokat 

alkalmazunk, akkor ezzel hatékonyabbá és érdekesebbé tehetjük azt. A tanfolyam 

hyperszöveges szerkezete lehetıvé teszi az egyéni oktatás megvalósítását. Azonban, a 

hyperszöveges navigációs rendszert úgy kell felépítenünk, hogy megırizzük az általános 

oktatási módszerek logikáját és rendszerességét. 

A tanulók önállóan is kiegészíthetik az ilyen típusú elektronikus tanfolyamot egyéni 

munkáikkal, ha szükséges, akkor elérhetıvé tehetik ezeket egy weboldalon. Az elektronikus 

tanfolyam során a tanulók által létrehozott vagy kiválasztott anyagok publikációja 

(közzététele), valamint ezek elhelyezése egy mások számára is elérhetı weboldalon, 

lényegesen megerısíti bennük az általuk létrehozott információ minısége iránti felelısséget. 

Az elektronikus tanfolyam lehetıvé teszi az egyéni alkotó tevékenységet. A tanár és a 

tanulók részt vehetnek egyéni elektronikus tanfolyamok megszervezésében, annak 

anyagokkal vagy feladatokkal való kiegészítésében az újranyomtatással kapcsolatos lényeges 

kiadások nélkül. A „papírból készült” tankönyveknél nem áll fenn ez a lehetıség, az egyéni 

tartalmi szerkesztések megvalósítása összetettebb. A legtöbb, amit a tanuló ilyenkor tehet az, 

hogy megjegyzéseket ír a tankönyv oldalainak szélén. 

Az elektronikus tanfolyam lehetıvé teszi annak tanár általi megváltoztatását.  

Az elektronikus tanfolyam blokkos formával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a 

különálló blokkok cserélhetıek és kiegészíthetıek az oktatás során. A „papírból készült” 

tankönyvekkel szemben, az elektronikus blokkok cseréje nem követel lényeges kiadásokat az 

újra nyomtatásra. Az elektronikus tanfolyam a 3.2 ábrán felvázolt szerkezettel rendelkezik. 
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A gyakorlat azt bizonyítja, hogy az elektronikus tanfolyamot modulok összességének 

formájában célszerő megvalósítani, mely elsısorban bevezetı- és szervezési részekbıl áll. 

(3.3 ábra) 

 

Minden modul, a maga módján, tartalmilag összefüggı részekbıl állhat, melynek 

mindegyike elméleti anyagot tartalmaz. Gyakorlati munkák feladatait, az önellenırzésre 

szolgáló kérdéseket és tesztfeladatokat, a közbensı ellenırzést, amelyet módszertani 

segítségnyújtás kísérhet. A modul kötelezı része a tematikus ellenırzés, melynek formáját a 
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tanár-tanácsadó határozza meg. 

Ezen kívül, az elektronikus tanfolyam minden moduljának tartalmaznia kell: 

• az oktatás témáját és célját; 

• kulcsszavakat és kulcsfogalmakat; 

• ismereteket és készségeket, melyek a tananyag elsajátításához szükségesek; 

• ismereteket és készségeket, melyek az oktatás során alakulnak ki; 

• az elméleti anyagot; 

• szakkifejezéseket és ezek értelmének feltárását (szómagyarázatot); 

• gyakorlati- és laboratóriumi munkákat; 

• a szerkezeti-logikai vagy a kölcsönös összefüggések vázlatát; 

• az ajánlott irodalmat; 

• az önellenırzést megvalósító feladatokat és kérdéseket; 

• a tematikus ellenırzést megvalósító feladatokat. 

Az elektronikus tanfolyam segítségével az oktatási folyamat során automatizálható 

nemcsak a tanulók tevékenysége, de a tanár tevékenysége is: 

• a tanár felkészítése az elıadások megtartására és a laboratóriumi munkák levezetésére; 

• megbeszélések és ellenırzı dolgozatok levezetése, beszámolók fogadása, gyakorlati- 

és laboratóriumi munkák levezetése; 

• a tanulók oktató-feltáró tevékenységének megszervezése. 

Az elektronikus tanfolyamok során mikrovilágot, multimédiát és hypermédiát 

alkalmaznak. 

Mikrovilág és multimédia 

A mikrovilág – számítógépes alapú oktatási környezet, mely a tanuló feltáró 

tevékenységére irányul. Az ember, az ıt körülvevı világot, a megismerés forrásaként 

használja fel, és a „mikrovilág” típusú információs technológiák feladata abban rejlik, hogy 

biztosítsák a feladatok innovatív (újító) és alkotó módszerekkel való megoldását, és 

egyidejőleg, a szükséges tananyag tanulók általi elsajátítását. 

A számítógépes modellezés aktív alkalmazása segítséget nyújt a tanulóknak az összetett 

rendszerek különbözı, minıségileg új modelljeinek megszerkesztésére. Lényegében, bármely 

számítógépes modellezési szoftvert mikrovilágként tekinthetünk annak alkotójával, 

„létezésének” környezetével (mőködésével) és annak lehetıségeivel (a parancsok 

rendszerével). Az utóbbi idıben egyre több értelemet kap a feltáró tevékenységgel párosuló 

oktatás, mivel lehetıvé teszi a tanulók alkotó gondolkodásának és aktivitásának fejlesztését. A 
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modell, függetlenül a tartalmától, több olyan tulajdonsággal rendelkezik, melyek lehetıvé 

teszik annak hatékony alkalmazását az oktatási folyamatban, mert a modell elsısorban a 

megismerés egyik eszköze, másodsorban pedig annak a jelenségnek vagy objektumnak felel 

meg, melyet tanulmányozunk, és gyakran könnyebben elsajátítható, mint a valódi objektum. 

A tanuló egy kész modellel is dolgozhat, vagy akár részt vehet annak megszerkesztésében. A 

modellezési környezet gyakran lehetıvé teszi a vizsgált objektumok vagy jelenségek 

modelljének megszerkesztését. A modellezési folyamat során megvalósul az objektum 

vizsgálata, alapvetı tulajdonságai kiemelése, melyeket vizsgálnunk és tanulmányoznunk kell, 

kölcsönös kapcsolatainak áttekintése és formális felírása (analitikus modell megszerkesztése 

során) vagy objektumok általi megadása (például, grafikus vagy számítógépes képek). A 

modellel való munka után, a kapott eredményeket egy valós objektumra is kiterjeszthetjük, 

hogy a továbbiakban helyesbíteni tudjuk a modellt. 

A számítógépes modelleket két osztályba sorolhatjuk: valamely objektum viselkedését 

szimuláló modellek (valamely jelenség kialakulását, kiterjesztését és eltőnését) és valamely 

tevékenységet szimuláló modellek különleges feltételek mellett. 

A mikrovilág egy olyan oktatási eszköz, melyet egy bizonyos oktatási cél elérése és 

konkrét oktatási feladatok megoldása érdekében alkalmazunk. A mikrovilág kidolgozásának 

technológiája különbözı lehet, de leggyakrabban képek, színek, hangok, animációk 

ábrázolását biztosító számítógépes támogatást igényelnek. Azokat a rendszereket, melyek 

különféle oktatási környezet alkalmazását teszik lehetıvé, multimédiának nevezzük. A 

multimédia azon technológiák összessége, melyek a számítógép segítségével lehetıvé teszik 

az üzenet szöveg, grafikus képek, animációs filmek, digitalizált állandó képek, videó, hang 

vagy nyelv formájában való bevitelét, feldolgozását, mentését, átadását és megjelenítését. 

Ennek értelmében, a számítógéppel való munka során gyakorlatilag az információ 

megadásának minden lehetséges módját alkalmazzák és gazdagítják azt különálló adatok 

formájában való megadás lehetıségeivel, gyors hozzáféréssel és különféle kombinációkkal. 

Multimédiát a tanulók legtöbb érzékszervére való hatás érdekében alkalmazzák. A 

multimédiát alkalmazó oktatás hatékonyságát elsısorban a tanulók tevékenységére irányuló 

magas motiváció bizonyítja. A multimédia széles lehetıségeket biztosít az oktatás során 

alkalmazott hatásokra. Magában foglalja a számítógépes vezérlést, valamely a feladat 

megoldását különbözı, számítógéphez csatlakoztatott és annak vezérlése alatt mőködı 

felszerelések használatával, egy vagy több gyakorlat megoldását, melyeket nem lehet a 

számítógép használatával összefüggésbe hozni. A multimédiás rendszerek alkalmazása 

lehetıvé teszi azon készségek fejlesztését, melyek fejlesztése nem lehetséges más 
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számítógépes oktatási környezetben. 

Hypermédiás rendszerek 

A multimédia, mint a tananyag átadásának eszköze és szervezési formája, inkább az 

oktatás információs technológiáihoz tartozik, nem pedig a pedagógiai technológiákhoz. 

Hyperszöveg és multimédia együttese alkotja a hypermédiás rendszereket. A hyperszöveg 

legfontosabb három tulajdonsága: 

• csomópontok összessége (a gráf csúcsainak összessége szöveges- és grafikus üzenetek 

formájában); 

• a hálózat, mely összeköti ezeket a csomópontokat; 

• multimédiás rendszerek. 

A csomópontok a szöveges- vagy grafikus üzenetekhez való hozzáférést biztosítják és 

az internet segítségével úgy állnak egymással kapcsolatban, hogy az információ vagy 

strukturált, vagy nem strukturált eseményeinek összességeként van megadva (valamely 

„gondolkodásfejlesztı” probléma megoldása során). A szövegben lévı csomópontok 

tulajdonképpen a speciális módon kijelölt szavakat jelentik. A kurzor mozgatásával, 

kiléphetünk az adott szövegbıl és átmehetünk egy másik szöveghez (a gráf másik csúcsához). 

Ebben a csomópontban az oktatási információ megadásának több módja is lehetséges, 

például, a szemléltetések, melyeknek saját átmeneti pontjaik lehetnek a rendszer gráfjának 

más csomópontjaihoz. Ezeket a képeket hypertérképeknek nevezzük. A hypertérképek 

lehetıvé teszik az „ismeretek feltérképezését”, objektumok hozzárendelését az összefüggések 

új rendszereihez mind az oktatási folyamatban, mind pedig a számítógépet alkalmazó óra 

elıtt, a kiosztott anyag és a rendszer valamely részében való tájékoztató formájában. A 

„feltérképezés” azon ismeretek aktivizálására szolgál, melyeket a tanuló a téma megtanulása 

elıtt sajátított el, ezen kívül rendszerezı módszernek is tekinthetjük és a tájékozódás 

(navigáció) eszközeként is alkalmazhatjuk a nagyobb enciklopédiákban. 

Új információs és kommunikációs technológiák eszközei (ÚIKTE) alatt azokat a 

szoftver- és hardvereszközöket értjük, melyek a számítógépes technika, a modern eszközök és 

az információcsere megvalósítására szolgáló rendszer alapján mőködnek és biztosítják az 

információ keresésére, győjtésére, rendszerezésére, mentésére, feldolgozására, megadására, 

átadására szolgáló mőveleteket. 

Az ÚIKTE-hez tartoznak a számítógépek, az osztályok számítógép terminál 

berendezéseinek összessége, a lokális számítógépes hálózatok, a kiviteli- és beviteli eszközök, 

az audiovizuális információ manipulálását megvalósító eszközök és berendezések (a 

multimédiás technológiák és a „virtuális valóság” rendszerei), a korszerő kommunikációs 
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eszközök, a mesterséges intelligencia rendszerei, a számítógépes grafika rendszerei, a 

programozási eszközök (programozási nyelvek, fordítók (compilerek), operációs rendszerek, 

általános- és az oktatásban alkalmazott programcsomagok stb.) 

Az ÚIKTE széleskörő pedagógiai alkalmazásából ki kell emelnünk a szoftvereszközök 

(SZE) alkalmazását azok nagy népszerősége miatt az oktatási folyamatban. 

Megadjuk az informatika szoftverbiztosításának osztályozását (3.4 ábra). 

 

Alkalmazói oktatószoftver eszközöknek azokat a szoftvereszközöket nevezzük, melyek 

összefüggésben állnak egy bizonyos tantárgyágazattal, melyekben, bizonyos mértékben 

megvalósulnak a technológiák és a tanulás, biztosítottak a feltételek az oktatási tevékenység 

számítógépes támogatásának megvalósítására. 

Az informatikaoktatásban alkalmazott oktatószoftver eszközöket az oktatási-nevelési 

folyamatban alkalmazzák a tanuló személyiségének fejlesztése és az oktatási folyamat 

intenzívebbé tétele céljából és ezeket funkcionális, valamint módszertani rendeltetésük 

jellemzıi szerint osztályozzuk. 

A funkcionális rendeltetés szerinti osztályozást a következık határozzák meg: 

Az informatika tantárgy információs 
(szoftveres) biztosítása 

Szoftverbiztosítási 
rendszerek 

Alkalmazói 
szoftverbiztosítás 

Pedagógiai szoftvereszközök 

Tevékenység 
automatizálása 

Információs szolgáltatások 
automatizálása 

Tudományos kísérletek 
elvégzésének automatizálása 

Operációs rendszer 

Programozási rendszer 

A hardver technikai 
szoftverbiztosítása 

Általános 
szoftverbiztosítás 

Speciális 
szoftverbiztosítás 

Antivírusok 

Szövegfedolgozó rendszerek 
(szövegszerkesztık) 

Adatbáziskezelı rendszerek 

Grafikus szerkesztık 

Táblázatkezelı rendszerek 

Kommunikációbiztosító 
rendszerek 

Integrált rendszerek 

Multimédiás rendszerek 

3.4 ábra 
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• a pedagógiai szoftvereszközök (PSZE), melyeket az oktatási-megismerési tevékenység 

megszervezésére és számítógépes támogatására alkalmazzák; 

• diagnosztikai (felmérı) tesztelı programok, melyek célja – a tanuló hibás 

cselekményének megállapítása, ismereteinek, képességeinek és készségeinek 

értékelése; 

• hangszeres szoftvereszközök (HSZE), melyek rendeltetése az oktatási és más 

szoftvereszközök (rendszerek) megszerkesztése, az oktatási, módszertani és szervezési 

tananyagok elkészítése és generálása, grafikus vagy zenei alkalmazások, illetve 

szoftverösszetevık szerkesztése; 

• tantárgyorientált szoftverkörnyezetek, melyek lehetıvé teszik a vizsgált objektumok 

modellezésének megvalósítását vagy egy bizonyos tantárgyon belüli egymásra 

irányuló kapcsolatát; 

• a szoftvereszközök rendeltetése az oktatási tevékenység kultúrájának és az 

információs kultúra formálásában nyilvánul meg a szövegek, elektronikus táblázatok, 

grafikai- és zenei szerkesztık vagy integrált rendszerek komplex felhasználásának 

elkészítésére szolgáló rendszerek alapján; 

• a szoftvereszközök rendeltetése az oktatási kísérlet eredményei feldolgozására 

szolgáló folyamatok automatizálásában nyilvánul meg, figyelembe véve az ellenırzı 

szoftvereket, melyek lehetıvé teszik az információ megszerzését, létrehozását és 

vizualizálását; 

• a programozás oktatási környezete, melynek célja az alapszintő programozás oktatása 

és az algoritmikus gondolkodás alapvetı módjainak fejlesztése; 

• szerviz szoftvereszközök, melyek lehetıvé teszik a felhasználó kényelmes munkáját 

(az oktatás eredményeinek ellenırzésérıl szóló folyamatok automatizálása, a 

szervezési- és módszertani anyagok generálása és küldése, a szoftvereszközök 

betöltése és átadása hálózaton keresztül, az oktatás menetének irányítása); 

• Játék alapú szoftvereszközök, melyek biztosítják a különbözı játszó és oktató-játszó 

tevékenység számítógép általi támogatását; 

Az oktatási eszközök, beleértve azokat is, melyek az új információs technológiák (ÚIT) 

alapján mőködnek, az oktatási és módszertani anyagokkal (a tankönyvekkel, a tanulók 

számára készült oktatási kézikönyvekkel, módszertani kézikönyvekkel, a tanár munkáját 

segítı tanácsokkal) együtt egy egységes rendszert alkotnak a rájuk jellemzı összetevıkkel és 

szerkezettel, vagyis egy oktatási-módszertani együttest (OME) az ÚIKTE alapján. 
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§ 3.2. Az informatika tankönyvek összehasonlító ele mzése 
Az elsı iskolai informatika tankönyv „Az informatika és a számítástechnika alapjai” 

címő tankönyv volt, melyet azok a szerzık írtak meg, akiknek munkáját A.P.Jersov és 

V.M.Monahov vezette, és ık voltak a szerkesztıi is. Ezt a tankönyvet napjainkban is 

alkalmazzák az informatikatanárok az oktatási folyamatban. 

A tankönyv szerzıinek elképzelése szerint, az informatika olyan tudomány, mely az 

információ elektronikus számítógép (ESz) általi rendszerezésének, feldolgozásának és 

átadásának módszereit tanulmányozza. Az oktatás célja a tanulók algoritmikus kultúrájának és 

a számítógép terén való jártasságuk fejlesztése. Algoritmikus kultúra alatt azt a gondolkodási 

kultúrát értjük, mely az algoritmusok szerkesztésével, megértésével és végrehajtásával 

kapcsolatos készségekben nyilvánul meg. 

Az algoritmikus kultúra mint a gondolkodás bizonyos sajátossága, a számítógép terén 

való jártasság egy részének tekinthetı. A számítógéppel való megismerkedés elıtt, az 

algoritmikus gondolkodást a matematikatanulás is fejleszti. Az algoritmikus kultúra 

fejlesztésének egyik eszköze az oktatási algoritmikus nyelv (OANy) elsajátítása. 

A tankönyv két részbıl áll. 

A tankönyvben nincs megemlítve az információ fogalma. Az algoritmus fogalmának 

bevezetése során meg van határozva a végrehajtás fogalma, de a továbbiakban ezt a fogalmat 

nem részletezi. Az algoritmizálási feladatokkal kapcsolatban felhozott példák elsısorban 

matematikai feladatokra támaszkodnak. Az algoritmusok grafikus ábráit elsısorban az 

összetett utasítások, nem pedig az algoritmusok szerkesztésének és felírásának, bemutatására 

alkalmazzák. A nagyságról alkotott általános elképzelés a mennyiséggel, számmal áll 

összefüggésben. Több algoritmus egymás utáni végrehajtásáról szóló folyamat leírására a 

szerzık táblázatokat alkalmaznak. 

A grafikus információ feldolgozásáról szóló fogalmak a tankönyv elsı részének végén 

találhatók. 

Elıször az egyszerő és összetett utasítások megadására szolgáló mennyiség nélküli 

algoritmusok vannak megemlítve. Ezután be van vezetve a „mennyiség” fogalma és meg 

vannak említve a mennyiségi algoritmusok. 

Részletesen le van írva a „Algoritmusok szerkesztése fizikai és matematikai feladatok 

megoldására” címő fejezet. Érdekesnek és összefüggésekben gazdagnak tekinthetı a lemez 

felhevítésérıl szóló feladat. Ennek alapján láthatjuk, hogy az informatika leegyszerősíti 

azoknak a matematikai mőveleteknek az elvégzését, melyek a feladatok eredményének 
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kiszámításához szükségesek, olyan feladatok vannak bemutatva, melyeket még a felsıoktatási 

intézményekben sem tekintenek át. 

A tankönyv második része az elsı rész továbbfejlesztett és kiegészített változata. 

Részletesen le van írva a „ESz felépítése” témakör, át van tekintve a 16 bites mikroprocesszor 

és mőveleteinek rendszere. 

A Basic programozási nyelvrıl kevés információ van megadva, de át van tekintve a 

nyelv azon része, mely összefüggésben áll a Markov-féle normál algoritmussal (MNA), 

széleskörő alkalmazást nyer a MNA utasításainak analógiája. 

Az ESz szoftvereszközei is meg vannak említve, figyelembe véve azt, hogy abban az 

idıben nem volt annyira elterjedt a számítástechnikai eszközök használata. 

A tankönyvben minden paragrafus végén vannak feladatok, a második rész végén 40 

feladat található, melyek egy részét a tanulók tanulmányi versenyekre való felkészítése során 

is alkalmazhatunk. 

Az informatikaoktatás módszertanának megalapozásában jelentıs szerepet játszott a 

pedagógusok számára készült könyv. Az órai módszertani útmutatások mellett, ebben fel 

vannak sorolva a szerzık céljai és az informatika oktatásáról szóló alapvetı kérdésekrıl szóló 

elképzeléseik. Ez segítséget nyújtott a pedagógusoknak a tananyag megválasztásában és 

tanításában a számítógépet alkalmazó vagy nem alkalmazó oktatás során. 

Egy fontos pedagógiai eljárást javasolt A.P.Jersov, mely a tananyag ciklusos formában 

való átadásáról szólt, melyet alapvetı, a tananyag egymásra építettségérıl szóló didaktikai elv 

megvalósításaként lehet értelmezni, figyelembe véve az informatikára jellemzı erıs 

összefüggéseket. 

A.H.Kusnyirenkó és M.V.Lebedszv által alkotott kutatócsoport folytatta az informatika 

oktatásáról szóló, A.P.Jersov által megfogalmazott elképzelések fejlesztését. İk írták meg a 

középiskolai tanulók (5-6 osztálya) számára kiadott tankönyvet. 

A szerzık az informatikát ugyanolyan alapvetı iskolai tudománynak tekintik, mint a 

matematika vagy a fizika, ezért véleményük szerint, a tananyag nem a felhasználók 

felkészítésérıl kell, hogy szóljon, még az iskolák teljes mértékő, számítástechnikai 

eszközökkel való felszereltsége esetén sem. 

A szerzık úgy vélik, hogy az iskolában egy nyelvet kell tanulmányozni: mégpedig az 

algoritmikus nyelvet, számára speciálisan ki van fejlesztve az elektronikus gyakorlati 

környezet. Idıvel ennek kiszélesítését és teljes értékő programozási rendszerként való 

szemlélését ajánlották. 

Több figyelmet fordítanak az információ és az információs folyamatok fogalmának, de 
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figyelmen kívül hagyják az információ tulajdonságait. 

Át vannak tekintve a mennyiség nélküli algoritmusok annak érdekében, hogy lehetıvé 

váljon a matematika határain kívülre való kilépés, be vannak vezetve a Robot felhasználók. 

A felhasználó fogalom sokkal alapvetıbb, mint az „információ” és az „algoritmus” 

fogalma, és nem áll összefüggésben különféle didaktikai eszközökkel. Egyenes analógiával 

rendelkezik a moduláris és az objektum-orientált programozás terén. 

A tankönyvre jellemzı a definíciók hiánya és a nagy mértékő nem triviális, nem 

számítógépes, a gyerekek számára érdekes példák. 

Át vannak tekintve a segédalgoritmusok. Be vannak vezetve a MNA egyes elınyösebb 

változatai. 

Le van egyszerősítve az „ESz felépítése” témakör. A számítógépes mőveletek 

tartalmának feltárására széleskörően alkalmazzák a MNA-t. A regiszterek helyett át vannak 

tekintve az operatív memóriával kapcsolatos egyszerőbb mőveletek. 

Megjelennek az adott és a kell segédkifejezések a fizikai feladatok feltételeinek 

felírásához hasonlóan. Megmagyarázva a tanárnak, hogy valójában milyen feladatot old a 

tanuló, és a tanulót arra késztetve, hogy írja meg a feladat „forgatókönyvét” a tanár és önmaga 

számára, a szerzık bevezetik a „elıfeltétel” és „utófeltétel” fogalmakat és a bizonyításos 

programozást. 

Megjelenik a jelképes adattípus. Ez egy lépés a Pascal programozási nyelv megismerése 

felé. A bevezetett N-szeres ciklus – a ciklus legegyszerőbb utasítása. 

A … nemcsak a hibakeresést teszi lehetıvé, hanem meg is magyarázza a tanárnak, mit 

tekint igaznak a tanuló az algoritmus adott részében, megkönnyítve ezzel az ellenırzést és a 

segítségnyújtást. 

Az utasítások megadása egy elırelépést jelent a moduláris programozás felé. Lehetıvé 

teszi a felhasználók jellemzését és létrehozását a MNA eszközei segítségével. 

A kimeneti/bemeneti utasítások megjelenése alátámasztotta azt, hogy a felhasználó 

szerepét nemcsak ember, hanem a számítógép is betöltheti. Megváltoztak a szakkifejezések: a 

MNA-t annak felhasználóival együtt programozási rendszerként tekintik, melyet „Kumirnak” 

neveznek. 

A.F.Verlany és N.V.Apatova által (1999-ben) kiadott „Informatika” c. tankönyv az elsı, 

ukrán szerzık által kiadott és Ukrajna Oktatásügyi és Tudományos Minisztériuma által 

ajánlott tankönyv. „Bevezetésbıl” és a következı két részbıl áll: „Személyi számítógép” és 

„Az algoritmizálás és a programozás alapjai”. A szerzık az informatika fogalmát, mint 

tudományt vezetik be, áttekintik a valós világot, mely objektumokból és jelenségekbıl áll és 
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olyan objektumok fogalmának példáján keresztül mutatják be, melyek nemcsak a nevükben 

különbözhetnek, hanem jelentésükben is, és ezek a jelentések lehetnek minıségiek és 

mennyiségiek. Ezen kívül, az objektum kiegészítı jellemzésére ennek attribútumait 

használják. Meg van említve a valós világ, az információ és az adatok közötti összefüggés. Ki 

van emelve a számítógép alkalmazásának szükségessége a korszerő információt feldolgozó 

feladatok megoldására. Azonban az alapvetı fogalmakra, az információra és az információs 

folyamatokra nem fordít elegendı figyelmet. 

Alapvetıen a tankönyv a tanulóknak az informatikával, a számítógéppel való 

megismertetésével, illetve a számítógép alapvetı eszközeinek funkcióival és rendeltetésével 

kezdıdik. Ezután be van vezetve a fájl fogalma, és le vannak írva az információ CD-re való 

mentésérıl szóló elvek. Le van írva az MS-DOS operációs rendszer rendeltetése és 

összetevıi, meg van magyarázva minden egységének rendeltetése, le vannak írva a fájlok 

létrehozására és a fájlokkal végzett alapvetı mőveletekre vonatkozó szabályok ebben az 

operációs rendszerben és a Norton Commander keretprogram alkalmazásának szabályai. 

Meg vannak említve a Windows operációs rendszer, a Painter grafikus 

szerkesztıprogram és a WordPad szövegszerkesztı alkalmazásának szabályai, fel van sorolva 

a PKZIP és a PKUNZIP tömörítı programok néhány alapvetı parancsa, meg van magyarázva 

a számítógépes vírus fogalma és az antivírus védelem szabályai. 

Az adatbázisok részletesen át vannak tekintve, figyelembe véve, az adatok közötti 

összefüggések osztályozását, melyek meghatározzák az adatbázis szerkezetét, általános 

esetben megvalósul a relációs adatbázissal való megismerkedés, be van vezetve a 

faktografikus és a dokumentációs adatbázisok (AB) lekérdezésének fogalma. 

Az elektronikus táblázatkezelés alapjai a MS Excel táblázatkezelı segítségével vannak 

bemutatva, késıbb a MS Access Adatbáziskezelı rendszer (ABKR) példáján vizsgálja a 

táblázatok szerkezetét, az AB alapvetı elemeit, az AB-ban az elsıdleges kulcsok és a 

lekérdezések létrehozásának alapelveit. 

Eléggé részletesen át vannak tekintve az intelligens számítógépes rendszerek. Meg van 

magyarázva a számítógépes hálózatok felépítésének és mőködésének feltételei, az Internet, 

mint globális hálózat alapvetı szolgáltatásai. 

A tankönyv második része az algoritmizálásról és a programozásról szól. Általánosan 

van bevezetve az algoritmus fogalma és annak tulajdonságai, ábrázolásának módjai. 

Hiányoznak az algoritmusok alapvetı szerkezetei. A továbbiakban, a tankönyvben meg van 

adva a Pascal programozási nyelv leírása: ábécé, néhány adattípus, alapmőveletek, néhány 

függvény, értékadó operátorok. A Pascalról megadott információ hiányos, le van rövidítve, 
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viszont elegendı az elemi programok megírására e programozási nyelv segítségével. Meg van 

adva a Pascal nyelven megírt program szerkezete, a Turbo Pascal programozási rendszer 

használatának elvei, a nyelv alapvetı operátorai és az általános feladatok megoldására 

szolgáló példák: egy adott szám négyzetgyökének kiszámítása, trigonometrikus függvények 

értékei, az egyenlet gyökének meghatározása szakaszfelezı módszerrel, a tömb elemei 

összegének kiszámítása, a tömb elemeinek növekvı sorrendben való rendezése, a tömb 

elemének keresése, a négyzetes táblázat fıátlóján lévı elemek összegének kiszámítása, a 

táblázat minden sorában található legnagyobb elem meghatározása, a táblázat oszlopaiban 

elhelyezkedı elemek összege, a táblázat sorainak felcserélése, rekurzív algoritmusok: 

faktoriál kiszámítása, hatványra emelés, a Fibonacci-sorozat tagjainak kiszámítása, Hanoi 

tornyairól szóló feladatok, grafikus szerkesztések, kiíratások megvalósítása, fájlkezelés. 

Sajnos, az informatikaoktatás nem minden egysége tükrözıdik a tankönyvben. Hiányzik 

a végrehajtó programok elindításáról, a grafikus fájlformátumokról, a grafikus és szöveges 

fájlok mentésérıl, az alkalmazott oktatószoftverekrıl szóló fogalmak stb. A tanárnak és a 

tanulónak más irodalomhoz is kell fordulnia az informatika tantervben megírt követelmények 

teljesítése érdekében. 

A tankönyvben nem elegendı a példák száma, kevés az ábra, a szemléltetı eszköz és az 

önálló feladat, és hiányoznak a laboratóriumi- és a gyakorlati munkák. 

Az „Informatika 10-11” címő tankönyv, melynek szerzıi I.T.Zarecka, B.H. 

Kologyazsnij, A.M Hurzsij, O.J. Szokolova (2001), az általános iskolák, líceumok felsıbb 

osztályai számára és a képzett felhasználók felkészítésére készült, akik ismerik a számítógép 

felépítését és mőködésének alapvetı feltételeit. A tankönyv ukrán és orosz nyelven lett 

kiadva. 

A tananyag logikailag a következı fejezetekre oszlik: 1) Az információ és a számítógép; 

2) Az IBM PC-kompatibilis számítógép hardverének részei; 3) Az IBM PC-kompatibilis 

számítógép szoftverei; 4) Az MS-DOS operációs rendszer; 5) A Windows 95 operációs 

rendszer; 6) Internet; 7) Elektronikus táblázatkezelés Excelben; 8) Bevezetés az 

adatbáziskezelésbe; 9) Feladatok megoldása számítógép segítségével; 10) Bevezetés az 

algoritmizálásba; 11) A programozás alapjai. 

A tankönyv elegendı mennyiségő oldalt tartalmaz. 

A tankönyv megírásának stílusa teljesen megfelel az oktatott tananyag tartalmának. A 

szerzık egyrészt uverzálissá próbálják tenni, leírni a billentyők rendeltetését és az alapvetı 

mőveleteket, másrészt pedig, részletesen áttekinteni azokat a kérdéseket, melyeket 

leggyakrabban tanulmányoznak a korszerő felsıoktatási tananyag oktatása során. A tankönyv 
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több kiegészítı, tanterven kívüli információt tartalmaz a számítógép operatív memóriájáról, 

részletesen leírja a központi feldolgozóegység (processzor) mőködését, a processzor funkcióit 

és mőködési algoritmusát, a számítógép perifériákkal való együttmőködését, a párhuzamos és 

soros portok fogalmát, a megszakítások mőködésének mechanizmusát és ezek feldolgozását, a 

winchester szerkezetét stb. A tankönyv sok idıt fordít a számítógép fizikai részeinek 

tanulmányozására. 

Nincs megfelelıképpen áttekintve az egyik alapvetı fogalom: az információ. 

Hiányoznak az üzenetrıl, az üzenet és az információ közötti összefüggésrıl, az információ és 

a zaj közötti átalakulások lehetıségeirıl, az információ tulajdonságairól és az alapvetı 

információs folyamatokról szóló tudnivalók. 

A szerzık sok figyelmet fordítanak a számrendszerekre, a számok egyik 

számrendszerbıl másikba való átalakítására, a kettes (bináris) számrendszerbeli aritmetikai 

(számtani) mőveletek elvégzésének szabályaira. 

A tankönyvben elıször konkrét példák megadása nélkül az összes alkalmazói szoftver 

alapvetı fogalmait vizsgálják, a speciális rendeltetéső szoftvereket. A tankönyv, stílusát 

tekintve, egy tájékoztató kézikönyvre emlékeztet, mivel deduktív jellemzıkkel bír, a példákat 

a tananyag szemléletesebbé tétele érdekében alkalmazzák benne. Az általános témakörök a 

következık: „A számítógépes játékok és multimédiás eszközök fogalma”, „Az 

oktatószoftverek fogalma” stb. 

A tankönyvben, minden paragrafus végén, önálló feladatok és gyakorlatok találhatók. 

A szerzık alapvetı módszertani elképzelése: egy kézikönyv szerkesztése, egyrészt, 

mindenki (a felhasználók, kezdık, szakemberek, az ifjú programozók) számára, másrészt 

pedig, bármely technikai tudományág számára. 

A tankönyvben meg van említve a globális hálózat (az Internet), annak alapvetı 

szolgáltatásai és alkalmazásának lehetıségei. Ezzel együtt a szerzık figyelmen kívül hagyják 

a szükséges információ Interneten való keresésérıl szóló legfontosabb tudnivalókat és a 

keresés eredményeivel való megismerkedést, az információ védelmét, különösen, ami a 

számítógépes hálózatokat illeti. 

A V.D.Rudenkó, O.M.Makarcsuk, M.O. Patlanzsohlu (2001 évben) által kiadott, a 

tanárok és a felsıosztályos tanulók számára készült oktatási-módszertani kézikönyv, hat 

fejezetbıl áll. Az elsı fejezetben meg vannak adva a személyi számítógép mőködésének 

alapvetı kérdései, szoftvereinek felépítése és szerkezete. A második fejezet az operációs 

rendszerekrıl és azok felhasználói felületérıl szól. Itt át vannak tekintve az operációs 

rendszerek alapfogalmai, az MS-DOS és a Windows 95 operációs rendszerek konkrét 



 101 

parancsai, a Norton Commander és a Windows 3.1 felhasználói felületek. Röviden meg 

vannak említve a szerviz alkalmazói programok. A fejezet végén hat gyakorlati munka 

található, melyeket kötelezı megoldani. 

A 3. és az 5. fejezetekben a következık vannak áttekintve: szövegszerkesztık, 

elektronikus táblázatok és adatbázis-kezelı rendszerek. Ezen fejezetek szerkezete egytípusú. 

Elıször az adott témával kapcsolatos elméleti alapok vannak megadva, azután az MS-DOS 

alatt mőködı valamely rendszer, illetve a Windows 95 alatt mőködı valamely rendszer. Ezek 

a fejezetek gyakorlati munkák jegyzékével érnek véget. 

A 6. fejezetben röviden le van írva a számítógépes grafika és a Paint grafikus szerkesztı 

a Windows-ban. 

A kézikönyv több szempontból is eltér a hagyományos iskolai informatika 

tankönyvektıl. Ezek a szempontok a következık: 

• A tankönyv terjedelmének közel 60 %-át a számítógépes technológiák foglalják el, 

ha a Windows 95 operációs rendszert tekintjük, és közel 40 %-át az MS-DOS 

számítógépes technológiák; 

• A legrészletesebben a rendszerkérdések vannak megadva, ezek a felhasználó 

magasabb szintő tevékenységét teszik lehetıvé; 

• Sokkal részletesebb, terjedelmét és tartalmát tekintve, az a fejezet, amely a 

személyi számítógép technikai eszközeirıl és szoftvereirıl szól; 

• Minden fejezet egymástól függetlenül van megadva, ezért ezek elolvasásának 

sorrendjét az olvasó határozza meg; 

• Minden fejezet gyakorlati munkákkal ér véget, melyek megoldása kötelezı a 

tanulók számára. 

J.M.Hlinszkij által 2000-ben kiadott „Informatika 8-11” c. tankönyvben, mely két 

részbıl áll: „Programozás Pascalban” és „Információs technológiák”, az elméleti anyagot 

megfelelı mennyiségő ellenırzı kérdés kíséri, négyszintő gyakorlatokkal és feladatokkal, 

melyeket a gyakorlati munkák, a komplex gyakorlati munkák mintái, a témazáró ellenırzı 

dolgozatok (ezek értékelése a 12 pontos rendszer szerint valósul meg) és a referátumok témái 

írnak le részletesen. 

Az informatika alapszintő tananyagának oktatási jellege az adott tankönyv szerint, a 

következı kell, hogy legyen: a tanulók elıször a számítógépet, mint egy „fekete dobozt” 

tanulmányozzák, majd megszerzik az operációs rendszer és felhasználói felületének 

kezelésével kapcsolatos alapvetı készségeket (mappák és szöveges fájlok 
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létrehozása/eltávolítása, programok elindítása stb.). A továbbiakban az „Algoritmizálás és 

programozás” fejezetet tanulmányozzák, mely során az alapvetı algoritmusok áttekintése 

után, elsajátítják a Pascal nyelvet. A tankönyvben a programozási nyelvet típusfeladatok 

megoldására szolgáló eszközként adják meg, ezután be van mutatva, hogyan lehet alkalmazni 

a megszerzett ismereteket feladatok megoldására a Delphi programozási környezetben. 

A tankönyv második, „Információs technológiák” c. része, 102 tanórára van megírva és 

a következı témákat tartalmazza: „Információ és a számítógép”, „Operációs rendszerek” (MS-

DOS-ra és a Windows 9x-re alapozva, de meg van említve a Unix és a Linux is), 

„Szerkesztık” (meg vannak említve a zenei és a grafikus szerkesztık, a szövegszerkesztés 

részletesen át van tekintve a MS Word program segítségével), „Elektronikus táblázatok”, 

melyek a MS Excel vagy a Super Calc példáján vannak áttekintve, az „Adatbázisok” a MS 

Access és a dBase-rendszerek példáján, az „Elektronikus telekommunikáció” is át van 

tekintve, melyben vannak információk a hálózatokról, az internetes szerverekrıl és a 

weboldalak szerkesztésérıl a HTML nyelv segítségével, a „Multimédia” c. részben meg van 

magyarázva az iskola végzısei multimédiás albumának szerkesztési módja, amely 

hanganyagot, az osztálytársak és tanárok interjúit, illetve az újéves vagy végzıs bálról 

készített videofilmet tartalmazza, „A számítógépek alkalmazása és azok távlatai”. 

Gyakorlati jelentıséggel bírnak a tanár számára a gyakorlati munkák feladatai, melyek 

konkrét gyakorlatok rendszerébıl állnak, ezek pedig az elméleti ismeretek megerısítésére és a 

tanulók informatikával kapcsolatos gyakorlati készségeinek fejlesztésére irányulnak. 

Az „Informatika 7.” címő, 2000-ben kiadott, kísérleti céllal készült tankönyv, melyet 

Ukrajna Oktatásügyi és Tudományos Minisztériuma ajánlott (szerzıi: M.I.Zsaldak, 

N.V.Morze) és amely az elsı próbálkozást jelentette a 12 éves iskola számára kiadott 

tankönyv megírását illetıen, a szerzık véleménye szerint, a tankönyv fedi az általános iskolai 

informatika oktatásáról szóló követelményeket. (a 7-12 évig terjedı oktatást tekintve) 

A tankönyv sokban különbözik más informatika tankönyvektıl, itt a legtöbb idı a 

tanulóknak az információ fogalmával kapcsolatos egymásra épülı, tudományos, pontos és 

érdekes megismertetésére van fordítva. A szerzık példákon keresztül vezetik be az 

információ és az üzenet közötti összefüggéseket, a tanulók tapasztalataira építve, meggyızıen 

bizonyítják, hogy létezik az információ és a zaj közötti kölcsönös átalakulás lehetısége, 

áttekintik az üzenettel való lehetséges mőveleteket. Az elméleti anyagot elegendı mennyiségő 

példa egészíti ki, ki van dolgozva a szemléltetés, az információt taglaló paragrafusok több, 

mint 30 ábrát tartalmaznak. A tankönyvben összesen 120 ábra és képernyımásolat található, 

melyek lehetıvé teszik a tankönyv használatát, azokban az osztályokban és iskolákban, ahol 
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korlátozott a modern számítógépes technikához való hozzáférés, másodsorban, lehetıséget ad 

a tanulónak a tananyag megismétlésére vagy a házi feladat megoldására, akkor is, ha esetleg 

otthon nincs számítógépe. 

Az információ fogalmának és az információs folyamatok elsajátítása után, a tanulók 

megismerkednek a számítógéppel és annak összetevıivel, a számítógéppel való biztonságos 

munkával, az információnak a számítógép tárolóeszközeire való bevitelének szabályaival, a 

billentyőzet billentyőinek rendeltetésével. „A számítógép információs eszközei” címő 

paragrafus tartalmazza a fájl fogalmát, annak elérési útját és nevét, a fájlok típusáról és 

kiterjesztésérıl szóló információkat. A fájl úgy van áttekintve, mint egy objektum, melynek 

saját tulajdonságai és jellemzıi vannak. Példákon keresztül van megmagyarázva a fájlhoz 

tartozó ikon és a mappa rendeltetése. A Windows operációs rendszer példáján, az operációs 

rendszer rendeltetésének magyarázata nélkül, be vannak vezetve a számítógépen történı 

munka elkezdésének és befejezésének szabályai, a fájlokkal és mappákkal végzett mőveletek, 

fájlok létrehozása és mentése. A tanulók bizonyos információt kapnak a számítógépes 

tömörített állományokról és azok rendeltetésérıl. A Jegyzettömb példáján keresztül a tanulók 

megismerkednek a szövegszerkesztı fogalmával, megtanulják a szövegszerkesztés általános 

parancsait a számítógép segítségével, késıbb megismerkednek a grafikus szerkesztıvel 

végzett alapvetı mőveletekkel. 

Az informatika tankönyvek terén újdonságot jelent az „Informatika 7.” címő 

tankönyvben az alkalmazói oktatószoftverek leírásának megjelenése. A tanulók áttekinthetik 

azoknak a matematikai feladatoknak a megoldását számítógép segítségével, melyeket a 

matematika órákon oldanak. A GRAN1 nevő programtermék elsajátításával párhuzamosan, 

melyet elsısorban a matematikaoktatásban alkalmaznak, a tanulók megismerkednek a 

programban található különféle menük rendszerével, megtanulják az információ programba 

való bevitelének módját, a szükséges paraméterek kiválasztását stb. 

Konkrét példákon keresztül vannak bemutatva az idegen nyelvek elsajátítását 

megkönnyítı szoftverek, a földrajzi atlasz és a Ciril és Metód enciklopédia. A tanulók 

elsajátítják a számítógépes hálózatokról szóló alapvetı tudnivalókat és az elektronikus 

levelezéssel kapcsolatos készségeket. 

A szerzık, egyrészt, magas szintő tudományos megközelítésekkel, másrészt pedig 

egyszerőbben adják meg az új fogalmak meghatározását (definícióját). Például, ilyen módon 

van bevezetve a fájl fogalma: „Fájlnak nevezünk minden olyan adatot (hangot, szöveget, 

grafikus ábrát, programot), melyet információtárolóra mentünk, kimeneti vagy bemeneti 

eszközök segítségével olvasunk be vagy írunk át valamely más információtárolóra, a többi 
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adattól elkülönítve.” A tanárnak, ennek a kérdésnek a magyarázata során, csupán a fogalom 

lényeges jellemzıit kell kiemelnie. 

A tankönyvre jellemzı az ukrán nyelv sajátosságainak kiemelése, T. Sevcsenkó és 

V.Szimonenkó költészetének, az ukrán népi szokások, történelmi adatok alkalmazása. A 

szerzık ukrán nyelvő szoftvereket alkalmaznak, melyek lehetıvé teszik számukra a szöveg és 

a szemléltetıeszközök ukrán nyelven való bemutatását, amely szintén a tankönyv elınyeihez 

és más tankönyvekkel szembeni különbségeihez sorolható. 

A tankönyv az egy héten, egyszeri alkalommal megtartott informatika órákra lett 

kiszámítva, 19 paragrafust tartalmaz, minden paragrafus ellenırzı kérdésekkel ér véget. 

Ha a jelenlegi tankönyveket tartalmuk szerint összehasonlítjuk, akkor könnyen 

észrevehetı, hogy a tantárgy elsajátítására irányuló célok értelmezésérıl, az eszközök 

megválasztásáról szóló jelentıs különbségek kiváló hatást fejtenek ki az oktatás 

eredményeinek gyakorlati jelentıségére a tanulók mindennapi, gyakorlati, illetve az oktatási-

megismerési tevékenysége során. Ezzel együtt, a tankönyvek mindegyikében bizonyos 

tudományos és módszertani szinten vannak bevezetve az információ fogalmával, a 

számítógép felépítésével, az általános alkalmazói szoftverekkel, az algoritmizálási 

feladatokkal, az információ keresésével és modellezésével, a matematikai logika elemeivel és 

a programozási nyelvekkel kapcsolatos tudnivalók. 

Ez azzal magyarázható, hogy az informatika, mint tantárgy, tudomány és az emberi 

gyakorlati tevékenység egyik ága, állandó belsı egységgel rendelkezik, amely az információ, 

az algoritmus és a számítógép hármasban nyilvánul meg, illetve ezen hármas tartalmának 

elsajátításában, fejlıdésében, tartalmának egységként való szemlélésében és a tanuló 

megismerési tevékenységéhez való alkalmazkodásában. 

A tapasztalattal rendelkezı tanár egyidejőleg is alkalmazhatja néhány tankönyv 

elınyösebb oldalát. 
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§ 3.3. Az iskolai informatikai szaktanterem funkcio nális 
rendeltetése és berendezései 

Az iskolai informatikaoktatás megfelelı megszervezése érdekében, be kell rendeznünk 

az informatikai szaktantermeket, és fel kell szerelnünk számítástechnikai eszközökkel, 

elsısorban személyi számítógépekkel, melyek lokális hálózatba vannak kapcsolva. 

Figyelembe véve az oktatás számítógépesítésének törekvéseit, a szaktanteremnek 

rendeltetése szerint biztosítania kell a következıket: 

1) A tanterv által elıírt informatika órákat; 

2) A fakultatív és csoportos foglalkozásokat, a számítógépes klubokat, melyeken 

részt vesznek a tanulók és az oktatási tevékenység más kiegészített módjait; 

3) Más tantárgyak óráit, figyelembe véve az információmennyiség mértékét; 

4) Az oktatási intézmény számítógépes vezérlését. 

Az iskolai informatikai szaktanterem berendezései 

Napjainkban általában a tanulók számára 9-15 számítógép biztosított, valamint a tanári 

gép, ezek pedig hálózatba vannak kapcsolva. A tanári gép mellett biztosítva kell, hogy legyen 

egy nyomtató is. Kiegészítı berendezések: magnó, diavetítı, televízió, multimédiás projektor, 

lapolvasó, videókamera, modem. 

Ezen kívül, az informatikai szaktanteremnek tartalmaznia kell oktatási- és szemléltetı 

kézikönyveket, oktatási berendezéseket, bútorokat, biztosítania kell az elméleti, gyakorlati, 

osztályon belüli vagy osztályon kívüli fakultatív foglalkozásokkal kapcsolatos szervezési 

technikai eszközöket. 

A szaktanteremben a számítógépek elhelyezkedése különbözı lehet, de ezek 

bármelyikének biztosítania kell: 

1) A tanulók és a tanárok számára a berendezéssel való biztonságos munkát; 

2) A tanulók kényelmes munkáját; 

3) A tanár kényelmes munkáját az óra levezetése, a különbözı oktatási módszerek 

egyesítése, valamint az ismeretek és készségek ellenırzésének és értékelésének 

megszervezése szempontjából; 

4) A felhasználás és a javítás kényelmességét; 

5) A terem területének ésszerő felhasználását. 

Tekintsük át a számítógépek elhelyezkedésének alapvetı lehetıségeit az osztályban. 

1. lehetıség: az ukrán „П” betőre hasonlító elhelyezkedés (3.5 ábra). Ebben az esetben a 

számítógépek csatlakozóinak mindegyike a falhoz van megfordítva, a tanulók és a 
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berendezések biztonságban vannak. A tanulók a számítógépek ilyen elhelyezkedése során 

nem vonják el egymás figyelmét. A tanár folyamatosan láthatja az összes számítógép 

képernyıjét, melyeknél a tanulók dolgoznak. Az ilyen típusú elhelyezkedés elınyös a 

számítógépes laboratóriumi munkák elvégzése során, de viszont az elméleti órák levezetése 

szempontjából nem tekinthetı elınyösnek. 

 

2. lehetıség (3.6 ábra): az ilyen típusú elhelyezkedés az óra elméleti részének 

megszervezésére alkalmazható, viszont ebben az esetben egy nagyobb területő teremre van 

szükség, mint az elızıleg felvázolt esetben. A számítógépek ilyen elhelyezkedése mellett a 

tanár hatékonyan egyesítheti és rendszerezheti a különbözı tevékenységi formákat: a tanulók 

egy része az osztály közepén dolgozik a munkaasztaloknál, a másik része pedig a 

számítógépeken, melyek a falak mentén vannak elhelyezve. 

Az informatikai szaktanteremmel szemben felállított egészségügyi-higiéniai 

követelmények 

Egy számítógép számára az osztályban nem kevesebb, mint 6 m2-nyi területet kell 

biztosítanunk, emellett a terem térfogata legalább 24 m3 kell, hogy egyen. Ha több, mint 10 

munkahelyiség van, akkor a szaktantermen belül lennie kell egy berendezett laboratóriumnak, 

melynek területe 18 m2. 

Nem megengedett a számítógépek oktatási intézmények pincéiben vagy alagsoraiban 

való elhelyezése. A helyiség falai hideg színőek kell, hogy legyenek, az ablakokon lévı 

függöny színének összhangban kell lennie a falak színével. A fekete színő függönyök 

használata tilos. 

Az informatika teremben a természetes megvilágítás legalább 1,5 %-os kell, hogy 

legyen. Ajánlott, hogy a szaktanterem ablakai északra vagy észak-kelet irányba nézzenek. 

Más szempontból, biztosítanunk kell az osztályban a fényvédı eszközöket, mivel a napfény 

nem érintheti a képernyık felületét, és nem kerülhet a tanulók látószögébe a számítógépen 

3.5 ábra 
3.6 ábra 
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való munka során. 

A mesterséges megvilágításnak a helyiségekben egységesnek kell lennie. Kerülendı a 

fény szabálytalan megoszlása a felhasználó szemszögébıl. Fényforrásként mesterséges 

megvilágítás mellett fluoreszkáló lámpákat kell alkalmaznunk. A fényforrások kerületi 

elhelyezkedés mellett a munkaasztal fölött kell, hogy legyenek, közel az asztal széléhez. 

A munkahelyiségeknek úgy kell elhelyezkedniük, hogy a természetes fény bal oldalról 

essen. A munkahelyiségek elhelyezkedése során figyelembe kell vennünk a munkaasztalok és 

a monitorok közötti távolságot (két monitort tekintve), mely legalább 2 m kell, hogy legyen, a 

monitorok oldalfelületei közötti távolság pedig legalább 1,2 m. 

A teremben lévı légnedvesség növelése érdekében érdemes légnedvesítıket használni. 

Minden óra kezdetén és végén a helyiséget ki kell szellıztetni. Valamilyen szellızı vagy 

légkondicionáló jelenléte is szükséges. 

A helyiségben a hımérséklet 18-22 0C között kell, hogy legyen, a légnedvesség pedig 

52-65 %-os. Minden nap nedves takarítást kell végeznünk. A teremben lennie kell 

elsısegélynyújtó- és szén-dioxiddal oltó tőzoltó készüléknek. 

Az informatikai szaktanterem nem lehet határos zajos és rengı helyiségekkel. A 

megengedett zajszint: 40 dB. 

Nem megengedett a számítógépek közvetlenül a munkahelyiségen való javítása. 

A számítógép monitor képernyıjének 600-700 mm-re kell lennie a felhasználó 

szemétıl, legalább 500 mm-re. A képernyı látószöge (a képernyı szélétıl mért sugarak által 

bezárt szög) legalább 450-os kell, hogy legyen. A monitoron lévı jel legalább 3-4 m magasan 

kell, hogy legyen. A képeket alkotó pixelek (képpontok) közötti távolság kisebb, kell, hogy 

legyen, mint egy pixel mérete. Ajánlott a sötétzöld háttér és fehér jelek alkalmazása a 

képernyın (vagy fekete jelek világos háttéren való alkalmazása jó minıségő monitor 

esetében). A piros, lila, kék és különösen a világoskék szín fárasztják a szemet. Nem 

alkalmazható több, mint 7 szín egyszerre. 

Ha nem használjuk a számítógépet, akkor inkább egy különálló helyen dolgozzunk, 

mely a számítógéptıl legalább 1,5 m-re helyezkedik el. 

A billentyőzet ne legyen túl szorosan összekapcsolva a monitorral. A billentyőzet 

felülete legyen matt színő. 

Munkaszervezés az informatikai szaktanteremben 

A tanulók funkcionális jellemzıi a tanórák ideje alatt az informatikateremben 

(osztályban) lévı számítógépek alkalmazása során, a külsı környezet több tényezıjétıl is 

függnek, figyelembe véve a munkahelyiség megszervezését. Az egyik ilyen tényezı, mely 
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csökkentheti a monitorok és a számítógépek káros hatását, a munkaszabályok szigorú 

betartása. 

A különbözı idıszakokban végzett felmérések adatai azt mutatják, hogy a tanulók 

számítógéppel való munkájának gyakorisága elég magas (85-95 %-os). 

Manapság, attól függetlenül, hogy a számítógépek lényegesen gyorsan fejlıdnek, azok 

technikai jellemzıi tökéletesednek, nagy problémának számít a tanulók túlterheltsége a 

monitorokkal való munka során és a számítógépek káros hatása az egészségükre. Különösen 

ezért, a tanulók korától függıen, az orvosok és a pszichológusok szerint, korlátoznunk kell a 

számítógép képernyıje elıtt végzett munka idıtartamát, és idınkénti testmozgást kell 

biztosítanunk. 

A személyi számítógépen való munka nagy érzelmi megterheléssel (negatív- vagy 

pozitív érzelmek) áll összefüggésben. Ezzel egyidejőleg, nagymértékő megterhelés éri a 

látóközpontot, annak akkomodációs apparátusát és a központi idegrendszert. A személyi 

számítógépen való munka során a tanulók panaszkodnak a szemük fáradékonyságára, a 

szemben fellépı égetı érzésre, a szemük elıtt fellépı lebegı pontokra, fejfájásra stb. Pszicho-

fiziológiai felmérések azt mutatják, hogy a számítógépen való munka az idegrendszerre és 

látóközpontra is károsat hat. Ez a fáradtság és túlterheltség fejlıdését bizonyítja, melyek 

korábban lépnek fel, mint a hagyományos tanulás során, még az ellenırzı dolgozatok 

megírása során is abban az informatika teremben, ahol ki van kapcsolva minden számítógép. 

A tanulók funkcionális állapotának számos megfigyelése és vizsgálata, mely a személyi 

számítógépen való munkával áll összefüggésben, azt bizonyítja, hogy nem egészséges az 

egész óra folyamán tartó szünetmentes munka. Különösen érzékenyek a fiatalabb és a közepes 

korosztályokba tartozó tanulók a környezet káros hatásaira, fıleg azokra, melyek a 

számítógép mőködése során lépnek fel, mert a tanulók intenzíven fejlıdnek és növekednek. 

Ezért, minél fiatalabb a szervezet, annál jobban megnyilvánulnak a funkcionális állapotának 

változásai, melyek megfigyelhetıek a környezet bármely jellegő negatív hatásait tekintve. 

A 10-11 osztályos tanulókra vonatkozó egészségügyi szabályok értelmében, egy héten 

legfeljebb két informatika órájuk lehet személyi számítógép alkalmazásával, alsóbb osztályok 

esetében egy héten legfeljebb egy óra. A személyi számítógépen való szünetmentes munka 

nem haladhatja meg 

• a 20 percet 6-7 osztályban; 

• a 25 percet 8-9 osztályban 

• a 10-11 osztályosok esetében az elsı órán nem haladhatja meg a 30 percet, a 

második órán a 20 percet. 
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A számítógépen való munka egyéni ütemben kell, történjen. 

A számítógépen történı meghatározott hosszúságú munka után, szemgyakorlatokat, és 

minden óra után, szünetben fizikai gyakorlatokat kell végeznünk. 

A szemgyakorlatokat plakátok segítségével végezzük, melyek a teremben (osztályban) 

találhatók, a legjobb, ha kinyomtatjuk ıket és minden tanuló munkahelyisége mellé teszünk 

egy-egy példányt az egyéni felhasználás érdekében. A szemgyakorlatokat a személyi 

számítógépen való munka után kell elvégeztetni 6-7 osztályban, a nagyobb osztályokban 15-

20 perc múlva. 

Szemgyakorlatok elvégzése kötelezı a rövidlátó- vagy távollátó tanulók számára. 

A testet és a fejet függıleges helyzetben tartó izmok, a kezek és lábak fáradságának 

levezetése érdekében, célszerő torna-perceket tartani, az általános fáradság levezetése 

érdekében pedig tornaszüneteket, melyek segítik az idegrendszer, az érrendszer és a légzés 

normális mőködését. 

A nagyobb osztályok tanulói számára az órán kívüli, számítógép mellett töltött idı is 

korlátozott kell, hogy legyen, a 16 év felettiek számára 3 óra, a 16 éven aluliak számára pedig 

2 óra, 20-25 percenkénti szemgyakorlatokat és 45 percenkénti fizikai gyakorlatokat végezve. 

Csoportos, számítógépet alkalmazó, foglalkozásokat célszerő az iskolai órák befejezése 

után 1 órával késıbbre tenni. Ezeket a foglalkozásokat legfeljebb kétszer lehet megtartani egy 

hét folyamán. 

A számítógépen való munka menete és a túlterheltséget elkerülı módszerek hasonlóan 

érvényesek a személyi számítógépeket alkalmazó informatika órákra. A személyi 

számítógépen való munka a tanórák és a gyakorlatok során egyéni ütemben kell, hogy 

történjen. 

A csoportos, számítógépes munka menete meg kell, hogy feleljen a tanórák 

követelményeinek, a kötelezı egészségügyi gyakorlatok elvégzésével. Több gyereknek is van 

otthon számítógépe. Az otthoni számítógépes munkával szemben felállított követelmények 

ugyanazok, mint a számítógépet alkalmazó iskolai órákkal szemben felállított követelmények. 

A számítógépes játékok károsabban hatnak a szemre és a központi idegrendszerre, mint 

az általános tanulási tevékenység a személyi számítógépen. Ezért a játék a nagyobb osztályok 

tanulói esetében legfeljebb 15 percig kell, hogy tartson. A hosszabb ideig tartó számítógépes 

játék negatívan hat a közérzetre, elıidézheti a szem és a központi idegrendszer fáradtságának 

fejlıdését, csökkentheti a munkaképességet. Ha betartjuk a számítógéppel való munkával 

szemben felállított követelményeket az órán, a gyakorlatok és a tanórákon kívüli idı 

folyamán, akkor megırizhetı a jó közérzet és munkaképesség, és elkerülhetı a tanulók 
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nemkívánatos funkcionális jellemzıinek fejlıdése, valamint az egészségügyi problémák. 

Biztonsági óvintézkedések a számítógéppel való munka során 

A tanév elején az informatikai szaktanteremben való munka megkezdése elıtt, az 

informatika tanár felhívja a tanulók figyelmét a biztonsági óvintézkedésekre, ezután kitölti az 

osztálynaplót, aláírja azt és aláíratja tanulókkal is. 

Ha valamely tanuló nem tartja be az informatikai szaktanteremre érvényes vagy az 

óvintézkedésekkel kapcsolatos szabályokat, akkor a tanárnak fel kell hívnia erre az egész 

osztály figyelmét, akkor is, ha véletlenül történt a szabálysértés. 

A számítógépek javítását és a munkához való elıkészítését, a szükséges eszközök 

csatlakoztatását, megfelelı szoftverek telepítését és a számítógép vagy a hozzá tartozó 

bármely eszköz mőködésének hibáját szakemberek kell, hogy végezzék speciális 

mőhelyekben a megfelelı felszerelések, szerszámok és alkatrészek alkalmazásával. 

A számítógépen történı munka során az informatikai szaktanteremben a tanulók 

számára tilos: 

• bármely, a számítógép mőködése során fellépı meghibásodás önkéntes javítása, 

függetlenül attól, hogy mikor vagy kinek a hibájából történt; 

• a számítógép bármely eszközének csatlakoztatása vagy lecsatlakoztatása; 

• bármely eszköz megérintése a számítógépház hátulján; 

• a számítógépház panelének leszerelése; 

• a meghatók mőködése során CD (mágneses vagy optikai) behelyezése, illetve 

eltávolítása; 

• a hajlékony (mágneses) lemezek vagy optikai (lézeres) CD-k erıvel történı 

behelyezése vagy eltávolítása; 

• a lézeres CD-meghajtó kézzel történı áthelyezése; 

• bármely eszközzel szembeni szabályellenes fizikai tevékenység alkalmazása: az 

eszközök ütése, rázása, forgatása, törése stb. 

Ezen kívül, a számítógéppel való munka során be kell tartanunk bizonyos szabályokat. 

Ezek közül az alapvetı szabályok a következık: 

1. A képernyı az ablakoktól legalább 900-os szög alatt el kell, hogy legyen fordítva, 

annak érdekében, hogy megakadályozzuk napsugarak képernyın való visszaverıdését, 

melyek nagymértékben megnehezítik az információ leolvasását a képernyırıl; 

2. A képernyıt meg kell tisztítani a portól, mert a por rossz hatással van a képernyı elıtt 

végzett tevékenységre. 



 111 

3. Az asztalon, ahol a számítógép található, ne legyenek felesleges dolgok: étel vagy 

ételmaradékok stb. 

4. A számítógépen való munka elıtt mossuk meg és töröljük szárazra a kezünket, hogy 

megelızzük a foltok megjelenését a billentyőzeten, a számítógépházon, a képernyın, az 

egéren stb. 

5. A képernyı elıtt történı munka minden 10 perce után egy néhány perces szünetet 

tartsunk, melynek során feldolgozhatóak a kapott eredmények, elıkészítetık az adatok a 

munka folytatásához, munkaterv készíthetı vagy megvalósítható a pihenés. 

6. Ha egeret használunk, akkor alá célszerő egy kis speciális egérpadot tenni a 

szennyezıdések megelızése érdekében, melyek az egér meghibásodásához vezetnek. 

7. Ha nem használjuk a billentyőzetet, akkor speciális, átlátszó fedıvel fedjük le, hogy 

megelızzük a por vagy más tárgyak billentyők alá kerülését, ami a billentyőzet 

meghibásodásához vezet. 

8. Ha bármilyen kérdés merülne fel a számítógépen való munka során, forduljunk a 

tanárhoz. 

Különösebb speciális elıkészítés nélkül megengedettek a következık: 

• A számítógéphez csatlakoztatott billentyőzet használata, mely a számítógép által 

elvégzendı mőveletekrıl szóló üzenetek és utasítások bevitelét teszi lehetıvé; 

• A számítógéphez csatlakoztatott egér használata, mely lehetıvé teszi a számítógép 

által biztosított, a képernyın megjelenített szolgáltatások jegyzékébıl, a 

jelölésekbıl és ezek megnevezéseibıl egy meghatározott szolgáltatás kiválasztását 

(megjelölését); 

• A számítógép bekapcsolása a számítógépház elején található gomb segítségével; 

• A képernyın megjelent „Most már kikapcsolható a számítógép” üzenet után a 

számítógép kikapcsolása a számítógépház elején található gomb segítségével. 

Az iskolai számítógépekkel és lokális hálózatokkal szemben felállított didaktikai 

követelmények 

Az iskolai számítógépek egyes technikai jellemzıi és a szoftverekkel szemben felállított 

követelmények nagy szerepet játszanak nemcsak az informatikaoktatás során alkalmazott 

szoftverek alkalmazásában, hanem a számítógépek alkalmazási módjának fejlesztésében az 

oktatási folyamat során. 

Például, felsoroljuk a számítógépes eszközökkel szemben felállított minimális 

követelményeket ahhoz, hogy megfelelıen mőködjön a Windows 2000 Professional operációs 
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rendszer: 

Pentium-kompatibilis, legalább 133 MHz-es processzor; 

Ajánlott legalább 64 Mb operatív memória használata, a mőveletek elvégzésének 

sebessége meggyorsítható nagyobb operatív memória esetén; 

A merevlemez 2 Gb-os legyen, melyen legalább 650 Mb szabad hely van; 

A Windows 2000 Professional operációs rendszer támogatja az egy vagy 

kétprocesszoros rendszereket. 

A Microsoft Office XP programcsomag megfelelı mőködése érdekében ajánlott Pentium 

III processzorral rendelkezı számítógépet alkalmaznunk 128 Mb-os RAM-mal és Microsoft 

Windows 2000 operációs rendszerrel. A 3.1 táblázatban fel vannak sorolva a minimális 

követelmények Office XP mőködéséhez. 

 3.1.táblázat 

№ 
A számítógép 

összetevıi 
Követelmények 

1. A számítógép és a 
processzor 

A számítógép legalább 133 MHz-es Pentium processzorral 
rendelkezzen 

2. Memória A RAM követelmények az operációs rendszertıl függnek:  (Windows 
98 vagy Windows 98 Second Edition esetében 24Mb RAM, továbbá 
8Mb RAM az Office minden termékéhez (például a Microsoft Word 
esetében), melyeket egyidejőleg futtatunk), Windows ME vagy 
Windows NT esetében 32Mb RAM, továbbá 8 Mb RAM az Office 
minden termékéhez (például a Microsoft Word esetében), melyeket 
egyidejőleg futtatunk, a Windows 2000 Professional esetében 64Mb 
RAM, és továbbá 8Mb RAM az Office minden termékéhez (például a 
Microsoft Word esetében), melyeket egyidejőleg futtatunk. 

3. Merevlemez A merevlemezen található szabad hely terjedelmével szemben 
felállított követelmények a konfigurációtól függnek: 
- Office XP Standard esetében 210 Mb szabad hely legyen a 
merevlemezen, Office XP Professional és Professional Special 
Edition esetében 245 Mb szabad hely legyen a merevlemezen. Ezen 
kívül, kötelezı a 115 Mb hely a meghajtón, melyre az operációs 
rendszer van feltelepítve. 
Azon felhasználóknak, akiknek számítógépén nincsenek feltelepítve a 
Windows ME vagy az Office2000 SP1, szükség van 50 Mb szabad 
helyre a merevlemezen a rendszerfájlok frissítése érdekében. 

4. Operációs rendszer Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium 
Edition (Windows ME), Windows NT 4/0 SP6 Service Pack, Windows 
2000 vagy annál újabb verzió. 

5. Meghajtó CD-ROM meghajtó. 

6. Monitor  Legalább 800x600-as felbontású Super VGA monitor, amely 256 színt 
támogat. 

Kiegészítı lehetıségek alkalmazására kiegészítı felszerelések és szoftverek 

szükségesek. 
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Multimédia és hang alkalmazása során, a grafikai képek jobb átláthatósága 

szempontjából videókártyát kell használnunk, mely támogatja a grafikai mozgásokat vagy 

MMX-es processzort használjunk; 

Microsoft Exchange, Internet SMTP/POP3, MAP 4 vagy más MAPI-kompatibilis 

rendszer használata az e-mailezés megvalósítására; 

Legalább 14400 sebességő modem; 

Az írás bevitelének megvalósítására ajánlott digitális tábla használata; 

Microsoft Word Media-kompatibilis videókamera; 

A Microsoft Exchange Chat szerver használata az „élıben történı” kommunikációk 

(chat) támogatása érdekében; 

További 100 Mb szabad hely biztosítása a merevlemezen az Office XP multimédiás 

eszközeinek telepítésére stb. 

Azoknak a számítógépeknek a megbízhatóságát, melyeket az oktatás során a 

középiskolákban alkalmazunk, nemcsak technikai követelményként lehet tekinteni, hanem 

legtöbbször pszichológiai-didaktikai követelményként is, mivel a tanulásra szánt idı egy része 

a számítógép újraindítására mehet el, és ez a tanulók munkái eredményeinek elvesztéséhez 

vezethet, melyeket az önálló- vagy laboratóriumi munkák megoldása során készítenek el, ez 

pedig automatikusan csökkenti a tanulók érdeklıdését a tantárgy iránt. Emiatt az iskolákban 

biztosítva kell, hogy legyen a hatékony és megbízható korszerő számítógépes technika. 

A legtöbb iskolai számítógép sebessége, rendszerint, megfelelı az alapvetı informatikai 

feladatok elvégzésére. Gyakorlatilag minden típusú iskolai számítógépen, megfelelı 

sebességgel történik a dokumentumok megosztása és az e-mailek küldése lokális hálózaton 

keresztül. 

Ismert tény, hogy a számítógéppel való párbeszéd során fellépı több, mint 3 mp-es 

késések kétségeket idéznek elı a tanulókban, hogy az adott mőveletet helyesen végezték-e el, 

idınként ingerlik vagy fárasztják ıket. 

Az informatikai szaktanteremben a lokális hálózat kiépítése során egy kiemelt szerver 

használata megoldja a technikai problémákat és az oktatásban is fontos szerepet betöltı 

adatbiztonságot, a hálózaton keresztül történı információcserét, a tanulónak azon 

szoftverekhez való hozzáférését, melyek a tanári gépre van feltelepítve. 

A világ számítógépes hálózatainak gyors fejlıdése értelmében, a lokális hálózatot, mely 

az informatikai szaktanteremben van kiépítve, a globális hálózat oktatási modelljeként 

tekinthetjük, a tanuló pedig ugyanazokat a mőveleteket kell, hogy elvégezze, melyekkel az 

Internet használata során is találkozik: a lekérdezéseknek megfelelı információ keresése és 
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letöltése; e-mail elküldése a címzett számára, telekonferenciák stb. A hálózat használatával 

kapcsolatos elvek és magatartási szabályok a lehetı legnagyobb mértékben reálisak kell, hogy 

legyenek. 

A tanári munkahelyiséget úgy célszerő kialakítani, hogy minden osztály minden 

tanulójának legyen saját mappája a szerveren, mely tartalmazza az egyéni munkák 

eredményeit. Az ilyen mappa védett kell, hogy legyen. Ez lehetıvé teszi a tanuló számára az 

adatok önálló írását és olvasását a saját számítógépérıl, a tanár részvétele nélkül. A tanuló 

felelısséget vállal munkái eredményeinek idıben történı mentéséért. Az ilyen típusú 

tevékenységszervezés hálózat segítségével, segíti a tanulók felelısségtudatának fejlesztését, 

növeli az aktivitásukat, függetlenségüket és önállóságukat. A tanár ilyenkor mentesül a 

megszokott cselekedetektıl és egyéni segítséget nyújthat a tanulóknak, vagy leellenırizheti az 

elsajátított ismereteiket és készségeiket. 

A hatékonyan kialakított számítógépes hálózat lehetıvé teszi a közös tevékenység 

gyakorlatban történı megszervezését: a tanulók megoldják a feladat egy-egy részét, majd az 

eredményeket CD-re vagy a számítógépre mentik. A programok összegzésére vagy a fájlok 

másolására szánt idıt a közös tevékenység jellege határozza meg. 

§ 3.4. A tanulók tanulási tevékenységének szervezés i 
formái. Informatika óra  

A forma fogalma ebben az esetben a tanulás két változatát takarja, a tanulás formáját és 

a tanulási tevékenység megszervezésének formáját. Az általános didaktika az alábbi jellemzık 

szerint különíti el a konkrét tanulási formákat: 

• a résztvevık száma – individuális, csoportos, frontális, kollektív, páros munka; 

• a tanulási folyamaton résztvevık szerepe (ki irányít); 

A megszervezési forma kiválasztását befolyásolja a tananyag tartalma, a tanulók és a 

tanár tudás bázisa, a tevékenységben való tapasztalatuk, stb. 

A tanulás megszervezésének formája egy bizonyos foglalkozás típust jelent: óra, 

kirándulás, fakultáció, vizsga, szakkör, verseny, stb. Ma az iskolákban, az osztályban 

levezetett óra a jellemzı. Elınyei: világosan megszervezett felépítés, az osztály irányításának 

kényelmessége, a kollektív együttmőködés lehetısége és a tanulási feladatok megoldása, a 

tanár állandó emocionális hatása a tanulóra, idıspórolás. Hátrányai: a közepes teljesítményő 

tanulóra orientálódik, egyforma munkatempó, ritmus, korlátozott a tanulók közötti 

kommunikáció. 

Informatika óra 
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A modern iskolákban az informatikai tantárgyon történı nevelés megszervezésének a 

szintere a tanóra. Az osztályban történı tanulás fı jellemzıi: a tanulói csoportok állandó 

összetétele; szigorúan meg van szabva a tananyag minden osztály számára; órarend; az 

individuális és kollektív tanulási forma egyesítése; a tanár vezér szerepe; a tanuló tudásának 

és tevékenységének rendszeres értékelése. A tanóra jellemzıi: bizonyos tanulói, nevelıi és 

fejlesztıi feladatok beépítése; a konkrét tananyag megválasztása és elsajátítása a megadott 

szinthez viszonyítva; a kitőzött célok elérése a megfelelı tanulási eszközök és módszerek 

megválasztása segítségével; a tanulók tanulási tevékenységének megszervezése. A tanórák 

három aspektusa: megismerési, fejlesztıi és nevelıi. 

A megismerési aspektus a következı követelmények biztosításával van kapcsolatban: 

1. tanítani és megtanítani minden tanulót uralni a tudását, 

2. biztosítani a fı követelmény végrehajtását a tudás birtoklásával, 

3. a hibátlan cselekvı képesség készségének a formálása (automatizálás), 

4. a tudás és a készség egyesítése, ami biztosítja a sikeres tevékenységet, 

5. a tudás formálása. 

A megismerési feladatok megoldásának érdekében a tanárnak az alábbiakat kell tennie: 

• meghatározni a tanuló tanterv szerinti tudását, mely az órán formálódik, 

• meghatározni az összegzett tudásszintet az állam által megszabott szabványnak 

megfelelıen. 

Fejlesztı aspektus – ezen a téren a tanárnak a legnehezebb elérni a célt. Ez azzal 

magyarázható, hogy egy és ugyanazon fejlesztıi cél több órán keresztül is szerepelhet, sıt egy 

egész témakörön át. A fejlesztı aspektus a gondolkodás, a beszéd és a szenzomotoros 

képesség fejlıdését szolgáltatja. 

Nevelési aspektus – a tanuló világnézetével kapcsolatos, szocializációjukkal. A tanárnak 

céltudatosan kell hatnia a tanulóra.  

Minden órának meg van a saját tartalma és felépítése. Az általános didaktika által 

ajánlott felépítés a következı: 

• meglévı tudás aktualizálása, 

• az új tudás formálása, 

• a tudás használata, a képesség formálása. 

Az óra csoportosítása 

A pedagógiában nem létezik általánosan elfogadott óratípus csoportosítás. Az óra fı 

jellemzıje a didaktikai cél, mely meghatározza, mihez tartsa magát a tanár. Az óra célja 
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szerinti tipológia, amit még Usinszkij dolgozott ki a következı típusokat tartja számon: 

1. új anyag átadó; 

2. a tudás és a készség fejlesztése és megerısítése (begyakorló); 

3. a megtanultak ismétlése, rendszerezése és általánosítása; 

4. a tudás és készségek ellenırzése és osztályozása. 

Többnyire a tanár nem egy típussal találkozik, a gyakorlatban nagyon elterjedt a 

kombinált óra, mely összetételét a tanár adja meg. Elınyei: biztosítja a tevékenység fajták 

gyakori váltogatását, ami elısegíti az új anyag gyors elsajátítását; biztosítja a fordított 

kapcsolat és a pedagógiai folyamat vezetését, lehetıséget ad az individuális hozzáálláshoz is. 

A másik csoportosítás az óra levezetésének a módján alapul: ismétlı, megbeszélı, 

ellenırzı dolgozat, labor munka és kombinált óra. Az informatika tanítás módszertanában 

mind a két csoportosítás használatos, melyhez még hozzá adódnak a számítógép használat 

módszerei: 

• bemutató óra, 

• frontális gyakorlati óra, 

• laboratóriumi munka, 

• gyakorlat, 

• tanulmányi kutatói munka, 

• ellenırzı dolgozat, önálló munka, 

• tanulmányi kirándulás. 

Bemutató ára – olyan számítógépes munka, melyet a tanár vezet. A tanulók 

megfigyelik a tanár munkáját a kivetítın vagy a saját gépükön követik ıt. Fı didaktikai 

funkciója új anyag átadása. 

Frontális gyakorlati munka  – viszonylag rövid idejő, de szinkron munkája a 

tanulónak a tanulási programokkal, mely az elsajátításra vagy a begyakorlásra irányul, melyet 

vagy a tanár magyaráz, vagy már ellenırzi. A munkák értékelése nem kötelezı, de ajánlott. 

A labor munka során minden tanuló saját feladatot kap. Célja ellenırizni és értékelni 

a tanulók tudását. 

Gyakorlat  – egy hosszabb önálló munka elvégzése számítógépnél, mely 1-2 tanórára 

terjed ki, és minden tanuló saját feladatot kap. Ez a munka szintetikus tudást igényel az egész 

témakörbıl. A gyakorlat 2-4 hétig tart, a tanár felosztja az osztályt 2-3 fıs csoportokra és 

minden csoport más-más feladatot kap. A gyakorlat során a tanulók kreatív feladatokat is 

megoldanak. A tanulók egyedül döntik el, mikor használják a számítógépet, a tankönyvet, 
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vagy mikor készítenek jegyzetet. A gyakorlat során a tanár figyeli a tanulók munkáját. 

Tudományos kutatói munka – egy hosszabb önálló munka elvégzése számítógépen, 

mely néhány óra keretén belül zajlik individuális feladat vagy csoportos feladat alapján, e 

feladat megoldása szintetikus tudást igényel az egész informatikai tananyagból vagy egy 

külön fejezetbıl. 

Ellenırzı dolgozat – a tudás és készségek ellenırzése különbözı szintő és nehézségő 

feladatokkal. 

Tanulmányi kirándulás  – különbözı célokat lehet kitőzni a kirándulással 

kapcsolatban, pl. be lehet mutatni az informatikai módszer és eszköz használatát a 

termelésben. Le lehet bonyolítani az informatikai tantárgy megtanítása elıtt és után is. Az 

elızı során a cél az érdeklıdés felkeltése, a másiknál a tudás összegzése, rendszerezése és 

összekötése a gyakorlattal. Hasznos elkészíteni egy kérdéssort, melyet a tanulóknak meg kell 

válaszolniuk a kirándulás után. 

Az informatikai óra fı részei: 

• a cél ismertetése, 

• az új anyag átadása, 

• az új anyag begyakorlása, 

• a megtanultak és a készségek ellenırzése. 

Minden óra számára kötelezı az elsı pont. A kombinált óratípus jellemzıse, hogy 

több didaktikai feladatot akar elérni. Az óra felépítése: 

• a téma kihirdetése, 

• a házi feladat ellenırzése, 

• a tudás és készségek ellenırzése a őz elızı témában, 

• új anyag átadása, 

• elsıdleges begyakorlása a tananyagnak, 

• összegzés és a házi feladat kijelölése. 

Az új anyag átadó óra felépítése didaktikai céljaival különbözik a többitıl az 

alábbiakban: 

• téma, cél és feladatok kihirdetése, és a tanulói tevékenység motiválása, 

• a tanulók elıkészítése az új anyag megtanulásához az ismert tudás 

aktualizálásával, 

• elsıdleges begyakorlás és elsajátítás, 

• házi feladat kijelölése, 
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• összegzés. 

A készség fejlesztı, begyakorló óra fı célja a készségek és a tudás formálása. 

Szerkezete: 

• házi feladat ellenırzése, 

• a téma, cél és feladatok általánosítása, motiváció, 

• a tananyag reprodukálása és alkalmazása szabályos feltételek között, 

• a tananyag használata más feltételek között a készségek fejlesztésének céljával, 

• összegzés, 

• házi feladat kijelölése. 

Tehát a tudás összegzése és általánosítása típusú óra célkitőzése a tanulói tevékenység 

motiválása, a tudás felidézése és korrigálása, a fı algoritmusok, szabályok ismétlése és 

analizálása, a fogalmak általánosítása és rendszerezése, rendszeres tudás megtanulása, mely 

elısegíti új fogalmak magyarázatát és gyakorlati feladatok megoldását. 

A tanulók tanulási tevékenységeinek formái informatika órán 

Informatika órán a számítógép a megtanulás tárgya és eszköze. Tehát nagyon fontos, 

hogy legalább az óra felét a számítógépen való munkával töltsék. Az informatika teremben 

használható a frontális, csoportos és önálló típusú munka. 

A frontális munkát akkor használjuk, mikor tanulók, ind ugyanazt a tevékenységet 

sajátítják el. A csoportos munka esetén kollektív munkáról beszélünk, több típusa van: 

• páros együtt tanulás – a tanulók állandó vagy változó párokban elmagyaráznak 

egymásnak 1-1 kérdést, megvédik a témájukat, értékelik a társuk eredményét; 

• csoportos munka egy közös témán – csoportban zajlik a tanulás, a tanuló 

együtt mőködnek, elmagyarázzák a közös témát, megbeszélik, értékelik tevékenységüket, 

elıadásokat készítenek; 

• tanuló a tanár helyett – 1-2 tanuló tanítja az egész osztályt, levezetik az órát, 

foglalkozásokat a számítógépnél és segítséget nyújtanak a gyakorlati feladatok megoldásában. 

A csoport kialakulásának típusai: 

• ülésrend szerint – formális, idıtakarékos, 

• a tanár jelöli ki a csoportok tagjait – jó a feladat megoldásának szemszögébıl, 

• a tanulók együtt alkotnak 4-6 fıs csoportokat, 

• az osztály bizonyos kritérium alapján vezéreket választ, akik kialakítják a 

csoportokat, 

• a tanár egy kérdés és feladatsort ad, és a tanulók ezek köré csoportosulnak. 
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Mikor a tanulók csoportokban tanulnak intenzív információ csere zajlik közöttük. 

A páros munka a számítógépnél hasznos az informatika tanulás kezdetén, vagy egy új 

nehéz téma megtanulásának kezdetén. Az apró kérdések is felhozódnak és megválaszolódnak. 

Bizonyított, hogy néha a tanulónak sokkal hozzáférhetıbb a társa magyarázata, mint a tanáré. 

Egy tanuló egy számítógépen – a frontális tanulás jelenik meg újra, de individuális 

tempóra és módszerekre. 

Interakciós módszerek használata informatika órán 

Az informatika, mint tantárgy lehetıséget ad a tanárnak, hogy megszerezze a tanulók 

szabad gondolat és nézetcseréjét. A munka típusainak fel kell kelteniük a tanulók 

érdeklıdését, motiválniuk kell, valamint megtanítani a tanulókat önálló tanulásra és 

cselekvésre. 

Az informatika tanítás során az alábbi módszereket és technológiákat a tanulók 

tanulási tevékenységének aktivizálásához: 

• párokban vagy kis csoportokban való munka, 

• tanulói tervezett (önálló vagy kollektív) szituációs játék, 

• bizonyítások elemzése, 

• megbeszélés és vita, 

• problémák megoldása. 

Kis csoportban történı munka a legeffektívebb tanulási folyamat, az átgondolt együtt 

mőködésben rejlik, amely során 5 típust különböztetünk meg: 

1. közös munka egy másik emberel, 

2. egy másik embernek, 

3. egy másik ember „ellen”, 

4. egy másik ember segítségével, 

5. versenyszerően. 

A közös munka a keresés során produktív. A tanulók a csoportban az alábbi 

szerepeket tölthetik be: 

• vezetı, 

• titkár, 

• közvetítı, 

• beszámoló, 

• összefoglaló. 
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§ 3.5. A tanár felkészülése az órához 
Az informatika tanárnak meg kell tervezni a munkáját, ez általában minden tanulmányi 

félév elıtt esedékes, tartalmazza az összes tantárgyat, az év közben elkészítendı dolgozatokat, 

önálló munkákat, összefoglalásokat, stb. 

Az állami tantervet jóváhagyja az iskola vezetése, de a tanár tehet benne olyan 

változtatásokat amelyek elısegítik a tanulók teljesítményének fejlıdését. 

Elég hatékony formája tervezésben a konkrét témák összeállításához a tematikus terv. A 

tematikus tervben lehetıség van megtervezni az órákat, melyeken felfrissítjük és 

megszilárdítjuk az alapvetı ismereteket, laboratóriumi munkákat és teszteket végzünk az 

osztályban és otthon. 

A következı órához való felkészülés ott kezdıdik, hogy átvesszük az elızı óra 

óravázlatát, megfontoljuk és megoldjuk azokat a problémákat, amelyek az órán merültek fel 

és megoldjuk a házi feladatot. 

Ezt követıen alaposan megvizsgáljuk a tananyagot, megismerkedünk a taneszközökkel, 

dolgozni a számítógéppel, azon szoftverekkel, amelyek tanulási eszközként lesznek 

felhasználva. 

Fontos helyesen megfogalmazni a didaktikus célt. Helyesen kiválasztani tananyag 

tartalmát figyelembe véve a többszintő differenciáltság elveit. Át kell gondolni, hogy milyen 

legyen az óra típusa struktúrája számítógép felhasználásának típusai, kiválasztani megfelelı 

módszereket és fogásokat a cél eléréséhez. Meghatározni a szervezési formákat az oktatási 

eszközöket. 

El kell határozni, hogy milyen ellenırzési és értékelési formákat fogunk alkalmazni a 

tanulók tudásszintjének ellenırzésére. Laboratóriumi vagy gyakorlati munka elvégzésénél 

több féle nehézségi fokozatú feladatot kell készíteni egyéni feladatmegoldáshoz. Okvetlenül 

át kell gondolni, hogy milyen feliratokat és azokat hogyan fogjuk elhelyezni a táblán mit 

fognak írni a tanulók a füzetbe, milyen formában kapják meg a tanulók a számítógépen 

elvégzendı feladatokat, hogyan és ki fogja ellenırizni az ilyen fajta munkák megoldásának 

helyességét. Hol (számítógép, mappa, fájl név) tárolják majd el a tanulók az elkészített 

feladatokat a gyakorlati és a laboratóriumi munkák során, stb.. 

Ha az órához szükség van didaktikai anyagok számítógépes bemutatók elkészítésére 

akkor ezeket érdemes jó elıre elvégezni. Szükség van a házi feladat gondos elıkészítésére a 

házi feladatok elmagyarázására és bemutatására. Mindezek után lehet csak hozzákezdeni az 

óraterv vagy az óravázlat elkészítéséhez. 

A tapasztalt tanárok minden órára készítenek óratervet, óravázlatot amelyek kötelezı 
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jellegi dokumentumok melyek megléte nélkül az iskola vezetısége megtagadhatja a tanártól 

az óra levezetésének jogát. Az óravázlat formailag vagy a minden órára elkészített óravázlat 

formailag tetszıleges lehet, de tartalmaznia kell az óra célját annak struktúráját módszereket 

és azokat a módszereket, szervezési formákat és eszközöket amelyek az órán lesznek 

alkalmazva. Továbbá a szükséges oktatási anyagok oktatási szoftvereket, házi feladatot. 

Tekintsünk meg rövid listát arról, hogy milyen részekbıl álljon az óraterv vagy az 

óravázlat: 

1) Az óra megtartásának dátuma, tantárgy neve, osztály, az óra sorszáma és az óra 

típusa 

2) Az óra témája 

3) Az óra megismerési, nevelési és fejlesztési céljai 

4) Szemléltetı eszközök listája, technikai oktatási eszközöket, oktatási 

berendezéseket, szóróanyagot, alkalmazói programokat, módszertani irodalmat, internet 

címeket, amelyeket majd használunk az órán 

5) Az óra szerkezete annak tartalma az oktatási módszerek az óra egyes részeinek 

hozzávetıleges idıtartama, ismeretek és készségeket amelyeket majd ellenırizni fogunk és a 

tanulók egyéb tanulási tevékenységeinek megszervezését 

6) Az óra menetét 

 

Példa: 

A 11. osztályban tartott informatika óra óravázlata 

 

Az óra témája Az őrlapok. Az őrlapok elkészítésének módszere 

Az óra célja. Bemutatni az őrlapok alkalmazásának szükségességét az MS Access 

adatbázis kezelı. Megismerkedni az őrlapok elkészítésének módjaival. Megtanulni azt hogyan 

kell elkészíteni egyszerő AutoŐrlapokat. Megismerkedni az őrlapvarázsló mőködésével. 

Az óra eszközei. Projektor, számítógépek, MS Access adatbázis kezelı, MS Net 

Meeting 

Óra terv 

1.Az őrlapok szükségessége (általános megbeszélés) 

2.Az őrlapok elkészítésének legegyszerőbb módjai – autoőrlapok készítése 

3.Autoőrlapok készítése mintatáblák és lekérdezések alapján 

4.megismerkedés az őrlapvarázslóval 

5.Őrlap készítése az őrlapvarázslóval 
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Új fogalmak és szakkifejezések: Őrlap, Autoőrlap, Oszlopos elrendezéső őrlap, 

Táblázatos elrendezéső őrlap, Adatlap elrendezéső őrlap, Őrlap varázsló. 

Az őrlap az egy elektronikai adatlap, amelyben beviteli mezık szerepelnek adatok 

billentyőzetrıl történı bevitelének céljából. Az őrlap kitöltésekor az adatok automatikusan az 

őrlaphoz kötött adattáblákban továbbítódnak, mint akármilyen más objektumot az MS 

Accessben az őrlapokat is létrehozhatjuk automatikusan vagy akár manuálisan az őrlap 

varázsló segítségével. 

Az autoőrlap elkészítésének menete: 

1.Kiválasztani az Őrlapok fülön Új gombját az eszköztáron. 

2.A megjelenı Új őrlap párbeszéd panelen kiválasztani: 

a. Az adatforrást (táblát vagy lekérdezést) 

b. Az őrlap típusát (táblázatos, adatlap, oszlopos) 

 

Az autoőrlap segítségével létre lesz hozva egy őrlap amelyben majd meg lesznek 

jelenítve a kiválasztott tábla v lekérdezés összes mezıi és rekordjai. Minden egyes mezın új 

sorból kezdıdik melynek bal felén a mezı megnevezése található. Az autoőrlapok 

alkalmazásával egyszerően hozhatunk létre őrlapokat nagyobb erıfeszítés nélkül. 

Oszlopos elrendezéső őrlap. Az ilyen típusú őrlapon mindig csak egy rekord jelenik 

meg. Ennek a rekordnak a mezıi oszloposan helyezkednek el. A rekordok közötti mozgás az 

őrlap alján található navigációs gombok segítségével történik. 

Táblázatos elrendezéső őrlap. A Táblázatos elrendezéső őrlapon egyszerre több rekord 

is megjelenítıdik A rekordok közötti mozgás az őrlap alján található navigációs gombok 

segítségével történik. 

Adatlap elrendezéső őrlap. Adatlap elrendezéső őrlapon teljesen azonos nézetet kapunk 

mint amit a táblák nézetnél is látunk. Ebben az esetben a navigáció a kurzor mozgatásával és 

görgetı sávok mozgatásával történik. 

Feladat 

Az „Osztályok” tábla felhasználásával készítsen egy Adatlap elrendezéső őrlapot. 

Javítsd ki az 5.B osztály hibásan bevitt adatait, majd zárd be az őrlapot. 

Hozz létre egy Oszlopos elrendezéső őrlapot, melynek neve „Tanár” 

Keresd meg vagy lapozd végig az összes rekordot és állj meg a saját osztályfınököd 

adatlapján. Ellenırizd, hogy helyesen van-e kitöltve az „Osztályfınök” mezı és ha kell, 

módosítsd azt. Zárd be az őrlapot. 
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A „Osztályfınök” lekérdezés alapján készíts egy Táblázatos elrendezéső őrlapot. 

Változtasd meg a 10.A osztály osztályfınökének az adatait (ezt lehetetlen lesz elvégezni 

mivel az árlapot nem táblázat, hanem lekérdezés alapján lett elkészítve). Magyarázd meg az 

elıállt jelenség okát. Zárd be az őrlapot. 

Ismétlı kérdések: 

Fogalmazd meg, hogy milyen külsı különbségek vannak az őrlapok Adatlap és 

Táblázatos elrendezése között. 

Miben különbözik a tábla alapján elkészített őrlap a lekérdezés alapján elkészített 

őrlaptól? 

Melyik őrlap típus használata számodra a legkényelmesebb és minek? 

Őrlap varázsló 

Az Őrlap varázsló segítségével az őrlapokat négy lépésben hozzuk létre. 

1.Az őrlapon megjelenı mezı kiválasztása 

2.Az őrlap kinézetének kiválasztása 

3.Az őrlap stílusának kiválasztása 

4.Az őrlap címének megadása 

A kész őrlapot azonnal használhatjuk. 

 

§ 3.6. Osztálytermen kívüli informatikai foglalkozá s 
Olyan foglalkozásokat, rendezvényeket és más szervezet oktatási formákat értünk, 

melyek az iskolában vagy azon kívül folynak, a tanár iskolai diákönkormányzat vagy más 

szervezet vezetésével. 

Az osztálytermen kívüli munka, mint az oktatás-nevelési folyamat szerves része nem 

rendelkezik szigorú megkötésekkel a témaválasztás szempontjából és a foglalkozás 

lebonyolításának formáitól tekintve. 

Legfıbb céljai: 

Az érdeklıdés felkeltése a tantárgy vagy annak egyes témakörei iránt; 

az órákon megszerzett tudás elmélyítése. 

Legfıbb követelmények: 

1. A diákok bevonása az osztályon kívüli munkába az ık igényeik és adottságaik 

figyelembe vételével. 
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2. Az oktatási folyamat és az osztályon kívüli munka egységének megteremtése. 

3. Az osztályon kívüli munka célszerőségének és társadalmi hasznosságának 

megteremtése. 

4. A megfelelı programok és anyagok elérhetıségének biztosítása, ezek 

feleljenek meg a diákok fejlettségi szintjének. 

5. Biztosítani az osztályon kívüli munka különbözı formái közötti kapcsolatot: 

egyéni, csoportos, tömeges. 

6. Összeegyeztetni az önkéntes részvételt a kapott feladatok elvégzésének 

kötelezı tételével. 

Az osztályon kívüli munka elısegíti az egyéni képességek fejlıdését ezenkívül a 

következı célokat kell követnie: 

1. az érdeklıdés felkeltése és annak fenntartása az informatika és azon belül egy 

bizonyos témakör iránt. 

2. bizonyos gyakorlatra szert tenni a tudományos kutatási jellegő munkában. 

3. szakmai elıkészítı munkavégzés biztosítása az információs technológiák 

alkalmazása terén. 

4. szabadidı és szabad foglakozás biztosítása a tanulók számára. 

Az informatika szakkör 

Az informatika szakkör az osztályon kívüli munka leghatékonyabb része. Egy-egy 

foglalkozáson különbözı korosztály részt vehet. 

A szakkör munkája akkor a leghatékonyabb ha állandó tagokkal rendelkezik és van 

konkrét elıre elkészített terve. Pl: honlap készítés, ECDL szintő feladatok megoldása, 

mikroprocesszoros rendszerek alkalmazása és tervezése, Assembly vagy C nyelv használata, 

hálózat építés, NYÁK tervezı program alkalmazása stb. 

Fakultatív foglalkozások 

Célja a tanult anyagok ismeretének elmélyítése. Ez a foglalkozás típus azokat a diákokat 

célozza meg akik jobb eredményeket értek el informatikából. Itt fıleg problémamegoldó 

képességeket fejlesszük. Önálló munkák alkalmazása. 

- emeltszintő feladatok megoldása 
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- emeltszintő programozási feladatok megoldása 

Tömeges rendezvények 

1. tematikus est rendezése:  

témakörök: az internet perspektívái, számítógépes hálózatok mőködése 

2. informatikai hét: 

játék, verseny szervezése, találkozó ismert informatikussal, kiállítás szervezése 

pl: hardver elemekbıl, kirándulás szervezése. 

3. versenyek vagy kreatív játékok szervezése 

tesztfeladatok játékosan, számítógépes játékok különbözı kategóriákban. 

 
 

§ 3.7. Differ enciált informatikaoktatás  
Az informatika oktatása nagyban függ a differenciáltól és az individuális (egyéni) 

tanítástól. 

Differenciálnak nevezzük a széles látókörő tanítási módszereket, amelynek segítségével 

próbálják kielégíteni egyrészt a tanulók különbözı érdeklıdését az informatika-, mint olyan 

tudomány iránt, amely nagy lépésben fejlıdik, másrészt – a társadalom különbözı 

szükségletét elégíti ki. A differenciálásnak 2 funkciója ismert: 

1. A tanulók énképének fejlıdése; 

2. A társadalom további fejlıdése és megerısítése. 

Az informatika olyan tantárgyakhoz kapcsolódik, amelyben a differenciál tanítása jelen 

van a természeti módon. A differenciális informatika tanításának 2 fı típusát különböztetjük 

meg: 

1. Az elsı differenciál (különbség) abban mutatkozik meg, hogy a tanulók különbözı 

szinten sajátítják el a tananyagot, bár egy osztályban, egy tanterv szerint és ugyanazon 

tankönyvbıl tanulnak. Az utóbbi idıben ezt a fajta tanítási típust kiegyenlítı 

differenciálnak nevezzük.  

2. Tartalom szerinti differenciál –második fajta differenciál. Abban mutatkozik meg, 

hogy a tanulók különbözı csoportokban tanulnak, különbözı tantervek szerint. Ezt a 

típusú differenciált olykor szakirányított differenciálnak nevezzük. Ilyen fajta tanítás a 

magas szintő informatika tanítása. Informatika órán lehet alkalmazni úgy individuális, 
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mint csoportos differenciális tanítási módszert. A tanulók egyéni munkája az 

informatika órán megfigyelhetı az összes tanítási szakaszon, megkezdve az új anyag 

átadásától, befejezve annak elsajátításával. A tanítási folyamatnak a csoportos formája 

is bármikor alkalmazható, fıként az ismétlés szakaszán vagy a tudás elmélyítésénél 

néhány témából, de lehet alkalmazni még az ellenırzésnél vagy értékelésnél. Ilyenkor 

a munka átformálódhat. Megkülönböztetjük a következı fajta csoportos munkát: 

� Kooperatív—különbözı csoportok a feladat különbözı részét oldják 

� Egyéni—mindegyik tanuló azt a feladatot oldja meg, amelyikhez megvan a kellı 

tehetsége 

� Differenciális—csoport: összetétele függ a tanulók felismerı képességétıl. 

Egyéni tanítás esetén a tanár figyelembe veszi a következıket: 

� A tanulók számára szükséges anyag elsajátításának szintjét 

� A tanulók tehetségét és érdeklıdısét az informatika tanulás iránt 

� A tanulók kognitív tanulási állapotát. 

Iskolások e fajta tulajdonságainak kimutatásához az informatika órán alkalmazható: 

program, szöveges feladat, teszt stb. 

A tanár munkájának egyéni és csoportos differenciális formáinak megalkotása a 

következıkön alapszik: 

1) A tanulók felosztása csoportokra (tanulási, érdeklıdési, tehetségi szintje szerint) 

2) Feladatok kidolgozása és összeállítása megfelelıen a tanulási, érdeklıdési és tehetségi 

szintekhez 

3) A tanulók munkájának értékelése. 

A tanulók informatikából való tanulási képessége vagy érdeklıdése szerint felosztható:  

o elsı csoport—olyan tanulók, kiknek lassú a felfogása;  

o második csoport—közepes felfogású tanulók;  

o harmadik csoport—magas felfogással rendelkezı tanulók. 

A feladatok összeállításánál az önálló, egyéni munkához szükséges figyelembe venni a 

tanulók által elsajátított tudást: reproduktív, rekonstruktív, variatív, keresı, alkotó. 

Csoportos munkát ajánlatosabb az ismétlés szakaszon alkalmazni. 

Feladatok megoldásához 3-4 tanóra adott. 

Az algoritmust otthon is összeállíthatják. A tanár csak javaslatot adhat, hogy milyen 

irodalmat alkalmazzanak, illetve a program egy egészé való összeállításának folyamatát. 

 

Szakirányított differenciál 
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Fı szerepe az informatika tanítása az iskolai tanterv és programjának mélyebb 

természet-matematikai tantárgyak ciklusában. Ez a fajta tanítás az iskolákban lehetıséget ad a 

tanulóknak nemcsak felkészülni valamely tantárgyból, hanem elsajátítani olyan ismereteket, 

gyakorlatokat, amely segít irányt adni a pályaválasztásában.  

Az informatika tanításának célja a felsı osztályokban elsısorban az, hogy felkészítse a 

további gyakorlati munkához. Bıvebben felkészíteni a jelen tanulóit az informatikai 

környezethez. 

Mélyebb informatikatanítás az osztályokban a következıképen történik: figyelembe 

veszik az elızı jegyek eredményét, az informatikatanár ajánlását, a tanulók érdeklıdését az 

informatika iránt, és a fakultatív órákon való részvételét. Felvételi vizsga nincs. Ezek az 

osztályok olyan tantervvel dolgoznak, amelyet az Ukrajna Oktatási és Tudományos 

Minisztériuma írt alá. A tanterv magába foglalja a középiskola tananyagát, azon kívül az 

informatika mélyebb és összetettebb tanítását. 

A kérdés abban áll, hogy szétválasszák a szakirányított differenciálttól az informatika 

tanítását. Szóba jöhetnek a számítástechnikai kategóriák: mérnök, operátor, programozó, 

ábrázoló és adminisztratív munkás. 

Két irányt különböztetünk meg: fundamentális(alapszintő) és elıadó. Fı feladata a 

fundamentális tanfolyamnak a tudományos világnézet alkotása, az elıadóinak pedig a 

gyakorlati munkához való felkészítése. 

Más felosztás szerint szintén megkülönböztetünk két fajta tanfolyamot: az egyik, amely 

felkészíti a számítástechnika felhasználóit, a másik pedig a programozó. 

Az iskolások felkészítésében megkülönböztetjük a következı irányzatokat: 

1) Felhasználók: 

a. Akik nem programoznak—szeretnék megoldani a feladatukat nem alkalmazva 

ehhez programot. Ilyen például az orvosok, adminisztrátorok, pedagógusok, 

mérnökök felkészítése. 

b. Akik programoznak—programokat írnak, hogy azoknak segítségével oldják 

meg feladatukat. 

2) Analitikus rendszer: számukra fontos az elmélet, vagy valamely gyakorlati  ismeret 

felépítésének elsajátítása. 

3) Programozók: 

a. Rendszergazdák—programokat írnak, amelyek megkönnyítik más 

programozók munkáját. 

b. Elıadás programozók—elıadó programokat készítenek. 
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A jövı felhasználóinak felkészítési irányzata is különbözı lehet: 

 —informatika matematikus részére—olyan tanulók számára, akik matematikai 

osztályokban tanulnak, különbözı számítási módszereket végeznek, vagy mértani testek, 

metszetek, mozgását ábrázolják. 

 —informatika filológus részére—szövegek analizálásához, különbözı szótárakkal való 

munka 

 —informatika biológus részére—állatok vagy azok csoportjának, viselkedésének 

modellezése, vagy osztályokba való sorolása. 

 —informatika közgazdászok részére—vállalkozók munkájának analizálása, modellek 

alkotása és kipróbálása, informatikai rendszer és adatbázis. 

Ezt a listát folytathatnánk. 

Mindegyik szakirány az informatikából azt tanulja, ami szorosan kapcsolódik a saját 

tantárgyához. A tanfolyam célja: tudományos képzelet alkotása, tudományos világnézet 

formálása, tanulmányainak bıvítése tudományos felismerés segítségével, amelyek az 

informatika segítségével fejlıdtek. 

Jelenleg a következı irányzatokat különböztetik meg: fizika-matematikai, 

természettudományi, segélyszolgálati, közgazdasági. 

Az emberek informatikai munkásságának fı feladatai: információk győjtése, 

feldolgozása, tárolása, megadása, átadása. Ezért a differenciális tartalom fı kritériuma: az 

informatikai munka struktúrája és komponense. 
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§ 4.1. Pszicho-didaktikus oktatás terv az informati kában 
A pedagógiai tanulmány hazánkban támaszkodva a pszichológia, fiziológia és 

megismerés elméletre olyan feladatokat old meg, amelyeknek különbözı koncepciókat 

alkalmaz. Olyan modern oktatási feladatokat old meg, amelyek többféle koncepciót 

alkalmaznak. Közülük legnagyobb mélységeiben a pszichológiai és fiziológiai megalapozás 

tőnik ki, ezek az asszociatív reflex elmélet és a kognitív mőveletek lépésenkénti alakítása. A 

többi koncepció, mint a problématevékenységi oktatás, programozás, szuggesztopédia, 

személyre szabott oktatás, stb. az elıbb már említett két koncepción alapul nagyobb vagy 

kisebb mértékben és valamilyen fontosabb oktatási problémát oldanak meg. Az asszociatív 

reflex oktatás elmélet az emberi agy feltétetés reflexekkel való mőködésének törvényein 

alapul, amelyek I. M. Szecsenov és I. P. Pavlov munkájával lettek felfedezve. Az ember 

agyában mindig nagymennyiségő feltételes reflex kapcsolat (asszociáció) alakul ki különbözı 

külsı és belsı behatás és rájuk történı reakció nyomán. Hogy ezek közül az asszociációk 

közül melyek rögzülnek a memóriába az függ a behatásokat kialakító mőveletek feltételeitıl. 

Itt azt értjük mindenek elıtt, hogy ezek a feltételek az idıintervallumon a feltételes 

behatáskeltı kombinációi, azok kontrasztserősége, a megerısítés, az ismétlések mennyisége, 

stb. az idegrendszeri ingerlésnek irritációs tulajdonsága van, vagyis bármilyen feltételes reflex 

kialakításánál a hasonló ingerlı elıször hasonló feltételes reflexet keltenek. A differenciálás, a 

megerısítés, szisztematikus ismétlés, a megfelelı ingerlı vagy stimuláló kombinált hatása 

révén történik.  

Ez az elmélet alapozza meg az ismétlés szükségességét, mint az asszociáció 

kialakításának és rögzítésének feltételét, magyarázza meg a hibák természetét az informatikai 

kurzusból és mutat rá e hibák megelızési és kiküszöbölési módjaira. A tudatos és az aktív 

oktatás törvényszerőségeinek kutatására figyelembe kell venni, hogy a tudatosítás és a 

megelızés folyamata összetett karakterrel bír és mindkét jelzırendszer közös tevékenységén 

alapul. Ezeknek a folyamatoknak a legfıbb formái – különbözı kognitív mőveletek és 

mindenekelıtt az analízis és szintézis, amelyek a második 

Tehát, az asszociatív reflex oktatási elmélet fıbb kitételei a következık: 

� A tudás elsajátítása, képességek és készségek kialakítása, 

személyiségjegyek fejlesztése az oktatásban nem más, mint az egyén tudatában 

különbözı asszociációs rendszer kialakítása kezdve a legegyszerőbbtıl a 

legbonyolultabbakkal; 

� Az asszociatív rendszerek kialakítása magába foglalja a tárgyak és 

jelenségek érzékszervekkel való felfogását olyan tudatosítást, amely a belsı 
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összefüggések és viszonyok megértéséig van fokozva, a tudás megjegyzése és 

alkalmazása a gyakorlatban; 

� Ennek a folyamatnak központi láncszeme az egyén analitikai szintetikus 

tevékenysége a oktatási feladatok megoldásában; 

� A hatékony tanítás döntı feltétele a tanuló tanuláshoz való aktív 

viszonyulásának kialakítása. Az oktatási anyag bizonyos sorban és formában 

történı megjelenítés, amelyek aktivizálják a tanuló megismerési tevékenységét (a 

feladatok bonyolultsága, szemléltetési jellegő, a feladatok feltételeinek 

megváltoztatása azzal a célzattal, hogy kiderítsük a feladatban szereplı 

objektumok közös tulajdonságait és azok különbözıségét), bemutatása és rögzítése 

gyakorlatokon keresztül különbözı kognitív és gyakorlati tevékenységek 

módszerek; 

Az asszociatív reflex oktatás elmélet jellegzetes vonása a kognitív képességek 

fejlesztése, a kitőntetett figyelem, a megismerési folyamatok aktivizálása azzal a célzattal, 

hogy a tanulókban kialakítsuk az önálló, kreatív és kritikus gondolkodást. E koncepcióban a 

megismerési folyamat irányítása azt jelenti, hogy kiderítsük a különbözı asszociáció 

pszichológiai természetét, mely segítségével irányítani tudjuk ezen asszociáció kialakulását, 

ki tudjuk küszöbölni a hibás asszociációkat, és helyettük újabbakat tudunk létrehozni. Az 

asszociatív reflex elmélet gyengeségéhez tartozik az, hogy nem tudja megmagyarázni az 

oktatási-megismerési tevékenység struktúrájának rendszerelméleti koncepciójának 

alkalmazását.  

Az oktatási folyamat megfelelı elképzelésének azt az interpretációt kell tekinteni, amely 

szerint az oktatási folyamat a tanulók által a különbözı tevékenységek elsajátításánál. A 

tevékenység ebben az estben egy nagyon tág fogalom, mivel a tudáson, a készségeken és a 

képességeken kívül még magában foglalja az oktatás motivációs, értékelı, stb. aspektusait is. 

A tevékenységi szemlélet kiinduló pontja az oktatáselméletnek. Ennek a szemléletnek 

különbözı aspektusait fejlesztették a kutatásaiban a következı pedagógusok és tudósok: E. 

Sz. Vigotszkij, A. N. Leontyev, Sz. A. Rubinstein, V.V. Davidov, N. F. Talizina, stb. e 

kutatásokból a következı alapelvek fogalmazhatók meg: 

� A tevékenységben nemcsak a tanulók képességei jelennek meg, hanem 

tulajdonképpen benne is képzıdnek. 

� A tanulók bizonyos tanulási tevékenységi fajtának megszervezése során 

az annak megfelelı képességek és személyiségjegyek alakulnak ki.  

A tevékenységi szemlélet valamilyen szervezési formát igényel, különleges tartalmat, 
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különbözı munkamódszereket és azok elvégzési sorendjeit, erre a célra kiképzett oktatók 

megfelelı oktatási eszközöket. Ilyenkor három fı tényezı különböztethetı meg: 

� A tanulók tevékenysége 

� A tanár tevékenysége 

� A tanuló és a tanár tevékenységének kölcsönhatása 

Leontyev szerint a tevékenység egy motivált folyamat, a tanuló által különbözı 

eszközök alkalmazása a saját vagy külsı célok elérésének érdekében. Tehát 

megkülönböztethetık a tevékenység szubjektumai, folyamata, tárgya, feltételei, a módszerek 

és az eredmények. 

A. A. N Leontyev, T. J. Galperin és N. F. Talizina által kidolgozott elmélet 

alaphipotézise az ember külsı és belsı tevékenységének alapvetıen közös struktúrája. 

A tevékenységi szemlélet fıbb téziseit alkotják azok a tények, miszerint az ember a való 

világ elemeinek tulajdonságait és összefüggéseit a különbözı tevékenységek (tárgyi, kognitív, 

kollektív) során deríti ki. Az oktatási tevékenység során, mint bármilyen tevékenység során, 

három összetevıt tudunk kiemelni: 

1. a motivációt és a feladatot 

2. a tevékenységet (oktatásit) 

3. mérés és értékelés 

Leontyev aláhúzta, hogy a tudás és a készség megszerzéséhez olyan tevékenységet kell 

kifejteni, amely megfelel ennek a tudásnak és ennek a képességnek. Az oktatás úgy 

tekintıdik, mint a tevékenység irányítása, amelynek komponensei a behatás szubjektumai, 

azok átalakulási cselekményei és úgyszintén ezen átalakulások eredményei, feltételei és 

eszközei. Megkülönböztetünk külsı gyakorlati tevékenységet, mely során végbe megy az 

anyag elsajátítása, és belsı szellemi tevékenység, ebben az esetben feltételezzük, hogy a külsı 

és a belsı tevékenységek struktúrái azonosak. 

Az oktatás folyamán történı tananyag elsajátításának tárgya ebben az esetben maga a 

cselekmény. A tevékenység úgy kezdıdik, hogy meghatározzuk a célt, amit követ a feladata 

pontosítása, a feladat, a tervek, a mőveleti sémák kidolgozása, miután a tanuló hozzáfog a 

tárgyi cselekvéshez, valamilyen eszközöket és módszereket használ, elvégzi a szükséges 

eljárásokat, összehasonlítja a munkafolyamatot és a köztes eredményeket a kitőzött céllal, 

korrekciókat végez a további elvégzendı cselekményhez. 

A cselekvés strukturált és a magába foglalja az átalakítás tárgyát, a végeredményt (a 

célt), az eszközöket és magát az átalakítás folyamatát is. A tudást a cselekvés minden egyes 

lépésénél alkalmazza. Az átalakulási folyamat az irányultsági alap megteremtését vagy az 
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aktualizációt jelenti, amely magának az átalakulásnak, az irányításnak és a korrekciónak a 

megvalósulása. 

Ilyenkor feltételezzük, hogy a gondolati mőveletek kialakulásának magas hatékonysága 

a tanulóknál elsısorban a cselekvés elsajátításával történik és a tanulásnak pontosan 

meghatározott célirányultságot és folyamatosságot biztosít. Az oktatás célja, mint a végsı 

jövıbeli végeredmény (a tudás, készségek és képességek) képe reálisan rögzítıdik az 

cselekmény irányultsági alapjának a sémájába, ezért a tanuló megszervezi a saját 

tevékenységét, ezen irányultsági cselekmény alapnak megfelelıen nem tudja nem elérni a 

végeredményt, amelyet a tanár tőzött ki a számára. Ez megelızi a hibák kialakulását és 

csökkenti a hasonló rítusú gyakorlat kialakulását a tanuló készségeinek és képességeinek 

kialakításában, felgyorsítja azok kialakítását. A cselekmény irányultsági alapja az 

átalakulások pszichológiai szabályozásának mechanizmusa. P. J. Galperin és M. F. Talizina 

három kritériumot vezetett be a cselekvés irányultsági alapja számára: teljesség (teljes – nem 

teljes), általánosság (általános – konkrét), annak kialakítási módja (önállóan – tanár 

segítségével). A nem teljes konkrét önállóan kapott cselekmények irányultsági alapja esetén a 

tananyag tanulók által történı magyarázata és további feldolgozási folyamata hibás lesz úgy, 

hogy a tanuló által nem megfelelı módon vannak kiragadva a jelentıs tulajdonságok és a 

szöveg nem megfelelıképpen van megértve. A teljes konkrétan megadott és kész formában 

elıkészített cselekvés irányultsági alap esetén az oktatás magabiztosabban folyik a fogalmak 

elsajátításával és a fogalmak jelentıs és kevésbé jelentıs tulajdonságainak 

megkülönböztetésével, ilyenkor a hatékonyabb tanulás valósul meg. A tudás megszerzése 

ilyen szempontból úgy tekintıdik, mint azoknak a cselekményeknek az elsajátítása, amelyek 

ennek a tudásnak az alkalmazásához szükségesek. A tudás tartalmának tekintjük azokat a 

fogalmakat, amelyek a tárgyak és jelenségek jelentıs tulajdonságait határozzák meg, a 

cselekvés által folyamatosan kifejlıdnek ezek a fogalmak. Ilyenkor motiválttá lesz a tudás 

megszerzése, pontosítódik a fogalmak tulajdonságainak struktúrája, a fogalom 

alkalmazásának rendje, módja és szintje, a tárgy vagy a jelenség elsajátításában.  

N. F. Talizina a megismerés szakaszos módszerei közé sorolja a gondolkodás, a 

memória és a figyelem mellett a következı fontosabb logikai, gondolkodási mőveleteket, mint 

a tárgyak tulajdonságainak, a megismerési fogalmaknak a meghatározása, a következtetések 

levonása, a gondolatmenetek alkalmazása, a rendszerezés és a bizonyítás fogalmak 

meghatározása. 

Az tanulás folyamán központi jelentısége van a tudás elsajátításának. A. N. Leontyev 

szerint ahhoz, hogy a tanuló elsajátítsa a tudást, szükséges az, hogy felfedezze a tárgyat (a 
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vele való interakció által), megértse a tárgyak tulajdonságait, azok hasonlóságával és 

különbözıségével (olyan tevékenységet kifejteni, hogy kiderítse azok tulajdonságait és e 

tárgyakkal/tárgyakon elvégezhetı mőveleteket), ezen cselevéseket a kapott tudás 

magyarázására, ellenırzésére és kutatására alkalmazni. 

A tudás elsajátításának folyamata N. F. Talizina és P. J. Galperin szerint hat szakaszban 

történik: 

1. motiváció – az a szakasz, amely a tanuló akarati erıfeszítéseit és 

emocionális szféráját mozgósítja, irányítja a tevékenységet és megerısíti annak a 

céltudatossági szerepét. 

2. az irányultsági alap struktúrájának kiderítése – a cselekvés irányultsági 

alapja teljességének függvényében három féle típust különböztetünk meg az oktatási 

struktúra megszerkesztésével és tevékenységével: 

Elsı irányultsági típus – a tanulók valamilyen cselevési mintát kapnak, amelynek az 

végeredménye meg van adva. İk nem kapják meg a cselekvési módszerekhez szükséges 

információkat és támpontokat teljes egészében, itt a kialakítandó cselekvéseket értjük, 

ezért a tanuló próbálkozásokkal és hibázásokkal deríti ki azt. Az a tanár, amely ilyen 

típusú módszerrel dolgozik, lényegében saját maga programozza a tanulók hibáit, ezért 

neki gyakrabban kell a hibák kiküszöbölésével, újratanítással, a tananyaghoz való után 

tanítással foglalkozni, mint a helyes oktatás esetében. 

Második irányultsági típus – a tanulók valamilyen algoritmus vagy szabály és 

támponti alapot kapnak a mőveletek elvégzésére vagy a feladatok megoldásához, ebben az 

esetben az oktatás kevesebb mennyiségő hiba elkövetésével történik, ám ilyenkor 

lassabban vagy alig fejlıdik a tanuló heurisztikus tevékenységi fokozata. 

Harmadik irányultsági típus – a tanulók nem csak a cselekvés módját tanulják meg 

egy konkrét helyzetben, hanem megtanulják a helyzetet elemezni is és saját maguk 

készítenek általánosított cselekvési sémát vagy algoritmust, vagy megoldják a cselekvés 

irányultsági alapfeladatának megoldása a tanár által lehet biztosított általánosított 

formában, és a tanulók önállóan szerkesztenek cselekvés irányultsági alapot egy konkrét 

feladat megoldásához megfelelı teljességi szinten. 

A harmadik irányultsági típus alkalmazása elısegíti a tanulókban a tudás alatt a 

készségek és képességek olyas fajta kialakulását, amely segítségével a tanulók könnyen 

tudnak tájékozódni a kialakuló helyzetekben, önállóan cselekedni és elsajátítani az új 

anyagot, valamint önállóan gyakorlatot tudnak szerezni. 

1) mővelet elvégzése materiazált formában (tehát mőveletek olyan objektumokkal, 
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amelyek jelen sémák és modellek formájában vannak megadva) 

2) mőveletek végrehajtása szóbeli formában. A hangosan kimondott forma biztosítja 

a tanuló számára a mőveletek nyomon követését, irányítani azt, ha ez szükséges, biztosítja 

a tanuló külsı (tárgyi) és belsı (szellemi) tevékenységének egységet. Idıvel ez a hangos 

kiejtés fékezni kezdi a készségek kialakulásának hatékonyságát, és ezért folyamatosan 

átalakul rövidített, saját magában kimondott formává. Ez azt jelenti, hogy újabb szintre 

emelkedés történik. 

3) mőveletek végrehajtása saját magában megfogalmazva. Ez azt jelenti, hogy 

valamilyen mőveletek végrehajtásakor vagy cselekvéskor a tanulók megállnak vagy 

szünetet tartanak a tanulásban, amikor is saját magukban beszélnek, így hajtják végre a 

soron következı mőveletet, tájékozódnak a feladatban majd végrehajtják azt. A tanár a 

mővelet elvégzésének csak a végrehajtási részét ellenırizni. Ennek a szakasznak a végén 

csökken a saját magában történı megfogalmazás és a beszéd elhagyása is, ami azt jelenti, 

hogy a mővelet automatikussá válik és annak irányítása az érzéki megtapasztalás világába 

alakul át. Ilyenkor a tanulás a végsı fázisába ér. 

4) mővelet végrehajtása gondolkodás formájában (képekkel, fogalmakkal való 

mőveletek külsı jelek és formák részvétele nélkül). Ebben a szakaszban a mővelet vagy 

cselekmény folyamatosan elsajátítódik és átalakul készséggé. 

A hagyományos tanulás, amely az asszociatív reflex – elméleten alapul, a tudás 

elsajátításának azt a módját tekintjük, amely szerint a tudást elıször el kell sajátítani, meg 

kell jegyezni és csak utána alkalmazni. Ebben az esetben nem elég a szükség van még 

további tudásra, mindezek mellett a már meglévı tudás szükségtelennek és feleslegesnek 

bizonyul. A szellemi mőveletek lépésenkénti kialakulása elméletének megfelelıen a tudás 

a cselevésrıl vagy a mőveletrıl maga a tevékenység során alakul ki, amely motiváltan 

biztosítja a tanulók számára a tájékozódási alapot ebben a mőveletben vagy 

cselekményben, vagy az egész tevékenységben úgy általában. 

A szellemi mőveletek lépésenkénti kialakításának elmélete jól összeegyeztethetı a 

személyiség fejlesztésének tevékenységi megközelítésével, melynek a központi tézise 

szerint az ember a körülötte lévı való világ tulajdonságait és összefüggéseit csak a 

különbözıféle tevékenység folytatásában vagy folyamatában tudja kideríteni 

 

A szabad erkölcsi szabályokat betartó egyéniség neveléséhez szükséges törekedni 

arra, hogy kialakítsuk és fejlesszük a kritikus és alkotói gondolkodást, mint szellemi 

képességeket. Röviden a kritikus gondolkodást a következıképpen határozhatjuk meg: 



 135 

„következetes, megalapozott, céltudatos gondolkodás”. A kritikus gondolkodás néhány 

tényezıvel jellemezhetı: 

• törekvés a szellemi vagy egyéb tevékenységek megtervezésére 

• rugalmasság 

• kitartás és következetesség a cél elérésének érdekében 

• önkorrekció elvégzésének készsége 

A kritikus gondolkodás segítségével tud az ember információt elemezni, megfelelı 

tényeket összeválogatni, logikailag átgondolni azokat, következtetéseket és általánosításokat 

levonni, lehetıséget ad arra, hogy vakon ne bízzunk a tekintélyekben, hanem saját nézıpontot 

alakítsunk ki különbözı szociális, kulturális, politikai vagy egyéb, amit a mindennapi életben 

tapasztalunk. 

Kritikus gondolkodás: 

− elemzı gondolkodás (információ elemzése, megfelelı tények 

összeválogatása, tények és jelenségek összehasonlítása és összevetése); 

− asszociatív gondolkodás (asszociáció kialakítása a korábban megtanult 

anyag, ismerıs tények és jelenségek alapján, asszociációk kialakítása a tárgyak és 

jelentések újabb tulajdonságai alapján); 

− önálló gondolkodás; 

− logikus gondolkodás (az elfogadható döntés logikai bizonyítottságának, 

a megoldandó probléma belsı logikájának felépítési készsége, logikai cselekvési 

sorrend felállításának készsége egy probléma megoldásához); 

− a gondolkodás rendszerezettsége (a kutatandó objektum, probléma 

áttekintése, annak összefüggései és jellemzıi tekintetében); 

Az alkotói gondolkodás segítségével az ember elıre tudja jelezni a jelenségek és 

események fejlıdését, önálló gondolatokat generálni, tudja bizonyítani a saját álláspontját, a 

megszerzett tudást tudja extrapolálni az újabb jelenségekre, helyzetekre, gondolati kísérleteket 

tud felállítani. 

Az alkotói gondolkodás: 

− gondolati kísérlet felállításnak készsége, valamint térbeli képzelıerı; 

− az újabb feladat megoldásához önállóan tudja alkalmazni a meglévı 

tudását; 
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− kombinációs készségek (a korábban megismert módszereket, feladatok 

és problémák megoldási módjait tudja kombinálni újabb kombinált és komplexebb 

módszerré); 

− prognosztizáló képesség (a döntések következményeit elıre tudja látni, 

ok-okozati kapcsolatokat tud felépíteni); 

− heurisztikus gondolkodás (intuitív megvilágosodás egy probléma 

megoldásánál); 

A felsorolt képességekhez még hozzá kell adnunk néhány specifikus képességet, amely 

az információ feldolgozásához szükséges, amik a következık: 

− a megfelelı (az adott célnak) információ kiválogatása különbözı 

forrásokból; 

− a megszerzett információ elemzése; 

− a kapott adatok rendszerezése és általánosítása a kitőzött megismerési 

feladatnak megfelelıen; 

− újabb problémák felderítése különbözı tudományágakon a környezı 

valóságban; 

− megalapozott hipotézisek felvetése és megalapozása; 

− kísérlet felállítása (nem csak gondolai, hanem valós is); 

− megalapozott következtetések felállítása, bizonyítási rendszerek 

felépítése; 

− az elméleti és kísérleti ellenırzés kapott adatait statisztikailag 

feldolgozni; 

− újabb ötleteket, megoldási módszereket generálni, az eredményeket 

publikálni; 

− csapatban dolgozni, megismerési és alkotói feladatokat megoldani, 

együttmőködni a csapatban, különbözı társadalmi szerepeket felvállalva; 

− a kommunikáció mővészetének és kultúrájának birtoklása; 

Az összes elıbb felsorolt képesség, amely személyiség intellektuális és erkölcsi 

fejlıdésének lényegét képezi, biztosítja a fejlesztı oktatás elveinek és céljainak 

megvalósulását. 

A fent említett fıbb koncepciók, amelyek az oktatási tevékenység megszervezésével és 

irányításával kapcsolatosak, különbözı módon fedik fel és alapozzák meg e folyamat 

különbözı szakaszait, mindamellett mindegyiküknek vannak elınyei és hátrányai bizonyos 
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témakörökben, és közülük mindegyiknek van bizonyos erıssége egy oktatási folyamat 

problémájának megoldásában. Ezért helytelen lenne azt állítani, hogy valamely fent említett 

módszer abszolút elınyt élvez valamelyikük fölött, hanem célszerőbb lenne alkalmazni az 

oktatási megismerési tevékenység megszervezésében mindegyik módszer elınyösebb részeit. 

§ 4.2. A tevékenységi oktatási elmélet és a szellem i 
képességek lépésenkénti fejlesztés elméletének 
alkalmazása az informatikaoktatásban 

A pszichológiai tevékenység elmélete az oktatást úgy tekinti, mint egy megismerési 

tevékenységet annak egészében. Ez az oktatási irányzat a tevékenységhez kapcsolódóan azt 

jelenti, hogy az oktatás folyamatában valamilyen tevékenység kifejtésének feladata áll fenn, 

ami mindenekelıtt megismerési és nem absztrakt memória, gondolkodási, vagy figyelmi 

funkciókon alapul és nem csak külsı reakciókból áll. Ezen elmélet szerint a tevékenység 

legfıbb strukturális egysége a cselekmény vagy a mővelet (ez lehet szellemi vagy gyakorlati). 

Nyilvánvaló, hogy akármilyen mőveletet vagy cselekvést, csak úgy, mint tudást 

különbözı mőveletekkel lehet elsajátítani. Hogy mikor milyen mővelet vagy cselekvés milyen 

mértékben legyen elsajátítva, az oktatás céljától függ. Valamikor gyorsan kell végrehajtani azt 

és az általánosítás elve nem játszik alapvetı szerepet. Más esetben – pont fordítva. A mővelet 

elvégzésének gyorsasága tetszıleges lehet, de ezt a mőveletet tudni kell alkalmazni változó 

feltételek mellett is. 

A mővelet vagy cselekvés ugyanolyan struktúrával bír, mint a tevékenység: cél, 

motiváció, tárgy, a mővelet megvalósításának mintája, mőveleti összetevı; a mővelet mindig 

valamilyen feladat megoldására irányul. 

A tudás és a készségek teljes értékő kialakításához és az újabb mőveletek elsajátításához 

a gondolati mőveletek lépésenkénti kialakításának elmélete néhány egymás utáni szakaszt 

javasol, vizsgáljuk meg ezeket. Mindenekelıtt szükség van a tevékenység motivációjára (a 

tanulás motivációjára). A feladat lényege az, hogy a tanulók szükségleteire alapozva 

valamilyen tevékenységre késztessük ıket, amely felkeltené az ı érdeklıdésüket, önbizalmat 

adna nekik a saját képességeik tekintetében, abban, hogy készek megbirkózni a 

nehézségekkel, örömöt és büszkeséget szerez az elért sikerek révén. Szükséges, hogy a cél és 

a feladat, amelyeket a tanár támaszt, a tanulók számára érthetık legyenek és a tanuló 

személyének jelentıséggel bírjon. 

Leggyakrabban motivációnak gyakorlati feladatok alkalmazhatók, amelyek 

megoldásához ki kell bıvíteni a tudástárunkat, vagyis valami újabb fogalmat kell bevezetni, 
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például a fájlok csomagolása fogalmának bevezetésekor a tanulókat megkérik, hogy 

másoljanak át egy fájlt egy külsı tárhelyre, floppyra, Pen drive-ra, amelynek a mérete 

meghaladja a szabad hely kapacitását. Amikor a tanulók megismerkednek a számítógépes 

vírusok fogalmával, olyan bemutató programot lehet alkalmazni, amely szemlélteti, hogy 

különbözı vírusok mi módon tudják módosítania táron. Amikor a tanulók a táblázatkezelı 

használatát tanulják, egy konkrét példán célszerő bemutatni, hogy lehet például nagyon 

gyorsan az adókulcs megváltoztatásával gyorsan újraszámolni nagyon sok alkalmazott 

munkabérét. Az adatbázis kezelés során egy megfelelı lekérdezés segítségével hogyan lehet 

gyorsan egy speciálisan kialakított adatbázisban megtalálni azt, hogy egy konkrét repülıgép 

járatra a megadott célállomásra van-e repülıjegy. A kiválasztás, utasítás, algoritmizálás 

témakör oktatásánál egy algoritmus nyelven megfogalmazni és leírni a hónap megnevezése 

kiválasztásának algoritmusát a megadott hónap sorszáma szerint. Az algoritmus elemzése 

nem jelenthet gondot a tanulóknak, hanem az algoritmus ábrázolása elég robosztus lehet. 

ha n=1 

akkor  y:=”január” 

különben ha n=2 

akkor  y:=”február” 

különben ha n=3 

akkor  y:=”március” 

különben ha n=4 

akkor  y:=”április” 

Természetesen felmerül a kérdés: nem lehet-e egyszerősíteni az algoritmus leírását, 

amikor több feltételt is vizsgálunk? A kiválasztási utasítás biztosítja számunkra ezt a 

lehetıséget. Habár a tanulók nem ismerik még ennek az utasításnak a helyes leírási formáját 

(szintaxisát), javasolják számukra önállóan felírni ezt az algoritmust az elágazási utasítás 

segítségével. Mint eredmény, ık meggyızıdnek arról, hogy szükséges és célszerő 

megismerkedni újabb algoritmikus nyelvi utasításokkal, és felkelti bennük az érdeklıdést akár 

elsajátításához. 

Újabb eszköz, amely kedvez a megismerési ösztönzésben az informatika órákon a 

problémás tanulás. Ezért bármilyen új tevékenység oktatását egy probléma felvetésével kell 

kezdeni, amelynek megoldásához szükséges az elsajátítandó tudás.  

Például, a körlevél témakörnél a tanulóknak szövegszerkesztıvel 100 oklevelet kell 

készíteni, amelyeket egy informatikavetélkedı nyerteseinek kell átadni. A feladatot 

szövegszerkesztıvel kell elvégezni. A szervezık az elsı, második és harmadik helyezetteknek 
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már elkészítettek egy mintadokumentumot, és az informatikavetélkedı lebonyolítása során 

elkészítették a résztvevık listáját és azok szereplésének eredményeit. 

A táblázatkezelı szőrık témakörének tanításánál célszerő egy sok bejegyzést tartalmazó 

táblázat adataiból megkeresni például név és születési dátum szerint egy konkrét információt 

az iskola tanulóiról. A célállomás szerint megtalálni azokat a repülıket, amelyekkel el lehet 

jutni egy adott városból. A gondolati mőveletek kialakításának következı szakaszában fontos 

bemutatni a megadott feladat megoldásának folyamatát, megismertetni a tanulókat a 

mőveletek összetevıivel, azok logika kapcsolataival vagy egyéb megoldási módszereikkel. A 

tanár felvilágosítja ıket hozzávetılegesen a mőveletek alapjaival, amely meghatározza a 

végrehajtandó rész tartalmát, annak jellegét és hatékonyságát, és ennek nyomán jelentısége 

van a mővelet szempontjából, mint tudás és készség egységének. 

Háromféle orientált mőveleti alapot különböztetnek meg és ennek nyomán három 

irányultsági mőveleti alapot is. 

Az elsı típusú irányultsági alap a mőveletek mintáiból és azok végrehajtásának 

eredményeibıl áll (konkrét végrehajtási utasítások nélkül). A tanulók keresik a mőveletek 

végrehajtásának módjait próbák és hibák módszereivel, vagyis „vakon”. Folyamatosan ık 

megtanulják önállóan végrehajtani a mőveleteket, de nem tudják azokat kielemezni. A tanulók 

leginkább az elvégzett munka eredményét veszik figyelembe, azt, hogy mennyire felel az meg 

a megadott mintának. Ilyen mővelet irányultsági alapot nem lehet átvinni újabb feladatokra. 

Ez az irányultsági típus az algoritmus fogalma kialakításának kezdeti fázisában használható. 

Az algoritmus különbözı tulajdonságainak kiderítésére és különbözı algoritmikus folyamat 

típusokkal való megismerkedésben: a tanulóknak elıre elkészített algoritmus példákat 

mutatnak be szóbeli vagy grafikus alakban; a Windows operációs rendszer alapjainak tanulása 

során; az elektronikus levelezés és telefonkonferenciák legelsı ismertetése során, stb. 

Második típusú irányultsági alap során mőveleti példák vannak megadva és végrehajtási 

javaslatok vannak felajánlva a helyes megoldáshoz, mindezt egy konkrét példára és már 

elkészített alakban. Minden egyes feladat az elvégzési módszerek magyarázatával van ellátva. 

A tanulás gyorsabban halad és számottevı mennyiségő hibák nélkül. 

A második típusú irányultság csak segéd lehet. Azért kell leginkább, hogy a tanulókat 

megismertessük kezdetben a megtanulandó fogalmakkal, az újabb feladattípusokkal. Ezért ezt 

a típust akkor alkalmazhatjuk, amikor a feladatok önálló algoritmikus megoldását akarjuk 

elvégezni ugyanolyan típusú feladatoknál, valamint a számítógép kezelési készségek és 

képességek kezdeti kialakítási fázisában gyakorlati feladatok megoldása során, vagyis ennek 

az irányultsági típusnak a segítségével célszerő a tanulókat számítógép kezelésre oktatni 
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konkrét szoftver segítségével még a feladat elvégzése elıtt bemutatva és elmagyarázva a 

mőveleteket. 

A második irányultsági típus példájaként a tipikus algoritmikus tájékozódási 

szabályokat tekinthetjük. Ezeket az algoritmusokat a tanulók készen kapják meg. Például, 

azoknak az algoritmusoknak a megtanulása során, amelyekkel a következı feladat típusokat 

oldjuk meg: egy egyirányú 1-10-ig számozott A tömb elemeinek összegét határozzuk meg. E 

feladat típus megoldása esetében a tájékozódási szabály a következı lehet:  

1. a számláló változónak adjunk egy kezdeti értéket, amely 1 (i:=1 ). 

2. az S összeget tartalmazó változó értékét állítsuk be 0-ra (S:=0). 

3. írjuk fel azt a feltételt, amely teljesülése nyomán folytathatjuk a táblázat 

következı elemeinek vizsgálatát (amíg i<=10). 

4. vizsgáljuk meg a tömb következı elemét. 

5. változtassuk meg a jelenlegi  S összeg értékét (S:=S+A[i] ). 

6. a számláló változó értékét növeljük 1-gyel (i:=i+1 ). 

7. lépjünk vissza annak a feltételnek az ellenırzésére, amely segítségével 

eldönthetjük, hogy folytatjuk-e tovább az elemek vizsgálatát. 

Világos, hogy a második irányultsági típus estében a tájékozódási szabályokra a 

tanulóknak csak egy adott típusú feladat megoldási módszerekkel való megismerkedés 

kezdeti szakaszában lesz majd szükség. Ennek a szabálynak az alkalmazásával a tanuló 

hibátlanul el tudja készíteni az összeg meghatározási feladat megoldási algoritmusát 

bármilyen egyirányú tömbben. De olyan feladatok megoldási algoritmusának 

meghatározásakor, amikor például az egyirányú tömb elemei szorzatának vagy kétirányú 

tömb elemi összegének meghatározásához valamivel más szabályokra lesz szükség. 

A tanuló vágólappal való megismerkedése során egy grafikus szerkesztıben a grafikai 

objektumok másolásánál célszerő felajánlani a következı tájékozódási szabályt: 

1. A megfelelı eszköz segítségével kijelölni a szükséges objektumot. 

2. Kimásolni a kijelölt objektumot a vágólapra a szerkesztés/másolás 

paranccsal. 

3. Beilleszteni a vágólapról az átmásolt objektumot a 

szerkesztés/beillesztés paranccsal. 

4. Áthelyezni a beillesztett objektumot a megfelelı helyre a rajzon, ha ez 

szükséges és az átméretezési jelölı segítségével megváltoztatni az objektum méreteit. 

A diagramok készítésénél a táblázatkezelıben fel lehet ajánlani a tanulónak egy 

diagramkészítési tájékozódási szabályt. 
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5. Ki kell jelölni azokat az adatokat, amelyek majd ábrázolva lesznek a 

diagramon, ilyenkor nem kell egybıl kijelölni egyszerre több oszlopot szöveges 

adatokkal, mivel hogy ilyen oszlopokból nem lehet több egynél. Rendszerint ezeknek 

az adatsoroknak a megnevezései lényeges információt hordoznak a grafikonnal 

kapcsolatban, azonkívül ki kell jelölni nem több mint egy szöveges információt 

tartalmazó sort, mivel ezek lesznek az adatsorok feliratai, de mindenképpen legyen 

egy sor kijelölve, mivel egy sor megnevezésében, mint ahogy az oszlopok 

megnevezésében olyan információ van, amely szükséges a diagram objektumainak 

feliratozásához. Nem kell a kijelölt részhez üres sorokat és oszlopokat hozzáadni, 

valamint olyan cellákat, amelyek összesített adatokat tartalmaznak, mint például a 

cellák összege, vagy azok átlaga, stb. mindenképpen figyelmet kell fordítani az adatok 

arányos kijelölésére oszlopokban és sorokban. 

6. Kiválasztani a megfelelı eszközkészletet vagy parancsot a diagram 

elkészítéséhez. 

7. A diagram megszerkesztése közben megjelenı feltett kérdésekre felelve 

a következıket kell figyelni: 

1. Milyen diagram típus ábrázolja helyesen a kijelölt adatok 

közti összefüggéseket. 

2. A diagramon szereplı adatok leírását – azokat a 

tulajdonságokat, amelyek befolyásolják a sorok vagy az oszlopok 

megjelenését, valamint azok megnevezését. 

8. Feliratozni a diagramot, annak adatsorait, stb. 

A szabály minden egyes lépéséhez célszerő illusztrációt képernyı képek formájában is 

hozzáadni, amely szemlélteti a végrehajtás menetét. 

Hasonló tájékozódási szabályokat lehet használni, vagy összesítı táblázatok 

készítésénél, szőrık használatánál a táblázatkezelıben, fájlok keresésénél különbözı 

tulajdonságaik alapján, állományok be- és kicsomagolásánál. 

A tájékozódási szabályokat bármilyen típusú irányultsági típusnál célszerő könnyen 

elsajátítható és szemléletes formában megadni, ezt modellezés segítségével lehet elérni úgy, 

hogy valamilyen tevékenységnek az általános modelljét készítjük el bármilyen adott típusú 

feladat megoldásához, például valamilyen vázlatos rajz (séma) vagy táblázat formájában. 

A harmadik irányultsági típust az jellemzi, hogy a tanulókat megismerteti az új 

feladatok elemzésének módszerével az önálló tevékenységi tájékozódási alap önálló teljes 

mértékő elkészítéséhez. 
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Itt felcserélıdik a tájékozódás a feladat eredményérıl a feladat megoldási folyamatára. 

Az általánosított tevékenységi módszerek rendszerének elsajátításával. A harmadik 

tájékozódási típus biztosítja a tanulók megtanítását az elemzés módszerére, amely lehetıséget 

ad számukra aktívan és önállóan elsajátítani a tájékozódási rendszereket, amelyek használata 

lehetıséget helyesen végrehajtani bármilyen feladatot egy adott témakörben. 

A fent említett tájékozódási típus a tanulók legmagasabb megismerési aktivitásának és 

önállósági foknak felel meg. A gondolkodási tevékenységek megszerezési módszerei között, 

amelyek a harmadik típusú tevékenységi tájékozódási alapnak felelnek meg, legjobban jelenik 

meg a tanuló reproduktív és produktív gondolkodási kapcsolata. 

A tanuló tanulási tevékenységi módszerének kialakulásánál a harmadik tájékozódási 

típus szerint nem csak széleskörő lehetıséget biztosít a tudás elsajátításához, hanem biztosítja 

a tanulóban az önállóság, az újabb, tökéletesebb munkamódszerek felkutatásának 

kezdeményezıképességének kifejlıdését, felkészíti a tanulókat a közvetlen gyakorlati 

tevékenységekhez konkrét életszerő helyzetben. 

A harmadik tájékozódási típust a tanulók felhasználhatják a feladatok megoldásához 

szükséges algoritmusok kidolgozására általános tantárgyismereti kurzusokhoz. Például, az 

elágazási és ismétlési utasítások tanulásánál a tanulóknak célszerő javasolni harmadik típusú 

tájékozódási alapot egy általános elágazási és ismétlési algoritmus leírásának vázlatát. A 

tanulók önállóan kell, hogy meghatározzák az algoritmus vázlatát és írják le azt. Az 

ismétléses algoritmus leíráshoz a következı tájékozódási alapot lehet javasolni: 

1. Jelöljük ki az algoritmus elıkészítı utasításait. 

2. Állítsuk be a számlálót. 

3. Válasszuk ki azt a feltételt, amelynél az utasítások ismétlését tudjuk 

folytatni. 

4. Határozzuk meg a ciklus munkavégzési szakaszát (a ciklus törzsét). 

5. Leírni az algoritmus összes összetevıjét, amelyrıl szó volt. 

A harmadik típusú tájékozódási alap szabályainak példájául szolgálhat a 

táblázatkezelıben az adatszőrı összetett szövegszerkesztése a szövegszerkesztıvel, őrlapok és 

lekérdezések szerkesztése az adatbázis kezelıben, körlevél készítése szövegszerkesztıvel, 

szőrık használata adatbázis kezelıvel, internet használata információ keresésére. 

Az elsı és második típusú tájékozódási tevékenységi alapok vázlatait célszerő a 

tanulóknak kész formában megadni, ám a harmadik típusú vázlatokat a tanár készíti el 

bevonva a tanulókat ebbe a folyamatba. 

Tehát, a fogalmak, jelenségek, folyamatok, algoritmusok elsajátításának kezdeti 
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fázisában a tanuló megismerkedik valamilyen tevékenység céljával, annak összetevıivel, 

logikai összefüggéseivel, mőveleti sorrendjével, bizonyos algoritmussal vagy heurisztikus 

vázlattal, amely valamilyen módon le van jegyezve. A következı fázisokban a tanulók 

önállóan végzik el az újabb mőveleteket a feladatok kidolgozásával. Megtörténik a 

megtanulandó algoritmus elemeinek fokozatos elsajátítása. 

A gondolkodási mőveltek fokozatos kialakítása elméletének fényében a gondolkodási 

(szellemi) tevékenység a külsı, gyakorlati tevékenység átalakított formája. Ezen átalakulás 

formája több szakasz segítségével valósul meg úgy, hogy minden egyes szakaszon 

végbemegy a tevékenység újabb megjelenítése és visszaidézése, valamint annak 

szisztematikus átalakítása. A tevékenység külsı anyagi formája igényli a tudás megadásának 

megfelelı módját. Ez a tudásmegadás nem szóbeli formában kell, hogy történjen, hanem 

anyagi tárgyak vagy azok helyettesítıinek segítségével – modellek, vázlatok, sémák, rajzok. 

Abban az esetben, amikor néhány végrehajtott feladat után, amelyeket a tevékenységek 

anyagi formájának segítségével végeztük el, a mővelet tartalma el lett sajátítva, a 

materializációra a továbbiakban nincsen szükség. Ezután biztosítani kell a mővelet 

átalakítását egy újabb formára – a nyelvire, annak elsajátítása után – a gondolkodásira. Egy 

sor átalakulás után a mővelet gondolkodási tevékenység részévé válik, és az elkövetkezendı 

tanulás folyamán már kész elsajátítási módként szerepel, mint egy gondolkodási mővelet. 

Ily módon a mőveletek anyagiasított kiindulási formájául az algoritmizálás témakör 

tanulása esetén lehet például az algoritmus sematikus rajza, amelyet részletes szóbeli leírás 

követ minden egyes algoritmus ponthoz. Ezért az algoritmusok sematikus (sémájának, 

vázlatának) elkészítése különbözı feladatok megoldásához kiindulási pontnak kell lennie a 

kezdeti fázisának a tanuló tudás – készségek és képességek – elsajátítási folyamata, feladatok 

algoritmizálásának során. Miután a tanulók megtanulták megszerkeszteni a legfıbb 

algoritmus típusokat (követés, elágazás, ismétlés), vagyis amikor lesajátítják az említett 

algoritmus típus mindegyikének a lényeges tulajdonságait, az algoritmusok grafikus formában 

történı ábrázolásának szükségessége csökken. Ez a szakasz szóbeli magyarázattal cserélıdik 

fel, melynek segítségével a tanulóknak elmagyarázzuk az algoritmus megoldásának 

folyamatát. Végül, számos gyakorlati feladat elvégzése után a tanulók azonnal el tudják 

készíteni az algoritmust egy oktatási algoritmikus nyelven. 

Az algoritmusok végrehajtási táblázatai szintén lehetnek az algoritmusok fejlesztése 

anyagi formájának tekinteni. Különös jelentısége van az ilyen táblázatoknak a tanuló új 

feladatokkal való megismerkedése során. 

A tantárgy valamint a tanuló korbeli sajátosságának, élettapasztalatának 
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figyelembevételével a gondolkodási mőveletek szakaszonkénti kialakításánál lehetıség nyílik 

bizonyos szakaszok kihagyására. Például, vizsgáljuk meg az ismétléses utasítások tanulásának 

folyamatát egy konkrét feladat megoldásához szükséges algoritmus megszerkesztése nyomán: 

Szerkesszen egy algoritmust téglák rendezésére, mely szerint az egész téglákat egymásra 

rakjuk, a törötteket pedig félre. Ebben a példában az anyagi mőveleti formák szakaszait 

elhagyhatjuk anélkül, hogy negatívan befolyásolná az a tanulók megértését a tekintetben, 

hogy hogyan fog zajlani a téglák elrendezése. A tanulók élettapasztalatára építve azonnal 

szóbeli magyarázatot alkalmazhatunk. 

Amikor elégséges mennyiségő gyakorló feladat elvégzése után, amelyek hasonló 

algoritmus típusok megszerkesztésére irányulnak, még ezt a mőveleti formát is elhagyhatjuk – 

a konkrét mőveletek megfelelı gondolkodási mőveletekkel lesznek majd felcserélve. 

A mőveletek anyagi formája bizonyos feladatok megoldására szolgáló algoritmusok 

megszerkesztésének tekintetében anyagiasított elemeinek formájában valósulhat meg, tudni 

illik, a fı megoldandó feladat konkrét alfeladatait az algoritmus egyes pontjait grafikusan kell 

ábrázolni, és az egész algoritmust egy grafikusan ábrázolható láncra kell főzni, mivel maga az 

algoritmus, mint olyan mőveletek sorrendje, amelyeket végre kel hajtani valamilyen cél 

elérésének vagy kitőzött feladat megoldásának érdekében, anyagi formában ábrázolni nem 

lehetséges. 

Tekintsünk meg néhány példát a tanuló gondolkodási tevékenységének megszervezésre 

az informatika órákon: 

1. példa. 

Értékadási utasítás. A gyakorlat azt mutatja, hogy a tanulók jelentıs része nem a 

megfelelı szinten értelmezi valamilyen változóba történı érték lementésének lényegét, nem 

tudja értelmezni, hogy a számítógép hogyan értelmezi ezt az utasítást. Ezért fontos ezen 

utasítással történı megismerkedés során felajánlani a tanulóknak egy konkrét (vagy akár több) 

mővelet végrehajtását hasonlóan ahhoz, ahogy ez a számítógépen történik. Itt a legfıbb 

szakasz a mővelet végrehajtása materializált formában. 

A tanár egy közönséges nyíló fedelő ládikónak a segítségével ráragassza erre a ládikóra 

az A változó azonosítóját és javasolja elvégezni a következı mőveleteket: az A változó vegye 

fel a 2-es értéket, vagy algoritmikus nyelven fogalmazva A=2 (a feliratot kártyákra készítik 

el). A tanuló kiválassza a 2-es számjegyet tartalmazó kártyát és belehelyezi azt a ládikába 

bezárva annak a fedelét. Azután egy másik tanuló a következı mőveletet hajtja végre: 

A=sin(300)+cos(π/3), a harmadik az A=A+4, stb. Fontos az, hogy a tanulók önállóan 

végezzék el az ilyesfajta mőveleteket: 1) a változók aktuális értékeinek számára kiszámítani a 
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kifejezés értéket; 2)  a kapott értéket abba a  változóba lementeni, amelynek az azonosítója az 

értékadási mővelet bal oldalán szerepel. 

2. példa. 

Az anyagi formában megadott mőveletek a következı szakaszokban szóbelire cseréli 

fel, vagyis a tanuló hangosan megnevezi azokat a mőveletek, amelyeke majd el fognak 

végezni. Néhány gyakorló feladat elvégzése után a tanulók ugyanezeket a mőveleteket hajtják 

végre, csak saját önmagukban kimondva azt és közlik a tanárral a végeredményt. Gyakran 

algoritmusok megszerkesztése során szükség van két változó értékeinek felcserélésére. A 

tanulók tipikus hibája ez esetben a következı utasítások sorozata a=b; b=a, vagyis a tanulók 

nem veszik figyelembe, hogy az elsı a=b utasítás végrehajtása során az a változó elızı értéke 

eltőnik, ezért a b változó nem veszi fel az  a változó elızı értékét. Ilyen hibák megelızésére 

célszerő anyagi formában végrehajtani a gyakorlatokat. 

A  B 

4  8 

 

4.1. ábra. 

A mágneses táblán mágnesek segítségével négy kártyát helyezünk el (4.1. ábra). A 

tanulóknak javasolják a kártyák segítségével felcserélni az a és b változók értékeit. 

Rendszerint a tanulók elveszik a 4-es számot tartalmazó kártyát és ráhelyezik a 8-as 

számot tartalmazó kártyára. A tanárnak fontos aláhúznia, hogy ebben a esetben a b aktuális 

értéke eltőnik. Ezek után a tanulók újabb javaslatot tesznek, miszerint a 8-as számot 

tartalmazó kártyára. A tanárnak nem érdemes sietnie, hadd vegyék sorra a tanulók az összes 

lehetıséget. 

Végül a tanulók arra a következtetésre jutnak, hogy valahol el kell menteni az egyik 

értéket, vagyis be kell vezetni egy újabb segédváltozót, majd utána egymás után elvégezni 

három értékadási utasítást. 

3. példa. 

Egyirányú tömb elemei összegének meghatározása. Mielıtt felírnánk egy ilyen típusú 

algoritmust, a tanulóknak javasoljuk végrehajtani a következı feladatot: felsorakoztatunk 

elıttük néhány postaládát egy üres kosárba össze kell szedni az összes levelezı lapot. Ezalatt 

a tanár elıször kihangsúlyozza, hogy nem ismeretes, hány levelezılap van egy-egy 

postaládában, majd utána folyamatosan kérdések segítségével felhívja a tanulók figyelmét 
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azokra a mőveletekre, amelyek leggyakrabban okoznak nehézséget. 

a) Elıször a kosár üres volt. Milyen értékadási utasításnak felel meg e helyzet? 

b) Milyen sorrendben vizsgáljuk végig a postaládákat? Miért feltétlenül szükséges 

e postaládák számozása? 

c) Hány levelezılap található a kosárban, miután begyőjtöttük azokat a soron 

következı postaládákból? 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a következı fázisok (hangos kimondás, kimondás „saját 

magában”, gondolati mőveletek) teljeséggel természetesen következnek be. Jellemzı, hogy 

ennél a módszernél a hasonló algoritmusok szerkesztése során a továbbiakban a tanulók nem 

követnek el hibát.  

Nagyon hosszan ott tartani a tanulókat a külsı gyakorlati szakaszokban nem célszerő. 

Ahogy csak a tanuló már elkezdi azok elvégzését, át kell vezetni a mőveleteket elméleti 

formába, megtanítani logikai szabályokat használni, külsı tárgyakra való támaszkodás és a 

mőveletek gyakorlati végrehajtása nélkül. Elıször célszerő, hogy az elején a tárgyakkal 

végrehajtott minden mőveletet a tanulók tudják hangosan, szóban jellemezni – a megvizsgált 

példákban önállóan megnevezni a mőveleteket, amelyeket a tanár kiemel a kérdések 

segítségével. A továbbiakban a tanulók önállóan kell, hogy felidézzék e mőveleteket. 

Ahhoz, hogy a tanulókat hangos érvelésre tanítsuk, valamint arra, hogy bebizonyítsák a 

saját mőveleteiknek helyességét, hasznos lehet ezen a szakaszon a tanulók munkáját páros 

csoportokba rendezett munkává alkotni. Az egyik tanuló végrehajtja a feladatot, míg a másik 

figyeli, hogy minden helyesen el van-e végezve, majd utána szerepet cserélnek. Végül, mikor 

a tanulók már elsajátították az olyasfajta tevékenységeket, amelyek a bizonyos típusú ciklikus 

algoritmusok (összegszámítási algoritmus, szorzás számítási algoritmus, legnagyobb vagy 

legkisebb elem meghatározása, egy bizonyos tulajdonságú elem kiválasztása, tömb elemeinek 

felcserélése, stb.) szerkesztésére és felírására irányulnak, és hangosan nyelvileg kialakított 

formában, akkor megengedhetjük nekik, hogy önállóan dolgozzanak, nem támaszkodva 

modellekre, sémákra, vázlatokra „hangosan kiejtett érvelésekre”. 

Ha a tanulók ezt a megadott utat valósítják meg, akkor ezek után ık sikeresen végre 

tudják majd hajtani és fel tudják írni az ismétléses algoritmusokat egy algoritmikus nyelven, 

vagyis a tipikus hibákat, amelyek az ismétléses algoritmusok során alakulnak ki meg tudjuk 

elızni. 

A gondolati mőveletek lépésenkénti kialakításának elméletére támaszkodva figyelembe 

kell venni azt, hogy az elsajátítás folyamatának legfıbb törvényszerősége abban van, hogy a 

megismerési tevékenység és a folyamat végrehajtása során kapott tudás gondolkodási formát 
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nem azonnal öltenek, hanem folyamatosan különbözı korai formákon átalakulva. Ha a tanár 

az elsajátítási folyamatot ennek a törvényszerőségnek figyelembe vételével építi fel, akkor 

ezzel eleget tesz az egyik olyan legfontosabb követelménynek, amelyet a tudás elsajátítási 

folyamat irányításával támasztanak és ez jelentısen növeli minden tanuló számára a cél 

elérésének lehetıségét. 

4. példa 

Egyirányú tömb legkisebb elemének meghatározása. Egy ilyen algoritmus 

megszerkesztéséhez a tanár elıkészíthet egy csomag azonos mérető kártyát, melyeknek az 

egyik oldalán számok vannak írva, másik oldaluk viszont üres. Ezeket a kártyákat tetszıleges 

sorrendben a mágnese táblához rögzítjük a számot tartalmazó oldalukkal felfelé. Ám 

mindegyik kártya felé krétával felírjuk azok sorszámát. Ezután a tanulóknak javasolják, hogy 

határozzák meg e tömb legkisebb elemét (ezalatt a tanár felhívja a tanulók figyelmét arra, 

hogy egyes mőveleteket csak egy kézzel lehet elvégezni). 

min 4 6 8 3 1 9 

       

4.2. ábra 

 

A tanár segítségével a tanulók arra a következtetésre jutnak, hogy szükség van egy 

segédérték bevezetésére – egy minimális elem tárolására a már megvizsgált elemek közül. A 

következı probléma alakult ki: mi is lehet a kezdeti értéke ennek az értéknek? Célszerő 

feldolgozni többféle változatot: megvizsgálni az elemeket balról jobbra, és fordítva; 

kiválasztani kezdeti minimális értéknek az elsıt, az utolsót, vagy bármilyen elemet a tömbbıl. 

Minden egyes változat esetében a mőveleteket a kártyákkal, mint objektumokkal végezzük. 

Fontos ezalatt a szóbeli mővelet elvégzése. Jó, amikor a tanulók megtanulják használni 

ugyanazokat a kifejezéseket az ugyanolyan típusú utasításokra. Például a „az egyirányú tömb 

elemeinek megvizsgálása” kifejezés azt kell, hogy jelentse, és arra kell, hogy mutasson, hogy 

ismétléses utasítás végrehajtásáról van szó; „vizsgáljuk meg a tömb összes elemét” – egy 

paraméteres ismétléses utasításról van szó; „megvizsgálni nem okvetlenül az összes elemet a 

tömbben” – összetett feltétel alkalmazása az ismétléses utasításban; „összehasonlítani” – 

elágazásos utasítást használni, stb. 

Az oktatás folyamatának fı alapelveinek megfelelıen, amelyek a gondolkodási 

mőveletek folyamatos kialakulásának elméletébıl következnek, álljunk meg egy kicsit a 

gondolati mőveletek kialakulási folyamatának követelményein, amelyek biztosítják a 
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készségek és képességek hatékony kialakulásának folyamatát az informatikai kurzus fıbb 

témáinak tekintetében. 

1. Bármilyen képesség és készség kialakítását azzal kell kezdeni, hogy a tanulóknak 

a gondolati mőveletek és a tevékenység egészének tájékozódási alapját kell biztosítani. 

Fontos, hogy ez a tájékozódási alap teljes legyen, vagyis magába foglalja az összes 

utasítást és tájékozódási pontot. Ezért a tanár mindenekelıtt önállóan kell, hogy 

kielemezze egy bizonyos mővelet struktúráját az egyes alkotó mőveletek kiválasztásával, 

amibıl végül összeáll az egész mővelet. Ebbıl a szempontból nagy jelentısége van az 

elıkészítı munkának, melynek alapján áttérhetünk a bonyolultabb mőveletek 

végrehajtásához szükséges képességek kialakítására, hogy meg tudjunk oldani sokkal 

bonyolultabb feladatokat is. 

2. Az összes készségeket és képességeket, amelyek elsajátítása valamilyen mővelet 

elvégzéséhez szükséges fokozatosan kell kidolgozni: anyagi, nyelvi és gondolati 

szakaszokon. 

3. A gondolati mővelet kialakulási és elsajátítási mértékének függvényében a 

mővelet végrehajtása redukálódhat, vagyis abból hiányozhat számos elem, amelyet azelıtt 

még használtunk. Nem szükséges hangosan kimondani és írásosan végrehajtani az összes 

köztes mőveletet. Egyes mőveleteket fejben is elvégezhetünk, és nem kell azokat 

lejegyezni. 

4. Sok mővelet az informatika tantárgy tanulása során meglehetısen bonyolult a 

struktúráját tekintve, és bizonyos elemi mőveletekbıl áll. Amikor a tanuló már 

elsajátította egy ilyen bonyolult mővelet végrehajtásának a készségét, akkor ı az összes 

elemi mőveletet egyszerre hajtja végre, egymás után. Ám a mővelet elsajátításakor 

minden egyes elemi mőveleti összetevıt külön kell elsajátítani, mint egy önálló mőveletet. 

5. A mőveletek végrehajtásának berögzült képességének kialakítása egy hosszan 

tartó folyamat, azt nem lehet tömörítetten végrehajtani egy rövid idıintervallumon belül 

többszörös és ismétlıdı gyakorlati feladatok végrehajtásával. A leghatékonyabb, ha ezt a 

folyamatot széthúzzuk egy hosszabb idıtartalomra, de az ne legyen túlságosan 

hosszantartó. 

6. A gyakorló feladatok, a készségek és képességek formáinak és módszereinek 

kialakításakor fontos szerep jut a gyakorlatoknak, amelyek fejlesztik a gyakorlati 

feladatok gondolatban történı végrehajtását, racionalizálják (ésszerősítik) a tevékenység 

elvégzését. 
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§ 4.3. Az általános szellemi m őveletek és tevékenységek 
szerepe az informatikaoktatásban 

A gondolati mőveleteket különbözı alapokon osztályozhatjuk. A pszichológiai-

pedagógiai irodalomban eléggé megalapozott alapelv az, hogy a tanulás és a tanítás 

folyamatában ki kell választani két önálló és összefüggı feladatot: a tanulók sajátítsák el 

valamilyen tantárgy tartalmát és a gondolati tevékenységek módszereinek célirányos 

használatának kifejlesztését. 

A gondolati tevékenységek módszereit két csoportra oszthatjuk az emberi 

tevékenységekben való alkalmazási mértékük szerint: 

1. általános gondolati mőveletek. 

2. specifikus gondolati mőveletek. 

Az általános gondolati mőveletek, mint mechanizmusok szükségesek a gondolati 

tevékenységek sikeres lefolyása érdekében, és legteljesebben Sz. L. Rubinstein és iskolája 

pszichológusainak munkáiban vannak kidolgozva. Ilyen mőveleteknek tekinthetı: az analízis, 

a szintézis, az analízis szintézisen keresztül, az összehasonlítás, az elvonatkoztatás, az 

általánosítás, az analógia és a rendszerezés. 

Az oktatási tevékenységet nem lehet visszavezetni csak a fent említett összetevık 

egyikéhez. Csak egyesült alkalmazásukkal biztosítható a teljes értékő oktatási tevékenység. A 

tanulóban legjobban csak az tudatosul, ami az ı tevékenységének a tárgya és célja. Ezért a 

tanulás tevékenysége biztosítja a tananyaggal való tevékenységi mőveleteket és az 

elsajátítandó tananyag elsajátítását ezeknek a mőveleteknek közvetlen céljára (feladatok 

megoldása). Fontos, hogy az elvégzendı tevékenység és annak eredményébıl a tanuló 

információt szerezzen a környezı világlényeges tulajdonságairól. A tanulási tevékenység 

aktív kialakítása lényeges változásokat eszközöl ki a tanuló személyiségében, vagyis elısegíti 

a tanuló kialakulását a tevékenység tárgyaként (individualitását). Az intellektuális fejlıdés a 

tanulók tudás és tevékenységi módszerek elsajátításának folyamán alakul ki. 

Az informatika oktatás során a tanár alkalmazhatja a véletlenszerő, a közvetett, 

közvetlen gondolati tevékenységek kialakításának módszereit. A tanulók egyéni 

sajátosságainak és felkészültségi szintjének, valamint a megtanulandó tananyag 

bonyolultságának és mennyiségének függvényében. Egyes esetekben a tanárnak speciálisan 

kiválasztott gyakorló feladatok rendszerét kell összeválogatni az új tananyag elsajátítására és 

rögzítésére. Ezek segítségével alakulnak ki a tevékenységi módszerek, ám más esetekben 

célszerő megismertetni a tanulókat egybıl egy módszer strukturális összetevıivel, annak 

lényegével, tájékozódási szabályaival. Ez a módszer bizonyos átmeneti változatokat szül. 
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Egyik ilyen változat a gondolati tevékenységek kialakításának módszerére O. N. Kabanova-

Meller által lett kidolgozva, mely szerint az órán a figyelem központjában valamilyen 

gondolati tevékenységek vannak, ám ezen módszerek struktúrája a tanulóknak szigorúan 

nincs megadva. Ezért ık gyakran olyan helyzetbe kerülnek, hogy önállóan kell kiválasztaniuk 

a mőveleti sorrendet, amely meghatározza a módszert vagy az általános tájékozódási pont 

megtalálását. Célszerő az, hogy a módszerek megértéséhez és ezen módszerek elsajátításához 

a tanulók a tudásanyag elsajátítása révén legyenek odavezetve. 

Vizsgáljuk meg néhány általános gondolati mővelet módszerének jellemzését, valamint 

azok kialakulásának lehetıségét az informatika tanulásában. 

Elemzés és szintézis. Az elemzés – egy egész felbontása annak részeire. Bármilyen 

feladat megoldása a feladat feltételeinek elemzésével kezdıdik. A kimeneti adatok 

(argumentumok) és az eredmények kijelölésével. Továbbiakban szintetizálódik a megoldás, 

egybe lesznek vetve az argumentumok és az eredmények. Ezek a folyamatok nagyon 

kiemeltek olyan feladatoknál, amelyek különbözı fajtájú algoritmusok megszerkesztésére és 

azok algoritmikus nyelven való felírására vagy folyamatábrán való ábrázolására irányulnak. A 

feladat feltételeit, a bemeneti adatokat elemezve mindenekelıtt szükség van annak 

kiderítésére, hogy az elemzés folyamatában kiderített bemeneti adatok mely tulajdonságai 

szintetizálódnak majd végeredménnyé, és vezetnek majd a megoldáshoz. Bármilyen 

algoritmus egyes lépések szintézisének eredményeként alakul ki. Mindegyik lépés alatt 

átalakítódik az információ valamilyen szabályszerőségek szerint, vagy valamilyen 

információrészlet tulajdonságainak elemzése történik.  

Szintézis – részek egyesítése egy egésszé. A módszertanban analízisnek és szintézisnek 

nevezik azt az érvelést, amely segítségével a megadott feltételekbıl megoldáshoz jutunk. 

Az analízisnek és szintézisnek külön sajátosságai vannak az informatika oktatás során. 

Léteznek a szintézisnek és az analízisnek nyilvánvaló megnyilvánulásai. A feladat 

feltételeinek elemzése, a feladat megoldásának szintézise szoftveres vagy egyéb eszközökkel. 

Az elemzés célja lehet a hibák okainak kiderítése. Ezalatt a program végrehajtásának 

folyamatát lépésekre bontjuk, ám az adatok módosítását – megszakítások sorozatára, valamint 

ismételt programfuttatásra. Ha hibakeresés a számítógépben történik a program léptetésének 

segítségével, akkor ez a felbontásnak egy durva elemzése; ha a hibát az asztalon papírral és 

ceruzával végezzük, akkor ez a megoldást keresı folyamat részeinek gondolati részekre 

bontása. A hibakeresés lényege abban rejlik, hogy megtaláljuk azt a pillanatot, amit az 

algoritmus alkalmazásának várt eredménye nem egyezik a ténylegessel. 

Az elemzés gondolati mőveletének végrehajtásához vezet például a különbözı képletek 
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kiszámításának elvégzése a táblázatkezelı környezetében. A módszertani fogás lényege az, 

hogy a tanuló nyomtatott formában megkapják a táblázatokat, amelyekben megtalálható a 

számítások eredményei bizonyos képletek segítségével egy konkrét megfogalmazott 

feladathoz. Amikor a tanulók a táblázatkezelıben történı munka során megkezdik önállóan 

bevinni a szükséges képleteket és megkapni a konkrét eredményeket, akkor épp a kimeneti 

adatok, a kapott eredmények és a végsı helyes eredmények elemzése biztosítja megfelelıen 

értékelni saját tevékenységüket és helyes következtetést levonni. 

Az informatika tanítás során szükség van a gondolati tevékenység heurisztikus 

módszereinek kialakítására, továbbfejlesztésére és elsısorban ezt az „elemzés a szintézisen 

keresztül” módszer segítségével. A lényege abban rejlik, hogy a tárgyhoz a gondolkodás 

folyamatának során újabb és újabb kapcsolatokat alakítunk ki, és ennek köszönhetıen ez a 

tárgy más minıségben jelenik meg; a tárgyról ily módon mintha el lenne tüntetve az eddig 

ismeretlen tartalom. A tárgy mintha egy újabb oldalát mutatná meg és benne újabb és újabb 

tulajdonságokat derítünk ki. 

1. példa. 

Készítse el a cos(bx)=a  egyenlet megoldásának vázlatát! 

A feladat feltételeit elemezve és figyelembe véve az y=cosx függvény tulajdonságait a 

tanulóknak arra a következtetésre kell jutniuk, hogy mindenek elıtt szükség van az |a|≤1 

feltétel ellenırzésére. Ha |a|>1, az egyenletnek nincs megoldása. Ha |a|<1, akkor meg kell 

vizsgálni (elemzéssel) a b értékét. Ha b≠0, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy az 

egyenlet megoldása ( )
b

a
b

x
π2

arccos
1 +±= . Ám, ha b=0, az egyenletnek végetlen sok 

megoldása van, ha a=1 és egy megoldása sincsen, ha a≠1. 

2. példa. 

Készítse el a függılegesen feldobott test mozgásának matematikai modelljét! 

A feladat feltételeit elemezve és figyelembe véve, hogy e jelenség matematikai modellje 

egy egyenlet (vagy egyenletrendszer), amely leírja a vizsgálandó jelenség állapotát bármilyen 

idımomentumban és leírja azokat a törvényszerőségeket, amelyeknek eleget tesz e folyamat 

lefutása; arra a következtetésre jutunk, hogy a vizsgált esetben a test mozgását leíró 

matematikai modell megszerkesztéséhez szükséges kielemezni azt, hogyan változik a test 

pozícióját jelzı y magassága a t idı változásával. Kielemezve azokat a tényezıket, amelyek 

befolyásolják az y koordináta változását, arra a következtetésre jutunk, hogy ez a magasság, 

amelyben a test elhelyezkedik egy bizonyos t idıben, attól függ, hogy milyen y0 magasságban 

helyezkedett el az a feldobás pillanatában, vagyis a kezdeti t0 idıpontban, valamint, hogyan 
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változik a test sebessége az idı függvényében. A légellenállást figyelmen kívül hagyva azt 

kapjuk, hogy a test sebessége csak a gravitáció hatására csökken, vagyis minden egyes 

idıegységben egy g értékkel, ahol a g a szabadesés gyorsulása. Ily módon a test sebessége 

bármelyik idıpontban a következı képlettel írható le: gtvvt −= 0 ; ahol v0 a test sebessége a 

feldobást megelızı pillanatban. Az út, amelyet a test t idı alatt megtesz, egyenletes 

gyorsulású mozgással egyenlı a test átlagsebességének és mozgásban eltöltött idejének 

szorzatával. A test átlagsebességének képlete a mi példánkban egyenlı. 

( ) ( )
222 0

000
0

gt
v

gtvvtvv
v −=

−+
=

+
= . 

Tehát t idı alatt a test a következı távolságot teszi meg. 

22

2

00

gt
tvt

gt
vtvá −=⋅







 −=⋅ . 

Szintetizálva a fent elvégzett elemzés eredményét arra a következtetésre jutunk, hogy 

bármilyen t idıpontban a magasság értéke, amelyben a test pozícióját megadja, a következı 

képlettel írható le: ( )
2

2

00

gt
tvyty −+= . 

Ha a mozgás egyenletes gyorsulású, akkor a fent elvégzett feladat feltételeinek és 

kimeneti adatainak elemzése elégségesnek bizonyul a kitőzött cél eléréséhez. Hogy ha nem 

egyenletes gyorsulást vizsgáltunk volna, akkor az elemzés bonyolultabb lett volna, mivel 

szükség lett volna arra, hogy megvizsgáljuk a távolság összefüggését egy adott 

idıintervallumban megtett távolságot a sebesség változásának függvényében. Ilyen 

bonyolított eredmények szintézise más következtetéshez vezetett volna. 

Összehasonlítás. A pszichológiai-pedagógiai kutatásokban a következı tájékozódási 

szabály lett kifejlesztve az összehasonlítás számára: 

1. derítsük ki az összehasonlítás célját. 

2. jelöljük ki az összehasonlítás fıbb tulajdonságait. 

3. határozzuk meg az összehasonlítandó jelenségek vagy tárgyak hasonlóságait és 

különbségeit. 

Az összehasonlítás – bármilyen oktatási tevékenység alapja, amely a tárgyak és a 

jelenségek azonos és különbözı tulajdonságainak meghatározásán alapul. 

Az összehasonlítást akkor használjuk például, amikor összevetjük a hasonló 

utasításokat: az adatok másolását és sokszorosítását a táblázatkezelıben; az ismert lépésszámú 

ciklus és az elöl tesztelıs ciklus utasításainak összetevésekor egy oktatási algoritmikus 

nyelvben; a szőrık összevetése táblázat - és adatbázis kezelıben; az őrlapok összevetése a 
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szövegszerkesztıben, táblázat – és adatbázis kezelıben; a levelezés hagyományos módon és 

az e-mail segítségével; a fájlok keresése a Windows operációs rendszerben, a Word 

szövegszerkesztıvel és az Excel táblázatkezelıvel. 

Az összehasonlítás egy kötelezı fázisa egy fogalom meghatározásában, amelynek 

alapján kiválasztják a fogalom lényeges és lényegtelen tulajdonságait. Pont az összehasonlítás 

segítségével lehet újabb fogalmakat bevezetni, miközben rámutatunk elıször a 

hasonlóságokra, majd késıbb a különbségekre. 

Tekintsünk meg néhány példát. 

3. példa. 

Még mielıtt bármilyen utasításról beszélnénk egy algoritmikus nyelven, 

összehasonlíthatjuk a három féle algoritmus típust: a követést, az elágazást és az ismétlést. 

Követésnek nevezzük azt az algoritmust, amelyben minden egyes utasítás csak egyszer 

hajtódik végre; ismétlésnek azt, amelyben valamilyen utasítások csoportja ismétlıdik; 

elágazásnak azt, amelyben egy bizonyos feltétel teljesítésének függvényében egy vagy több 

utasításból csak egy hajtódik végre. Itt az algoritmusok különbsége van megjelenítve. Amíg 

hiányzik a ciklus vagy az kiválasztás feltételei fogalmának bevezetése (ez késıbb jelenik 

meg), az ilyen utasítások különbségei a következı kérdésre adott válasszal deríthetı ki: 

hányszor ismétlıdik egy vagy több utasítás, vagy több utasítás közül melyik hajtódik majd 

végre. 

4. példa 

Össze kell hasonlítani több numerikus és nem numerikus adatok feldolgozására szolgáló 

algoritmus (követéses, elágazásos, ismétléses,) folyamatábráját. 

Az összehasonlítás célja kideríteni az algoritmusok folyamatábráinak általános 

szerkesztési szabályait. 

Az összehasonlítandó fogalmak tulajdonságai: valamilyen rajzelemek alkalmazása az 

algoritmus folyamatábráinak megszerkesztéséhez, az algoritmus kezdeti adatai, az algoritmus 

utasításinak végrehajtási sorrendje. 

Hasonló tulajdonságok: 1) minden algoritmus folyamatábrája bemenettel kezdıdik és 

kimenettel végzıdik, amelyek nyilat ábrázolnak; 2) a folyamatábrákon a funkcionális 

(aritmetikai elemeket téglalap formájában ábrázolják); 3) ha az algoritmus valamilyen feltétel 

vizsgálatát tartalmazza, akkor ezt az elemet rombusz alakzatba ábrázolja,a melyrıl kér nyíl 

ágazik ki, igen és nem, vagy + -, vagy igaz és hamis feliratokkal, amelyek mőveleti sorrendre 

utalnak egy vizsgálandó feltétel teljesülése vagy nem teljesülése során; 4) minden egyes 

folyamatábra elemhez egy nyíl tartozik, amelyet az algoritmus utasításainak végrehajtási 
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sorrendjére utal; 5) minden egyes elembıl, kivéve a logikait, amely egy feltétel 

ellenırzésének szükségességére és elágazásra utal, csak egy nyíl jön ki; 6) minden egyes 

elágazás végén a mőveletek végrehajtásának egyes ágai egy pontban egyesülnek, az elágazás 

utasításának végén. 

5. példa 

Az elágazásos algoritmus megfogalmazásakor az elágazás típusú „utasítás” órát a 

következıképpen építhetjük fel. Az oktatás motivációs szakaszának levezetése után a tanár 

elmondja az elágazás utasításának meghatározását, megmagyarázza, hogy kell ábrázolni ezt 

az utasítást grafikus algoritmizálási rajzon és hogy kell leírni azt algoritmikus nyelven, hogy 

kell értelmezni és végrehajtani az utasítást. A továbbiakban felajánlja a tanulóknak néhány 

algoritmus összehasonlítását, amelyek különbözı formában vannak megadva és kiválasztani 

közülük az elágazásos algoritmust. Összehasonlításképpen javasoljuk a következıt: 1) -Felé, -

szerő, -belé utótagok helyesírása; 2) az 
0<

+
−

xc

bxa

 egyenlıtlenség megoldásának algoritmusa; 

3) az oldat savasságának meghatározására szolgáló algoritmus; 4) a kávéfızés algoritmusa; 5) 

feszültségkiválasztó kapcsolóval bíró elektromos berendezés bekapcsolásának algoritmusa 

220V-os elektromos hálózatba; 6) két természetes szám legnagyobb közös osztóját 

meghatározó algoritmus; 

Tegyük fel, hogy el kell dönteni, hogy az adott algoritmus elágazásos-e. Az elemzés 

célja a feltett kérdésben van meghatározva. A továbbiakban szükség lesz arra, hogy: 

felidézzük az elágazásos algoritmus fıbb jellemzıit; összevetni a megadott algoritmusokat és 

kiválasztani azokat, amelyekben megtalálható az elágazásos utasítás; levonni a következtetést, 

hogy pontosan milyen algoritmusok az elágazást tartalmazó algoritmusok. Majd a tanár 

javasolja a tanulóknak megvizsgálni az általánosítás céljából nem lényeges elágazásos 

algoritmikus tulajdonságokat, és levonni a következtetést az elágazásos algoritmus lényeges 

és nem lényeges tulajdonságairól. 

Elvonatkoztatás (absztrakció) – gyakorlatilag az általánosítástól nem elválasztható 

módszer. Gyakorlati gondolkodásban megelızi az összehasonlítás és az elemi elemzés. Az 

elvonatkoztatás analitikus jellege abban van, hogy a feltett célhoz viszonyítva kiválasztjuk a 

lényeges részeket (a fent említett példákban – az elágazásos utasítást tartalmazókat), 

figyelmen kívül hagyva a nem lényeges részeket (az algoritmus megadási formáját, a 

feldolgozandó információ típusát; a végrehajtandó mőveletek jellegét, a végrehajtó 

tulajdonságait, stb.) 
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9. példa. Vizsgáljuk meg az általánosítás „a részesettıl az általános esetig” módszerét az 

értékek téma tanulása példáján. E módszer alkalmazásakor a mőveleti sorrend a következı: 1) 

összevetjük a megadott objektumokat; 2) kiválasszuk az összes objektum számára a közös 

lényeges tulajdonságokat és megnevezzük azokat; 3) csoportosítsuk az objektumokat ezek 

szerint a tulajdonságok szerint.  A tanulóknak javasoljuk, hogy vizsgáljanak meg két 

táblázatot (4.1 és 4.2 táblázatot), amelyekben minden egyes értéknek saját neve és konkrét 

értéke van: 

4.1. táblázat 

 

N Név Érték 

1 V 16,5 

2 A hét napja 1 

3 Év 1985 

4 Iskola 15 

5 X -18,9 

6 lnko 8 

7 Y 2,0 

 

4.2. táblázat 

N Név Érték 

1 V „átlagsebesség” 

2 A hét napja „hétfı” 

3 Év Nem szökıév 

4 Iskola „természettudományi” 

5 X „a pont abszcisszája” 

6 lnko „szám” 

7 Y „nincs megoldás” 

Összevetve a táblázatokat a tanulók ki kell, hogy jelöljék minden egyes táblázatban a 

közös tulajdonságokat (változók valamilyen szám vagy nem szám értékeket vesznek fel) és 

levonni a következtetést. Az változók szám vagy nem szám típusúak lehetnek. A 

továbbiakban a tanár javasolja a tanulóknak, hogy elemezzék a bal oldali táblázatban található 

változók értékeit, osszák fel külön csoportokra és vonják le a következtetést. A tanár 

irányítása alatt a tanulók saját maguk határozzák meg a számértékek típusait – egész, 
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természetes, valós. Hasonlóan elemezve a jobboldali táblázatban található értékeket, 

bevezetjük a nem számértéket tartalmazó típust, a sor típust. A tanár közli, hogy azokat a 

változókat, amelyek értékei táblázatok, grafikonok, stb. számára a késıbbiekben lesznek 

hozzárendelve saját típusok. 

A fent említett példában az absztrakció módszert alkalmaztuk – kiválasztottuk a 

lényeges tulajdonságait a megadott értékeknek a tanulóknak feltett kérdéshez viszonyítva. 

Ezek szerint a lényege közös tulajdonságok szerint az objektumokat különbözı szempontok 

szerint csoportosítottuk. Így történt meg az általánosítás, a nem lényeges tulajdonságoktól 

történı elvonatkoztatás. Mindamellett a változók típusainak meghatározásakor fontos felhívni 

a tanulók figyelmét a nem lényeges tulajdonságokra is – a változó neve, konkrét értéke, 

amelyet majd felvesz. Tehát, bármilyen általánosítási folyamat megában foglalja a jelenségek 

elemzését, az összehasonlítást (összevetést), a lényegtelentıl való elvonatkoztatást. A 

pszichológiai – pedagógiai irodalomban többféle általánosítást emelnek ki attól függıen, hogy 

az általánosítási módszerben milyen absztrakciót alkalmazunk. Az informatika tantárgy 

tanulása során célszerő olyan általánosítási módszert használni, amely az ellentétesek 

összevetése típusú absztrakción alapul, amikor is kiválasztjuk a lényeges és nem lényeges 

tulajdonságokat, majd szembeállítjuk azokat. 

A tudományos általánosítás magába foglalja bizonyos jelenségek nem általában vett 

közös vagy hasonló tulajdonságait, hanem a jelenségek számára vett lényeges 

tulajdonságokat. A logikában lényegesnek tartják az objektum olyan lényeges tulajdonságait, 

amelyek mindegyikének megléte szükséges, mindamellett elégséges is ahhoz, hogy az 

objektumot besoroljuk egy adott fogalomhoz. A lényeges tulajdonságok alatt olyan 

tulajdonságokat értenek, amelyeket nem lehet elválasztani bizonyos tárgyak osztályától e 

tulajdonságok egyértelmően megkülönböztetik egy adott osztály minden egyes tárgyát más 

osztályok tárgyaitól. 

Az elvonatkoztatás (absztrakció) – olyan tevékenység, amely arra irányul, hogy a 

tárgyakban és a jelenségekben kiválassza a lényeget és elvesse a nem lényegest. 

Kétféle elvonatkoztatási típust különböztetnek meg: a konkrétat (a lényeges és nem 

lényeges tulajdonságok kiválasztása az objektumok összehasonlításán alapul, melynek végén 

következtetést vonunk le, amely majd egyesíti a lényeges tulajdonságokat egyetlen egy 

mondatban) és a fogalmit (az objektumok kiválasztása a fogalmak használatán alapul). 

Az elsı elvonatkoztatási típust vizsgáljuk meg a tömb, változó fogalmának kialakítási 

példáján. 
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10. példa. Összehasonlítva az adott táblázatokat, tömböket elvonatkoztatva a konkrét 

tartalmuktól határozzuk meg táblázattal megadott tömbök közös lényeges tulajdonságait, 

amelyekkel majd be tudjuk vezetni e tömbök meghatározását bármilyen programozási 

nyelven. 

1. számjegyek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Itt a számjegyek 1-tıl 10-ig sorszámozott 10 cellát tartalmazó sor alakú tömb jelölése 

neve, melynek minden egyes eleme egy számjegy. 

 

2. Paraméterek 

0 1 2 3 4 5 

-3 2 14 -8,6 6 -4,6 

Itt a paraméterek 0-tól 5-ig sorszámozott 6 cellát tartalmazó sor alakú tömb neve, a tömb 

elemei valamilyen természetes számok. 

 

3. Országok 

1 Ukrajna 

2 Oroszország 

3 Lettország 

4 Észtország 

5 Grúzia 

6 Litvánia 

7 Moldávia 

8 Örményország 

Itt az országok 1-tıl 8-ig sorszámozott 8 cellát tartalmazó oszlop alakú tömb neve. A 

táblázat elemei az országok megnevezései. 

 

4. Magánhangzók 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

a á e é i í o ó ö ı u ú ü ő 

Itt a magánhangzók egy 1-tıl 14-ig sorszámozott 14 cellát tartalmazó sor alakú tömb 

neve. A tömb elemei valamilyen betők. 
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5. Bizottság 

1 Nagy 

2 Kovács 

3 Tóth 

4 Szabó 

  

29 Pintér 

30 Fodor 

Itt a bizottság 1-tıl 30-ig sorszámozott 30 cellát tartalmazó oszlop alakú tömb neve. A 

tömb elemei valamilyen vezetéknevek. 

 

6. Folyók 

1 Dnyeper 

2 Volga 

3 Duna 

4 Gyeszna 

5 Oka 

Itt a folyók 1-tıl 5-ig sorszámozott 5 cellát tartalmazó oszlop alakú tömb neve. A tömb 

elemei valamilyen folyónevek. 

 

Lényeges tulajdonságok: a táblázat nevének megléte, a cellák mennyisége és 

elrendezése a táblázatban – ez határozza meg a táblázat méretét, a táblázat struktúrája – sorok 

és oszlopok száma, a táblázat elemeinek sorszámozása, a táblázat celláinak azonos a típusa.  

Nem lényeges tulajdonságok: a táblázat megnevezése, a táblázat celláinak mennyisége, a 

táblázat elsı és az utolsó cellájának sorszáma, a táblázat elemeinek típusa, a táblázat celláinak 

mérete, a táblázat mérete, a táblázat megadási formája (oszlopban vagy sorban, vagy néhány 

oszlopban illetve sorban). 

11. példa. 

Határozzuk meg, hogy a felsorolt bejegyzések közül melyek a helyesen megadott 

értékadási utasítások. 

1) K=12+d 

2) y=: „nincs megoldás” 
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3) X:==:X4 

4) 2=N+15,5 

5) Д=9.8 

6) Vezetéknév:==”Kovács” 

7) Tankönyv:=Az informatika alapjai 

 

1) LNKO:=X 

2) iskola:=125 

3) C2:=Kijev 

4) 14:=5 

5) H:=óra 

6) C+B=:A 

7) A=Д:C+B 

Mindenekelıtt ki kell választani az értékadási utasítás lényeges és nem lényeges 

tulajdonságait. 

Lényeges tulajdonságok: a := karakterek megléte; a := karakterektıl balra a helyesen 

megadott értékadási utasításnál valamilyen változó azonosítója van megadva; a := 

karakterektıl jobbra a helyesen megadott értékadási utasításnál egy kifejezés van leírva 

(részesetben egy állandó), amely megadja egy konkrét típus értékének kiértékelési szabályát; 

az azonosító típusa := karakterektıl balra meg kell, hogy egyezzen azzal a  típussal, amit a 

jobboldalt lévı kifejezés kiértékelési szabálya szerint kapunk. 

Nem lényeges tulajdonságok: az értékek típusa; egy azonosító nevében található 

karakterek száma; az értékadási mővelet := karaktereitıl jobbra található kifejezés 

bonyolultsága. 

Analógia (párhuzam). A tanulók, amikor új ismereteket, készségeke és képességeket 

sajátítanak el és alkalmazzák azokat, jelentıs szerepet kap az analógia használata. Például, 

egyes utasítások és algoritmusok leírt változatának összehasonlításakor egy oktatási 

algoritmikus nyelven és egy konkrét programozási nyelven lehetıséget ad arra, hogy 

meghatározzuk, hogy mi a közös egy oktatási algoritmikus nyelv és egy konkrét programozási 

nyelv között, mint a BASIC, a Pascal, stb. Továbbá kideríteni a különbségeket a fıbb 

algoritmikus konstrukciók felírásában – értékadási, elágazási, ismétléses, segédalgoritmusra 

hivatkozásos utasítás, stb. Ez az összehasonlítás kedvez az algoritmikus nyelvek közös 

tulajdonságainak és különbségeinek felderítésében, a lényeges és nem lényeges sajátosságok 
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mélyebb tudatosításában, az elınyök és hátrányok kiderítésében egy algoritmus konkrét 

programozási nyelven történı felírásában, az algoritmusok mélyebb elsajátításában és 

megjegyzésében, a hibák elkerülésében. 

Az analógia alkalmazása igényli az alkalmazói programokkal való alapok elsajátítását 

is: a szöveg- és képszerkesztık, táblázat- és adatbázis kezelık, stb. Számukra hasonló 

mőveletet jelentenek a fájlok mentése, ám a mentési formátumok különböznek; a fájlok 

keresésének szabályai egy vagy több tulajdonsága alapján, az oldalbeállítás és a fájlnyomtatás 

szabályai, a vágólap használatának szabálya és az OLE technológia alkalmazásának szabályai. 

Az analógia alkalmazása lehetıséget ad a tanárnak módszertani feladatok megoldására a 

„Keresés az interneten keresı motorok segítésével” téma oktatása során, mivel az egyszerő 

információ keresés alapjai a globális hálózaton teljesen hasonló a szükséges információ, 

például a Windows súgóban történı kereséséhez. 

 

§ 4.4. A tanulók hibáinak pszichológiai és didaktik ai 
elemzése az informatikaoktatásban 
és azok elkövetésének megel ızése és kijavítása 

A tanulók hibáinak elemzése során, amelyek a pszichológiai-didaktikai 

törvényszerőségeken alapulnak, figyelembe kell venni a tanulók belsı tanulási 

tevékenységeinek folyamatait, valamint a külsı tényezıket is, amelyek hatással vannak 

ezekre a folyamtokra. A tanulók hibáinak pszichológiai elemzése az informatika oktatás során 

azt a célt tőzte ki maga elé, hogy kiderítse a hibák természetét és megmagyarázza azok 

kialakulásának okait. Az informatika-didaktika feladata a hibák kialakulási okainak és azok 

természetének figyelembevétele tükrében – hogy megtaláljuk e hibák megelızésnek és 

kiküszöbölésének módszereit. Különbözı tantárgyak tanulása során kialakuló hibák 

pszichológiai elemzése alkalmazásának egyik elsı úttörıje P. J. Sevarjov volt. Többek között 

P. J. Sevarjov által volt bebizonyítva, hogy egy megtanulandó fogalom tudatosításának 

mértéke csökken, ha a tanulók a tevékenységük során a következı három feltételhez tartják 

magukat: 

1) a tanuló azonos típusú feladatot végez; 

2) e feladatokban változatlanul ismétlıdik egy bizonyos sajátosság; 

3) ennek tudatosítása nem okvetlenül fontos a helyes eredmény eléréséhez. 

Ily módon a tanulóban kialakulhat egy hibás asszociáció, amely bizonyos típusú hibák 

kialakulásához vezet valamilyen feladat elvégzése során. 

Ezekre az eredményekre alapozva elméletileg meg tudjuk becsülni a tanulók tömegesen 
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ejtett hibáit és intézkedéseket tudunk foganatosítani e hibák kialakulásának megelızéséhez. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a hibák mennyisége legtöbbször a tanulóknak feladott 

gyakorlatok rendszerének jellegétıl függ. E rendszer (egyes esetekben csekély, más esetben 

jelentıs mértékő megváltoztatásával jelentıs javulást érhetünk el a tanulók képességeinek és 

készségeinek kialakításakor informatikából, valamint megelızhetjük egy sor jellegzetes hiba 

kialakulását. 

A tanulók hibáinak pszichológiai-didaktikai elemzésével az informatikaoktatás során ki 

lehet deríteni, hogy mik azok a feltételek és okok, amelyek biztosítják a tanulók számára a 

tanfeladatok helyes végrehajtását, milyen okok és tényezık okozzák vagy okozhatják a 

feladatok hibás megoldását. A tanulók valamilyen feladatokat hibásan oldanak meg vagy 

egyáltalán meg se oldják azokat abban az esetben, amikor legalább egy feltétel vagy tényezı 

hiányzik ahhoz, hogy e feladatot helyesen megoldják. A tanulók hibás ténykedése csak két 

esetben következhet be:  

1) amikor a tanulóban nem aktualizálódik teljesen a helyes asszociációk láncolata, 

vagyis hiányzik egy bizonyos láncszem a feladatok megoldásához; 

2) amikor a tanulóban a hibás asszociáció aktualizálódik. 

A tanulók hibás tevékenységének kijavításához az elsı esetben ellenırizni kell a helyes 

asszociáció minden egyes láncszemének tartalmát és szilárdságát, meghatározni a hiányzó 

láncszemet egy különlegesen kiválogatott feladatsorozattal és kiküszöbölni a hibát. Ezért a 

tanárnak határozottan tudni kell kiválasztani az elsajátítandó fogalom lényeges és nem 

lényeges tulajdonságait. 

Második esetben a tanárnak ki kell derítenie a hibás asszociációt, amely a tanuló 

gondolkodása során aktualizálódott, elvégezni az ilyesfajta hiba megjelenésének 

diagnosztikáját, rámutatni e hiba kiküszöbölésének módjaira és felcserélni helyes 

asszociációval. 

Ismeretes, hogy a tanuló által ejtett hiba valamilyen állandósággal bír, és a hiba 

kiküszöböléséhez valamilyen erıfeszítést kell tennünk. Ezért a tanár munkája során a 

legfontosabb a hibák megelızése – a tananyag átgondolt felépítése, a gyakorló feladatok 

rendszerének helyes összeválogatása, az egyenes utasítások alkalmazása, amelyekkel meg 

tudja elızni a tanulók helytelen cselekményeit. 

Vizsgáljuk meg részletesebben néhány tanár által használt gyakorló feladatot az 

informatika alapjainak oktatása témakörbıl. 

A középiskolai informatikaoktatás tapasztalata azt mutatja, hogy a gyakorlatok 

rendszerébe célszerő olyan példákat beemelni, amelyekben a tanulók hibát véthetnek, ám nem 
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az új téma elsajátítása után, hanem az alatt. Ezeket a hibákat egybıl ki kell elemezni. A 

tanulók egy ilyen elemzés után figyelmesebbek lesznek és a Sevarjov-féle törvényszerőségek 

negatív hatása gyengül, mivel nem teljesül a harmadik feltétel. Így a hibák megjelenésének 

valószínősége az ilyen gyakorlatok elvégzése után csökken. Ezért célszerő a szóbeli 

gyakorlatok rendszerébe beilleszteni „találd meg a hibát” típusú feladatokat. 

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy ha valamilyen elsajátítandó fogalom lényeges 

tulajdonsága vagy sajátossága, amely jellemzı néhány feladattípusra, nincs benne a 

vizsgálandó gyakorlatok rendszerében vagy a feladatok megoldási módszerei között nem 

található, akkor a tanulóban hibás asszociáció alakulhat ki. Ezért célszerőnek tekinthetı a 

lényeges és nem lényeges tulajdonságok kiválasztásának fázisa minden egyes fogalom 

elsajátítása során. 

Vizsgáljunk meg néhány példát a tanulók leggyakoribb tipikus hibáira pszichológiai-

didaktikai elemzésére informatikából és azok lehetséges megelızési és kiküszöbölési 

módszereit. 

1. példa 

„Az algoritmizálás és programozás alapjai” c. téma. Olyan algoritmusok szerkesztésénél 

és leírásánál, amelyekben nincsenek kiemelve a változók, a tanulók az utasítások 

megfogalmazásakor befejezetlen igeidıket használnak és ezek nem felszólító módban 

vannak, vagy egyáltalán nem használnak igéket, ami hiba azért, mert különben ezeket az 

utasításokat végrehajtani lehetetlen. Például, „átmegyek az utcán”, „nincs megoldás”, 

„gáznemő halmazállapot”, „nevezzük meg a szám egész részét”, stb. Az ilyen jellegő 

hibák kialakulása leggyakrabban a tanár sikertelen vagy nem megfelelı magyarázatának a 

következménye az utasítások témakörben, és a végrehajtandó utasítás fogalmának nem 

megfelelı kialakultsága. Ezért a tanárnak az algoritmusban lévı utasítás fogalmának 

bevezetésekor fel kell hívni a tanuló figyelmét a következıkre: az algoritmus utasítását 

úgy kell megadni, hogy végre lehessen hajtani azt, vagyis az utasítás szóbeli leírása során 

befejezett módú igéket kell használni felszólító módban. 

Jobb eredmény ilyesfajta hibák kialakulásának megelızése folyamán akkor érhetı el, 

amikor a tanár aprólékosan válogatja össze a gyakorlatok rendszerét. Célszerő a 

gyakorlatok közé beemelni a fogalmakra rávezetı odavezetı olyan utasítás végrehajtására 

szolgáló gyakorlatokat, amelyek egy részét nem lehet elvégezni; hibakeresési 

gyakorlatokat, stb. 

2.  példa. 

„Változók” c. téma. Gyakran azzal a hibás gondolattal találkozhatunk, hogy a numerikus 
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típust tartalmazó változót egy betővel kell megnevezni, ám a szöveges változótípust 

betősorozattal vagy szavakkal. 

Ilyen helyzetben a Sevarjov-féle törvényszerőségek szerint a tanulóknak hibás 

asszociációjuk alakul ki. Ennek oka az, hogy a tanulóknak elég nagy tapasztalatuk van a 

fizikai, matematikai és kémiai értékek jelölésében, amikor a megfelelı tantárgy tanulása 

során a tanulók gyakorlatilag minden értéket egy betővel jelölnek. 

Hogy elkerüljük ilyen hasonló hibák tömeges elıfordulását, a tanárnak célszerő a 

gyakorlatok rendszeréhez hozzáadni a fogalmak kialakulását szolgáló feladatokat vagy a 

hibák megkeresését szorgalmazó feladatokat. 

3. példa. 

„Oktatási algoritmikus nyelv” c. téma. Az algoritmusok oktatási algoritmikus nyelven 

történı leírása során gyakran találkozunk az értékadási utasítások leírásakor azzal, hogy a 

:= karakterek helyett = karaktert használnak. Néhány tanár úgy gondolja, hogy ez a hiba a 

tanulók által alkalmazott analógia eredménye és nem vetnek be semmilyen módszert e 

hiba megelızésére. Ez a hiba Sevarjov-törvényszerőségei szerint majdhogynem független 

az analógia alkalmazásától. 

E hiba kialakulásának csökkentésére a tanárnak célszerő elmagyarázni az érték fogalmát 

például úgy, ahogy ezt tette A. P. Jersov. Ha egy fedéllel ellátott ládikát veszünk, akkor, 

ami a ládikának a fedelére van írva, azt tekintjük a változó azonosítójának, a ládika 

tartalmát egy bizonyos idıpontban pedig a változó értékének. Ebbıl az ábrázolásból 

kiindulva könnyen meg tudjuk mutatni az értékadási utasítás mőködését: p:=0 (a 

ládikában nincsen semmi); y=:  „iskola”, stb. 

Lényeges az értékadási utasítással történı megismerkedés kezdeti fázisában javasolni a 

tanulóknak (egy vagy több) konkrét utasítás végrehajtását hasonlóan ahhoz, ahogy ez a 

számítógépben megy végbe. Például, az a:=2 utasítás végrehajtásához (a számjegyeket 

kártyákra lehet írni) a tanulótól elvárják, hogy kiválassza azt a kártyát, amelyen a 2-es 

számjegy van ábrázolva és hogy helyezze be azt. Majd célszerő ezen képi ábrázolást 

használva felajánlani a tanulóknak elvégezni az x:=x+1;  utasítást, majd összehasonlítani 

azt az x=x+1 egyenlıséggel. Fontos, hogy a tanulók önállóan végezzék el a következı 

mőveleteket:  

♦ a változó aktuális értékét felhasználva meghatározni a kifejezés :=  karakterektıl 

jobbra található értékét 
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♦ elmenteni ezt a meghatározott értéket a := karakterektıl balra található változóba. 

Minden egyes mőveletet változók értékeit ábrázoló kártyákkal kell elvégezni és 

ládikákat kell használni. 

Az ilyen gyakorlatok elvégzése az új informatikai fogalmak kialakításánál az anyagi 

formában vett mőveletek elvégzési szakaszának felel meg a gondolati mőveletek fokozatos 

kialakításának megfelelıen, amelyet P. J. Galperin és N. F. Talizina dolgozott ki. A 

gyakorlatok rendszeréhez szintén hozzáadhatjuk az ellenpéldákat, a fogalmakra rávezetı 

gyakorlatokat, az értékadási utasítások hibás felírását tartalmazó feladatokat is. 

4. példa. 

Lényegesek a tanulók hibái az (egyszerő vagy az összetett) elágazó és ismétlıdı utasítások 

feltételeinek felírásában. Mindenek elıtt ez a számértékkel való összehasonlításra vonatkozik: 

gyakran az egyenlıség összehasonlítás jele az értékadás karakterével van felcserélve. Ennek a 

hibának a kialakulása arról tanúskodik, hogy nem alakult ki az egyszerő feltétel fogalma, 

annak felírása az algoritmikus nyelv szabályai szerint. Gyakran ez annak a következménye, 

hogy a tanár nem teljes körően magyarázza el az egyszerő és összetett feltételek lényeges 

tulajdonságait, valamint azok felírásának szabályait egy algoritmikus nyelvbe. A gyakorlat azt 

mutatja, hogy a tanulókkal együtt megszerkesztett, melyet a tanulók töltenek fel példákkal, 

elısegíti az egyszerő és összetett feltételek fogalmának tudatosítását és erısebb rögzülését. 

 Az egyszerő feltételek leírása során kialakuló hibák megelızésére olyan feladatrendszereket 

kell használni, amelyekben a következık vannak jelen: 

1) írjuk le a megadott feltételeket egy algoritmikus nyelv szabályai szerint; 

2) fordítsuk át az egyszerő feltétel leírását szóbeli „tetszıleges” alakról az algoritmikus 

nyelvre; 

3) találjuk meg a algoritmikus nyelv szabályai szerint felírt feltételben a hibát. 

A továbbiakban a fent említett gyakorlatok rendszeréhez célszerő hozzáadni hasonló 

gyakorlatokat, amelyek összetett feltételeket tartalmaznak „és”, „vagy”, „nem” logikai 

mőveletekkel. 

5. példa. 

Az eldöntéses és ismétléses utasításokban szereplı összetett feltételekben helytelenül 

használják az „és” és a „vagy” logikai mőveleteket. Ez a hiba a nem átgondolt fogalom 

bevezetésének és kialakításának a következménye. E hiba kialakulásának megelızéséhez meg 

kell tanítani a tanulókat bizonyos gyakorlatok segítségével meghatározni az összetett 

feltételek igazság értékét egy oktatási algoritmikus nyelv szabályai szerint. 

6. példa. 
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Ha a tanulók az általános iskolában már bírnak valamilyen gyakorlati tapasztalattal a 

számértékek összehasonlításnál matematikából és fizikából, akkor a sor típusú változók 

összehasonlításával még nem találkoztak. Az ilyesfajta tapasztalat hiánya hibákhoz vezethet, 

melyek kialakulását megelızni csak speciálisan kialakított gyakorlatokkal lehet lényeges és 

nem lényeges tulajdonságok kiemelésével, valamint részben kutatási módszerek 

alkalmazásával azok bevezetésénél problémás helyzetek felállításával, stb. E hiba 

kialakulásának oka lehet az, hogy nem tudnak különbséget tenni az azonosító és annak értéke 

között, vagyis nem alakult ki a változó fogalma. Ezért módszertanilag megalapozottak a 

következı típusú feladatok: 

♦ az adott feltétel igazságértékének meghatározása; 

♦ két szöveges típusú változó összehasonlítását tartalmazó feltétel felírása, ha a 

szöveges adatok azonosítójukkal vagy állandóként vannak megadva. 

 

§ 4.5. Ellenırzés és értékelés az informatikaoktatásban 
 

 

Az értékelés funkciója 

 

Célszerő kiemelni az értékelés következı elemeit: 

1. a tananyag valamilyen minimumának az elsajátítását értékeljük – annak a formális 

elsajátítási mértékét; 

2. a számítógépen végzett gyakorlati feladatok elvégzésének képességét értékeljük (minta 

szerint vagy algoritmus szerint vagy a megoldásához a megfelelı eszközöket 

felhasználásának segítségével); 

3. ellenırizzük a tanuló önálló gondolkodási a képességét; 

4. ellenırizzük a kérdést formális (többek között információs) nyelvre történı 

átalakításának képességét, kifejezni a kérdést különleges kifejezésekkel vagy 

karakterekkel; 

5. feljegyezzük a felelet hibamentesen történı felírásának képességét; 

6. értékeljük azt a képességet, amellyel ki tudják választani a kitőzött feladat megoldására 

leghatékonyabban alkalmazható szoftvereszközt 

 

Biztosítjuk továbbá azt, hogy az értékelés a tanulók legkisebb sikereinek elérésének és 
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erıfeszítéseinek méltatásával történik. A tanulók tevékenységeihez főzött megjegyzéseket 

még a kritikusokat is pozitív megjegyzéssel kell kezdeni. A nem pontos vagy helytelen 

válaszok és mőveletek korrekcióját célszerőbb „próbáljuk meg megoldani másképpen” 

típusú javaslatokkal célszerőbb elvégezni – „más válasz is lehetséges”, „létezik más 

nézıpont is”, „ezt ki lehet fejezni (fel lehet írni, el lehet végezni) másképp is”. 

Mindenekelıtt a tanulóknak lehetıséget kell adni arra, hogy önállóan vizsgálja meg a saját 

kezdeti tevékenységét, amit legelıször végzett el.  

A tudásanyag, készségek és képességek ellenırzésének metodikája meg kell, hogy 

feleljen a kurzus elıadási céljának. Ha a tananyag ellenırzésére léteznek is hagyományos 

értékelési módszerek, akkor a készségek ellenırzése sokkal több idıt vesz igénybe. Azon 

kívül a tanár feladata – biztosítani a tanulóknak kinyilatkoztatni és megindokolni a saját 

gondolatát bármilyen oktatási helyzetben: tanteremben vagy tanterven kívül; kiválasztani a 

szükséges hatékony módszereket és eszközöket a gyakorlati feladatok megoldására 

számítógép segítségével. Az értékelés során a tanárnak a következı feltételeket kell 

figyelembe vennie:  

� a tudásanyag, a készségek és képességek ellenırzése, és a tanulók problémákhoz 

történı hozzá állása közötti egyensúly; 

� a hagyományos és az interaktív értékelési módszerek egyensúlya; 

� a csoportos versenyszerő és egyéni értékelések egyensúlya; 

� az ellenırzési formák összehangolása az óra tartalmával; 

� az érdemjegyek odaítélésének kritériumainak megvitatásának szükségessége a 

tanulókkal; 

� az abszolút és az egyéni teljesítmény értékelésének egyensúlya; 

 

Az értékelés során, különösen az interaktív módszerek alkalmazásakor, a tanulók ön és 

egymás értékelésére kell építeni. 

Több figyelmet kell fordítani a tanulók az órán történı munkájának aktuális értékelésére 

(valamint a házi feladat értékelésére is), mint a szemeszter végén történı tesztek értékelésére. 

Érdemes gondoskodni arról, hogy az értékelés ne zavarjon magának a tanulásnak, a 

segédfunkciót kell, hogy betöltse, és nem destruktívan. 

Javasolt az értékelés kettıs alakjának az alkalmazása – az érdemjegyek skálájával 

történı értékelés – ezek a pontszámok és a leírással történı értékelés, amely legjobban tudja 

közölni a tanulókkal és azok szüleivel a tanulók munkáinak eredményeivel, teljesítményeivel 

és nehézségeivel kapcsolatos információkat. 
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Fontos emlékezni arra, hogy a tanár feladata a körülmények gyors kialakítása, amelyek 

biztosítják a tanulók érdeklıdésének felkeltését, nyitottságát, felelısségét a tanulásban, 

valamint amelyekben fejlıdni és tudatosulni tudna a tanulók egyéniségének jellemvonásai. 

Ennek kedveznek: 

– az értékelés prioritás részévé tenni magát az oktatási folyamatot, vagyis áttekinteni a 

tanuló munkáját ahelyett, hogy a tanuló munkájának végeredményét 

értékelnénk;   

–  a tanulók értékelése pontosan kijelölt kritériumokra kell támaszkodnia, amely 

biztosítja a tanulók számára, hogy felelısséget viseljen a munkájára és annak 

eredményeire. és lehetıséget ad a saját munkájának és annak eredményeinek 

önértékelésére. Ez alatt javasolt, hogy a tanulóknak biztosítva legyen az, hogy 

megismerkedjenek az értékelési kritériumokkal még a munka megkezdése elıtt 

és nem utána; 

– az elért eredmények értékelése függetlenül kell, hogy megtörténjen attól, hogy az 

elért eredmények jelentısek- e vagy szerények. Az a lényeg, hogy azok a 

tanuló valós erıfeszítéseinek eredményei legyenek; 

– a tanulók azon erıfeszítések értékelése, amelyeket ık az együttmőködéshez fejtenek 

ki és késztessük ıket segíteni egymásnak a munka során; 

– a gyakorlatok és a feladatok megbeszélése, melynek során a tanulók el tudnak 

gondolkodni a saját tanulási módszerükön. Figyelmet szentelni azoknak az 

érzéseknek, amelyek kialakulnak bennük a munka elvégzése és a többi 

tanulóval való együttmőködés során; 

– javasolni egyéni és csoportos feladatokat, amelyeket a tanulók önállóan oldhatnak 

meg kutatási, összeválogatási és kritikus elemzési, általánosítási és 

eredmények felírásai módszereit alkalmazva a saját kutatásaikban; 

– ösztönözni a tanulókat az önértékelésre, amelynek következtében ık jobban 

megismerik önmagukat, lehetıségeiket és határaikat, amelyek fejlesztést 

igényelnek (tudatában vannak saját értéküknek, amely a saját egyéniségük 

valós látásán, valós megítélésén alapszik); 

– vitákat kezdeményezni, amelyek lehetıvé teszik a tanulókban a saját nézeteik és 

azok átalakulásának kialakulását; 

– a tanulók által önállóan javasolt iniciatívák és ötletek támogatása. 

 

Javasolt értékelni a tanulók részvételének mértékét az oktatási folyamatban – a tanulók 
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aktivitását az órán, az osztálytársaikkal történı kommunikációjának módját, ez 

együttmőködésre való készség és saját felelısség vállalás, a gondolatok megosztásának és 

másokkal szemben történı viselkedési normák szabályainak megtartása. 

A tanuló tanulmányi eredményeinek legobjektívebb értékelési szintjének biztosítása 

érdekében Ukrajna oktatási és tudományos minisztériuma bevezette a 12 pontos érdemjegy 

skálát, amely a tanulók egyéni teljesítményének elvének figyelembe vételével lett 

megszerkesztve.    

A tanuló tanulási teljesítményének meghatározása szempontjából elemzésnek kell 

alávetni a következıket: 

� a tanuló feleletének jellemzését: elemi, részleges, nem teljes, teljes, logikus, 

indokoló, megalapozott, alkotói; 

� a tudás minıségét, helyességét, teljességét, megértésének mértékét, mélységét, 

rugalmasságát, tevékeny voltát, rendszerezettségét, általánosítását, 

szilárdságát; 

� az általános tanulási és tantárgy ismereti készségek és képességek kialakulásának 

mértékét; 

� a gondolati mőveletek elsajátításának mértékét: elemzés, szintetizálás, 

összevetés, elvonatkoztatás, általánosítás, összefoglalás készsége; 

� a tanulók önállóságának mértéke a tanulási tevékenység folytatása során; 

� az alkotói tevékenység tapasztalata (a problémák kiderítésének, hipotézisek 

felállításának, problémamegoldásainak képességei); 

�  az önálló értékelés képessége. 

 

A fent említett irányelveket vették alapul a tanulók 4 szintben meghatározott tanulmányi 

elımeneteleinek értékelésére: kezdı szint, közép szint, elégséges szint, emelt szint. 

 Az általános didaktikai szempontból ezek a szintek a következı jellemzıkkel bírnak: 

I. szint – kezdı szint. A tanulók felelete a tananyag elsajátítási szintje elemi, részleges, 

melynek oka a tanulandó tantárgyról kialakított homályos, nem összefüggı fogalmakból álló 

kép kialakítása; a készségek nincsenek kialakulva, a tanulási tevékenység folyamán kifejtett 

önállóság szintje alacsony. 

II. szint – közép szint. A tananyag elsajátítása nem teljes mértékő, felületes. A tanuló a 

tananyag legnagyobb részét elsajátítja, de annak tudatosítási szintje nem elégséges, nem tud 

önállóan elemezni, következtetéseket levonni. Képes minta alapján feladatokat megoldani. 

Elemi tanulási képességekkel bír. 
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III. szint – elégséges szint. Ez a szint jellemezhetı a fogalmak, jelenségek, 

törvényszerőségek és azok közötti kapcsolatok elsajátításának megfelel szintjével. A tanuló 

önállóan alkalmazza az elsajátított tananyagot hagyományos helyzetekben, birtokában van a 

gondolati mőveleteknek (tud elemezni, szintetizálni, elvonatkoztatni, általánosítani, stb.), le 

tudja vonni a következtetéseket, ki tudja javítani a vétett hibáit. A tanuló felelete teljes, 

helyes, logikus, megalapozott, de önálló következtetések nélküli. A tanuló képes önállóan 

elvégezni a fı tanulással kapcsolatos tevékenységeket. 

IV. szint – emelt szint. Ezt a szintet a tanuló mély, szilárd, általánosított, rendszerezett 

tudása jellemzi, a tudásanyag kreatív alkalmazásának képessége, a tanuló tanulási 

tevékenysége kutatói jelleggel bír, képes a különbözı életszerő helyzeteket, jelenségeket, 

tényeket önállóan értékelni és meg tudja indokolni a saját nézıpontját.  

 A fent említett szinteknek megfelelıen vannak kidolgozva a tanulók tanulási 

eredményeinek 12 pontos skálán történı értékelési kritériumai (4.4-es táblázat). 

 Az értékelés fajtái 

 Az informatika tanulás során a következı értékelési fajtákat alkalmazzák: elızetes, 

folyamatos, megismétlı, ismétlıdı, tematikus, összefoglaló. 

 Az elızetes értékelés – diagnosztikai feladatokat lát el és a kurzus tanulása elején 

valósul meg. Az elızetes értékelés célja – kideríteni a tanuló kezdeti felkészültségének 

szintjét, annak tényleges tudását, készségeit és képességeit, amelyek a további oktatási 

tevékenységgel függnek majd össze. Az elızetes felmérés azért szükséges, hogy felmérhessük 

a tanuló tanultsági szintjének növekedését egy bizonyos idıszak alatt. 

Az folyamatos értékelés – a tanulók oktatási eredményeinek szisztematikus elemzése 

és értékelése konkrét témákból, konkrét foglalkozásokon. A folyamatos értékeléshez tartozik: 

feleltetés, tesztek alkalmazása, feladatok megoldása, komputeres szoftverrel elvégzendı 

munka, a tanulók egymást ellenırzı tevékenysége párban vagy csoportban, a tanuló 

önellenırzése.  

A megismétlı értékelés – biztosítja a tudásanyag ellenırzését párhuzamosan az új 

anyag elsajátításával, amely kedvez a tanulók által elsajátított tudásanyag rögzülésének és 

rendszerezettségének. 

Az ismétlıdı értékelés – egy teljes fejezet vagy modul ellenırzésénél alkalmazzuk. 

Célja – a tanuló által tanult tananyagrész strukturális alapjainak és abban rejlı összefüggések 

elsajátítási szintjének felmérése, a tanuló egyéni tanulási teljesítménye növekedésének 

felmérése. Az ismétlıdı felmérés feladata – az egy oktatási feladat, mivel a tanulók 

szisztematizálást, általánosítást, a tananyag egy nagyobb szakaszára történı egységes rálátást 
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és azzal kapcsolatos tevékenységeket sajátíthatnak el. 

Az összefoglaló értékelés a tananyag elsajátításának végén kell elvégezni. A következı 

formái lehetnek: ellenırzı dolgozat, beszámoló, vizsga, alkotói munka megvédése. Az adott 

ellenırzési forma biztosítja a tanulás eredményeinek komplex ellenırzését minden 

kulcsfontosságú cél és irányelv szempontjából. 

 

A tematikus értékelés  

Az értékelés központi egysége az oktatandó téma. A tanuló tanulmányi tematikus 

ellenırzése kötelezı jellegő és ez a legfıbb ellenırzési forma, melynek eredményét 

kimutatjuk az osztálynaplóba egy külön oszlopban. A témák listáját a tananyag tematikus 

ellenırzéséhez informatikából a 4.3-as táblázatban találjuk. 

A tematikus ellenırzés célszerősége a tananyag elsajátításának pszichológiai 

törvényszerőségeivel indokolt, amelyekkel biztosítják e törvényszerőségek egyes 

szakaszainak folyamatos megvalósítását, amit nem lehet elvégezni egy óra keretein belül. E 

tekintetben a folyamatos értékelés minden egyes órán hagyományos értelembe véve nem 

célszerő. Azon kívül az ilyen értékelés nem összeegyeztethetı minden tanuló egyéni ütemben 

történı tananyag elsajátítási ütemével, amely gyakran pszichológiailag vett kényelmetlen 

érzést okoz a tanulókban a tanulás során. A mindennapos feleltetés és jeggyel történı 

értékelés fenyegetettségével szemben a tanuló célja nem annyira a tananyag felfogása, mint 

amennyire annak egyszerő megjegyzése. Ezért a folyamatos értékelésnek segédszerepet kell 

játszani. Többek között ösztönzési, felélénkítési és diagnosztikai-korrigáló funkciókat ellátva. 

Ezen értékelés eredményei nem kötelezı jelleggel jelenítıdnek meg érdemjegyekkel és 

rögzítıdnek az osztálynaplóba. A tematikusság elve biztosítja egyidejőleg a 

szisztematikusságot és az objektivitást a tanulók tanulási tevékenységeinek értékeléseiben és 

nyilvántartásaiban.  

Tematikusan a tananyag elsajátításának fıbb eredményeit kell alávetni, amelyek a 

tanár által vannak meghatározva a tanterv követelményei alapján és a tanulók számára 

ismertek kell, hogy legyenek a tananyag megtanulásának és elsajátításának legelejétıl kezdve 

irányelvként szolgálnak a tananyag adott témáján történı munka során. 

A soron következı téma elsajátításának kezdetén minden egyes tanulóval meg kell 

ismertetni a téma elsajátításának idıtartamát (az órák számát). A kötelezı laboratóriumi és 

gyakorlati munkák mennyiségével és tematikájával és azok levezetésének terminusaival; az 

ellenırzési formák kérdéseivel, ha az szóbeli vagy írásbeli formában lesz lebonyolítva vagy 

megismertetni ıket a mintafeladatokkal (feladványokkal), stb.; a tematikus ellenırzés 
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idıpontjáról és formájáról az értékelés feltételeivel. 

Ha a tananyag adott témájának elsajátítása során gyakorlati vagy laboratóriumi 

munkákat vagy egyéb kötelezı feladatokat kell elvégezni, akkor ezek elvégzése kötelezı 

feltétele a tanulók tematikus ellenırzéshez való hozzá engedéséhez. A tematikus ellenırzést 

különbözı formákban lehet lebonyolítani. Annak feltétele, hogy a tanár milyen ellenırzési 

formát választ, az hogy biztosítva legyen a tanulók teljesítményeinek objektív értékelése 

történı biztosítása. A tanulók teljesítményeinek szintjét a tanár minden tanuló teljesítményeire 

adott érdemjegyét a tanárnak meg kell motivált jelleggel indokolni, tanulót értesíteni az 

érdemjegyrıl és az osztály vagy a csoport elıtt nyilvánosságra hozni. 

Azoknak a tanulóknak a számára, akik nem sajátították el az adott téma tananyagát és 

kezdı szintő érdemjegyet kaptak, azt a követelményt kell támasztani, hogy javítsák ki a jegyet 

az anyag további feldolgozásával; számukra ennek érdekében szükséges segítséget kell 

nyújtani és ki kell tőzni az ellenırzés megismétlésének idıpontját. A tanulónak joga van az 

értékelés újbóli elvégzésére, valamint az érdemjegy magasabb pontszámra történı javítására. 

 

A tematikus 

ellenırzés 

szakaszainak 

sorszáma 

Hozzávetıleges 

órák száma 
Oktatási témák 

6 
Bevezetı. Az információ és az információs folyamatok. 

Az információs modell 1 

6 Információs rendszer 

9 Operációs rendszerek 
2 

5 A háttértáron elvégzett mőveletek alapjai 

3 6 Oktatási felhasználói programok 

Általános rendeltetéső programok 

3 Grafikus szerkesztı 
4 

14 Szövegszerkesztı 

5 13 Táblázatkezelı 

6 12 
Adatbázisok. Adatbázis-kezelık. Mesterséges 

intelligencia. Tanácsadói rendszerek 

7 6 Oktatási felhasználói programok 

8 18 Az Internet és annak alkalmazási lehetıségei 
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A tematikus 

ellenırzés 

szakaszainak 

sorszáma 

Hozzávetıleges 

órák száma 
Oktatási témák 

Az algoritmizálás és a programozás alapjai 

9 7 Algoritmusok 

10 13 Program. A programozási nyelv 

11 5 Algoritmusok meghívása és a függvények 

12 9 Ismétlı és elágazó utasítások 

13 8 Tömbök 

14 4 Szöveges adatok 

 

A tanuló tanulmányi teljesítményeinek értékelési kritériumai informatikából 

Az értékelési kritériumok úgy lettek összeállítva, hogy valamilyen tanulmányi 

teljesítményi szint megléte biztosítja az összes elıtte felsorolt elızı teljesítményi szint a 

tanuló által elsajátított tudásanyagát, készségeit és képességét. 

 

Tanulmányi 

teljesítmény 

szintje 

Érdemjegyek 
A tanuló tanulmányi teljesítményeinek értékelési 

kritériumai informatikából 

1 

Tanuló: 

• Felismert a tantárgyi kör egyes objektumait, 

jelenségeit, tényeit; 

• ismeri és végrehajtja a számítógéppel való 

biztonságos viselkedés szabályait 

2 

Tanuló: 

• felismert a tantárgyi kör egyes objektumait, 

jelenségeit, tényeit és részlegesen vissza tudja 

idézni róluk a tananyagot; 

I. Kezdı szint 

3 

Tanuló: 

• részleges tudásanyaggal bír, miközben ez a 

tudásanyag nem számottevı (a tananyagnak 

kevesebb, mint a fele) kialakulatlan készségek 
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Tanulmányi 

teljesítmény 

szintje 

Érdemjegyek 
A tanuló tanulmányi teljesítményeinek értékelési 

kritériumai informatikából 

és képességekkel. 

4 

Tanuló: 

�  kezdı tudás szinttel bír és reprodukálni tudja 

a tananyag jelentıs részét (több mint a felét); 

� a tanár segítségével egyszerő oktatási 

feladatokat el tud végezni; 

� elemi, nem állandó számítógép kezelési 

készségekkel bír. 

5 

Tanuló: 

� a kezdı szinttıl magasabb tudással bír; 

� a tanár segítségével reprodukálni tudja a 

tananyag jelentıs részét elemi-logikai 

összefüggéseket figyelembe véve; 

� az elemi mőveletek elvégzéséhez szükséges 

állandósult számítógéppel történı információ 

feldolgozási képességekkel bír. 

II. Közép szint 

6 

Tanuló: 

�  elsajátította a tananyag fıbb fogalmait; 

� önállóan tudja reprodukálni a tananyag 

jelentıs részét és le tud vonni egyes 

következtetéseket is; 

� minta példa szerint el tudja végezni a 

tanfeladatot; 

� állandósult számítógép kezelési készségekkel 

bír a számítógépen elvégzendı fıbb 

mőveletek tekintetében 

III. Elégséges szint 
7 Tanuló: 

� fel tudja használni a tananyagot szokásos 

helyzetekben 

� meg tudja magyarázni azokat a fıbb 
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Tanulmányi 

teljesítmény 

szintje 

Érdemjegyek 
A tanuló tanulmányi teljesítményeinek értékelési 

kritériumai informatikából 

folyamatokat, amelyek az információs rendszer 

kezelése során zajlanak le és saját példákat tud 

felhozni valamilyen állítások igazolására; 

� végre tudja hajtani a tantervbe foglalt 

tanfeladatokat. 

8 

Tanuló: 

� elemezni tudja a tananyagban található 

információt általában önállóan tudja azt 

alkalmazni a gyakorlatban; 

� irányítani a saját tevékenységét; 

� önállóan kijavítani a tanár által megtalált 

hibákat; 

� önállóan megállapítani a tanfeladat 

megoldásának módszerét; 

� használni a Súgót. 

9 

Tanuló: 

� szabadon alkalmazza a tananyagot és 

felhasználja azt a gyakorlatban; 

� a tananyagban található ismereteket tudja 

általánosítani és rendszerezni; 

� önállóan hajtja végre a tantervben foglalt 

tanfeladatokat; 

� önállóan találja meg és javítja ki a feladat 

megoldása során vétett hibáit; 

� indokoltan tudja kiválasztani a tanfeladat 

megoldásához szükséges megfelelı módszert; 

� szabadon tudja kezelni a billentyőzetet. 

IV. Emelt szint 
10 A tanuló tudása, készségei és képességei teljesen 

megfelelnek az Állami tanterv követelményeinek. 

Tanuló: 
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Tanulmányi 

teljesítmény 

szintje 

Érdemjegyek 
A tanuló tanulmányi teljesítményeinek értékelési 

kritériumai informatikából 

� szilárd tudással bír, önállóan határozza meg a 

saját tanulással kapcsolatos tevékenységeinek 

céljait, önállóan értékeli az újabb tényeket, 

jelenségeket; 

� önállóan tudja kikeresni a további szükséges 

információt és alkalmazza azt a számára 

kitőzött oktatási célok megoldásához, a tanuló 

következtetései logikusak, és megfelelıen 

meg vannak indokolva; 

� bizonyos készségekkel bír az információs 

rendszerek kezelésének tekintetében.  

11 

Tanuló: 

� általánosított ismeretekkel bír a tananyagból; 

� meg tudja tervezni a saját tanulással kapcsolatos 

tevékenységét, tudja értékelni a saját gyakorlati 

munkájának eredményét; 

� meg tudja önállóan találni az információ 

forrásait és fel tudja használni azt a saját 

megismerési tevékenységeinek, céljainak és 

feladatainak megfelelıen; 

� az elsajátított ismereteket és készségeket tudja 

alkalmazni nem szokványos szituációkban; 

� szilárd készségekkel bír az információs 

rendszerek kezelésének tekintetében; 

12 

Tanuló: 

� szilárd ismeretekkel bír és hatékonyan tudja 

azt alkalmazni; 

� szabadon tudja alkalmazni az újabb 

információs technológiai ismereteket a saját 

ismereteinek bıvítésére, valamint a feladatok 
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Tanulmányi 

teljesítmény 

szintje 

Érdemjegyek 
A tanuló tanulmányi teljesítményeinek értékelési 

kritériumai informatikából 

megoldásához; 

� szilárd készségekkel bír az információs 

rendszerek kezelésének tekintetében nem 

szokványos szituációkban; 

 

 

Például a tanulók tanulmányi teljesítményeinek értékelési kritériumai informatikából az 

„Általános rendeltetéső alkalmazói programcsomagok. Táblázatkezelık.” témakör elsajátítása 

során a tematikus ellenırzés 5. szakaszának megfelelıen a következı táblázatban vannak 

összefoglalva (4.5-ös táblázat). 

 4.5. táblázat 

Tanulmányi 

teljesítmény 

szintje 

Érdemjegyek 
A tanulók tanulmányi teljesítményeinek értékelési 

„Táblázatkezelık” témakörb ıl 

1 A tanulónak van elképzelése a táblázatkezelıkrıl. 

2 

A tanuló meg tudja különböztetni a táblázatkezelı 

ablakát egyéb alkalmazások ablakaitól, fel tudja 

ismerni az egyes jellemzı feladatokat, amelyeket 

táblázatkezelık segítségével lehet megoldani: 

táblázatban tárolható információ elmentése; 

számítások elvégzése táblázatban található adatokkal; 

diagram készítése a táblázatban található adatokból. 
I. Kezdı szint 

3 

A tanulónak vannak elképzelései konkrét 

táblázatkezelı programokról és azok rendeltetésérıl, a 

táblázatkezelıbe történı információ bevitelrıl, a kész 

táblázatkezelıvel létrehozott dokumentumból 

bizonyos információt kinyerni, ki tudja emelni a 

táblázatkezelı lényeges tulajdonságait. 

II. Közép szint 
4 A tanuló alapszintő tudással bír az információ 

bevitelérıl és szerkesztésérıl a táblázatkezelı 
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Tanulmányi 

teljesítmény 

szintje 

Érdemjegyek 
A tanulók tanulmányi teljesítményeinek értékelési 

„Táblázatkezelık” témakörb ıl 

segítségével. Be tudja tölteni a táblázatkezelıt és tudja 

módosítani a táblázatkezelıben lévı információt, 

egyszerő táblázatot létrehozni számítások nélkül, 

bevinni a táblázatkezelıbe szám és szöveges típusú 

információt, majd elmenteni a munkalapot fájlba egy 

elıre megadott néven. Ki tudja jelölni az egyes 

cellákat és cellatartalmakat, ki tudja másolni és 

áthelyezni a táblában található információt. 

5 

A tanár segítségével létre tud hozni egy táblázatot a 

táblázatkezelı segítségével egy egyszerő tanfeladat 

megoldásához, hogy kiszámolja egymással 

szomszédos cellák összegét, tudja önállóan bevinni és 

szerkeszteni az információt, amely táblázat 

formájában van megadva. El tudja nevezni a 

létrehozott táblát és el tudja menteni egy megfelelı 

helyen a háttértáron. 

6 

A tanuló képes a táblázatkezelıben a fıbb mőveletek 

elvégzésére, tudja önállóan alakítani a táblázatot: 

megváltoztatni a sorok magasságát, az oszlopok 

szélességét, bekeretezni egyes cellákat vagy akár egy 

egész táblázatot. Minta szerint elkészíteni egy 

táblázatkezelıvel egy olyan tanfeladatot, amelyben 

bizonyos cellák összegének kiszámítása a feladat. 

III. Elégséges szint 
7 A tanuló tud tájékozódni a táblázatkezelı 

környezetében úgy általában, ismeri a táblázatkezelı 

rendeltetését és az információfeldolgozás szabályait. 

Tudja önállóan feldolgozni a táblázatban szereplı 

információt a táblázatkezelı aritmetikai mőveleteinek 

alkalmazásával, önállóan meg tudja tervezni és létre 

tudja hozni a táblázatot a táblázatkezelıvel a 
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Tanulmányi 

teljesítmény 

szintje 

Érdemjegyek 
A tanulók tanulmányi teljesítményeinek értékelési 

„Táblázatkezelık” témakörb ıl 

tantervben szereplı tanfeladat megoldására. 

8 

A tanuló tudja alkalmazni a táblázatkezelık beépített 

függvényeit. Ki tudja javítani a tanár által kimutatott 

hibát. Tudja alkalmazni a beépített súgó rendszert. Tud 

diagramokat szerkeszteni. 

9 

A tanuló szabadon tudja használni a táblázatkezelıt. 

Ismeri a táblázatban való információ keresésének fıbb 

szabályait és meg tudja találni azt a szükséges 

állományt, amely a táblázatkezelıvel készül. Létre tud 

hozni listákat, tud rendezni, információt keresni és 

kiválogatni adatokat bizonyos tulajdonságok szerint. 

Meg tudja formázni és szerkeszteni az elkészített 

diagramokat. Meg tudja különböztetni az abszolút és 

relatív hivatkozásokat. A tanár segítségével el tudja 

nevezni a cellákat és tudja alkalmazni azok abszolút 

cellahivatkozásait a számítások elvégzése során. 

10 

A tanuló tökéletesen (az aktuális tanterv keretein 

belül) ismeri és alkalmazza a táblázatkezelıt. Önállóan 

hajtja végre azokat a tanfeladatokat, amelyek 

táblázatok létrehozására és kialakítására, 

táblázatkezelıvel történı számítások elvégzésére 

beépített függvények segítségével szolgálnak. 

IV. Emelt szint 

11 A tanuló meg tudja keresni és fel tudja használni az 

egyéb a tananyagban nem megadott 

információforrásokat. Fel tudja használni a 

táblázatkezelıvel feldolgozott információ 

végeredményeit (táblázatok, grafikonok, diagramok). 

Ki tudja választani és tudja használni a megfelelı 

függvényeket a feladatok megoldásához. Kiválasztani 

a megfelelı diagramtípust és összetett diagramokat 
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Tanulmányi 

teljesítmény 

szintje 

Érdemjegyek 
A tanulók tanulmányi teljesítményeinek értékelési 

„Táblázatkezelık” témakörb ıl 

szerkeszteni; tud keresni a táblázatban adatokat 

valamilyen összetett feltételek alapján; el tudja 

végezni az adatok elemzését a táblázatkezelıbe 

beépített eszközökkel. 

12 

A tanuló szilárd rendszerezett tudással bír a 

táblázatkezelı alkalmazásának tekintetében és 

kreatívan tudja alkalmazni azt. A feladatok megoldását 

kreatívan végzi el. 

 

Hogy az eredmények milyen formában lesznek ellenırizve, attól függ az egész tananyag 

szerkezete. A tanár mindig elıre ki kell, hogy jelölje az ellenırzési tájékozódási pontokat, 

amelyeket majd a tanár javasol minden egyes téma elsajátítása után. Az ilyen tájékozódási 

pontok a következık: konkrét tárgyi tudás, készségek és képességek, az elsajátított 

tevékenységi módszerek, a kifejlesztett készségek, a tanulók kreatív munkájának eredménye. 

Vizsgáljunk meg példának egy komplex feladatot a táblázatkezelık témakörbıl. 

A tanuló kezdı szintő tanulmányi teljesítményének ellenırzısére informatikából teszt 

feladatokat alkalmazunk, a továbbiakban pedig folyamatosan felajánljuk megoldásra a feladat 

sorokat, és valamennyi feladatot megadott pontszámmal értékeljük, például a 4.6, 4.7 és 4.8-

as táblázatot. 

 4.6. táblázat 

Pontok Feladatok 

4 pont Töltsük be az iskola.xls állományt, amely a C meghajtó Dokumentumok 

mappájában található 

 

 4.7. táblázat 

Az iskola tanulóinak adatai 

Vezetéknév Keresztnév Kor Magasság Nem Szemszín Hobbi 
Születési 

dátum 

Gipsz  Jakab 10 170 Fiú  Kék Birkózás 09.23 

Ipsz Ilike 12 165 Lány Barna Tánc 12.03 



 180 

Vezetéknév Keresztnév Kor Magasság Nem Szemszín Hobbi 
Születési 

dátum 

Kelep  Elek 13 165 Fiú Zöld Zene 06.25 

Chat  Elek 12 170 Fiú Kék Foci 08.12 

Lepi  Palkó 10 172 Fiú Zöld Foci 09.03 

Bekre  Palkó 14 168 Fiú Barna Kosárlabda 02.28 

Kerti Virág 12 163 Lány Barna Kosárlabda 08.03 

Békés  Csaba 10 171 Fiú Barna Foci 07.04 

Heu  Réka 11 162 Lány Kék Tánc 03.23 

  

 

 4.8. táblázat 

Pontszám Feladat 

5 pont 

Módosítsa a táblázatot a következı módon: 

2. Növelje minden egyes tanuló életkorát egyel; 

3. Javítsuk át az Ilike nevet Ilonkára! 

4. Cseréljük ki a Palkó nevet Pálra! 

5. Lepi vezetéknevő tanuló után illesszünk be egy újabb tanulót a következı 

adatokkal: Happy Endre, kora 15, magassága 176, szemszín zöld, hobbija 

foci, születésnapja 06.24. 

6. A táblázat végére adjuk hozzá Kert Virág ikertestvérének az adatait, akinek 

a neve Pálma és ugyan azokkal a jellemzıkkel bír (kor, magasság, nem, 

szemszín, hobbi, születési dátum), mint a testvére, Virág. 

7. Mentsük el a táblázatban végzett módosításokat egy elıre megadott néven. 

8. Határozzuk meg a táblázatban található tanulók átlag életkorát. 

9. Írjuk az eredményt a táblázat egyik cellájába. 

10. Minden számadatot tartalmazó cellát igazítsunk középre  

11. Mentsük el a táblázatot vezetéknév gyakorlata néven a munkaasztalon, 

figyelembe véve azt a tényt, hogy a vezetéknév szó helyett a saját 

vezetéknevünket írjuk. 

6 pont 
12. Formázzuk meg a táblázatot a képen látható módon: 

− tüntessük fel a táblázat nevét és igazítsuk azt a táblázathoz viszonyítva 
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Pontszám Feladat 

középre; 

− növeljük meg a táblázat fejlécének szélességét; 

− keretezze be az egész táblázatot; 

− a fejlécben található cellák hátterét állítsa be szürke színőre; 

− módosítsa a fejlécben található szöveg betőtípusát, betőstílusát és 

betőméretét; 

− módosítsa a táblázat fejlécében levı cellák igazítási beállításait; 

− a szöveges adatokat igazítsa jobbra, a dátumot tartalmazó cellákat meg balra; 

− növelje meg a vezetékneveket tartalmazó oszlopot és csökkentse a kor 

adatokat tartalmazó oszlop szélességét. 

7 pont 

13. A meglévı táblázatokban tárolt adatok alapján és a vágólap segítségével 

készítsünk egy újabb táblázatot, amely a következı adatokat tartalmazza: 

vezetéknév, keresztnév, magasság. 

14. Az újan létrehozott táblázathoz adjuk hozzá a tanulók algebrából, 

történelembıl és kémiából elért érdemjegyeket újabb oszlopokba 

feltüntetve azokat. 

15. Az újon létrehozott táblázatot mentsük excel_7. xls gyakorlat néven a 

Dokumentumok mappába. 

 

8 pont 

16. A beépített Sum és Átlag függvények segítségével határozzuk meg minden 

egyes tanuló átlagát mint a három tantárgyból, valamint az összes tanuló 

számára tantárgyanként az érdemjegyek átlagát. 

17. Szerkesszünk egy oszlop diagramot, amely segítségével össze tudjuk 

hasonlítani a tanulók magasságát. 

18. Készítsünk vonal diagramot a tanuló átlageredményeinek 

összehasonlításához a három megadott tantárgyból.  

19. A táblázatkezelı súgójából keressük ki a Sugár típusú diagram 

használatáról szóló információt. 

9 pont 

20. Keresse meg a számítógépen a filmek.xls nevezető táblázatkezelıvel 

létrehozott állományt, amelye az utóbbi két hónapban lett létrehozva. 

21. Rendezzük a táblázatot a filmek nevei szerint. 
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Pontszám Feladat 

22. Végezzünk keresést a filmek között a következı kritériumok szerint: egy 

megadott név, egy bizonyos mőfaj, egy bizonyos filmszínház szerint. 

23. Határozzuk meg minden egyes film rangsorát a forgalmazási adatok 

szerint. 

24. Határozzuk meg minden egyes filmkazetta árát amerikai dollárban, ha egy 

bizonyos cellába meg van a Nemzeti Bank dollár árfolyama hrivenyben, 

elnevezve ezt a cellát árfolyam néven. 

25. Készítsünk diagramot a film általunk meghatározott eladási rangsora 

alapján. 

 

 

Az emelt szintő tanulmányi teljesítmény mérésére szolgáló feladatokat külön győjtik be, 

azok elvégzése nem függ össze a tanulók által elvégzendı kezdeti, közép és emelt szintő 

feladatok elvégzésével. 

 A tanuló gondolkodási készségének értékelési kritériumai informatika tanulás során a 

következı táblázatban adhatjuk meg. 

 

 

 4.9-es táblázat 

Pontok A tanuló gondolkodási készségének értékelési kritériumai 

10-12 � A tanuló meg tudja találni (össze tudja válogatni) és logikusan meg tudja 

szervezni az összes megtanulandó jelenségeket, folyamatokat vagy 

objektumokat. 

� Alkalmazza az összes szükséges gondolkodási készséget. 

� Megalapozott következtetéseket von le az adatokra és a jellemzıkre alapozva 

azokat 

7-9 � A tanuló meg tudja találni (össze tudja válogatni) és logikusan meg tudja 

szervezni a legtöbb megtanulandó jelenségeket, folyamatokat vagy 

objektumokat. 

� Elég jól alkalmazza a szükséges gondolkodási készséget. 

� Megalapozott következtetéseket von le az adatokra és a jellemzıkre alapozva 

azokat 
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Pontok A tanuló gondolkodási készségének értékelési kritériumai 

4-6 � A tanuló meg tudja találni (össze tudja válogatni) és logikusan meg tudja 

szervezni megközelítıleg a megtanulandó jelenségeket, folyamatokat vagy 

objektumokat. 

� Használja közel nem az összes szükséges gondolkodási készséget. 

� Nem kielégítıen teljes következtetéseket von le az adatokra és a jellemzıkre 

alapozva azokat. 

1-3 � A tanuló meg tudja találni (össze tudja válogatni) és logikusan meg tudja 

szervezni csekély mennyiségő megtanulandó jelenségeket, folyamatokat vagy 

objektumokat. 

� Homályosan és helytelenül alkalmazza a gondolkodási készséget. 

� Pontatlan következtetéseket von le az adatokra támaszkodva, vagy egyáltalán 

semmilyen következtetést sem von le. 

 

 

Azon kívül a tanárnak célszerő a tanulók… készségeit értékelni a saját gondolatuk 

elıadási módjának és megoldások bemutatásának módjait 

 

A 4.10 –es táblázatban van felsorolva a tanuló azon lehetséges értékelési kritériumai, amelyek 

a tanulók szóbeli vagy írásbeli gondolatainak kifejtését mérik, vagy a kommunikációs 

készségek részei: az egymással való beszélgetés, ebbe beleértve az elektronikus 

kommunikációt is. 

Pontszámok Értékelési kritériumok 

10-12 � Minden gondolat megfelelı módon van elıadva, amely bizonyítja 

a tanuló mélyenszántó tudását az objektumról vagy a tárgyról, a 

tanuló logikus gondolkodási készségét. 

� A bemutató témáját konkrétan meghatározta és a téma részletesen 

ki van dolgozva 

� Prezentációs struktúrával bír (vannak fejezetei), jól van felépítve 

� A prezentáció szerkesztés elfogadott szabályai helyesen vannak 

alkalmazva 

7-9 � A prezentációban a legtöbb gondolat megfelelı módon van 

elıadva, amely a tanuló mélyenszántó tudását bizonyítja az 
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Pontszámok Értékelési kritériumok 

objektumról vagy a tárgyról, a tanuló logikus gondolkodási 

készségét. 

� A bemutató témáját konkrétan meghatározta és az gondosan ki 

van dolgozva, ám a prezentáció bemutatása során logikai hibák 

tapasztalhatók 

� Prezentációs struktúrával bír (vannak fejezetei), jól van felépítve 

� A prezentáció szerkesztés elfogadott szabályai helyesen vannak 

alkalmazva 

4-6 � A prezentációban a gondolatok közel fele megfelelı módon van 

elıadva, amely a tanuló mélyenszántó tudását bizonyítja az 

objektumról vagy a tárgyról, a tanuló logikus gondolkodási 

készségét. 

� A bemutató témáját homályosan határozta meg és az nincs 

megfelelı módon kidolgozva, ám a prezentáció bemutatása során 

logikai hibák tapasztalhatók 

� A prezentációnak nincs meghatározott struktúrája és nincs 

megfelelıen felépítve 

� A prezentáció szerkesztés elfogadott szabályai alkalmazására 

nincs megfelelı figyelem fordítva 

1-3 � A prezentációban a legtöbb gondolat homályosan van elıadva. 

� A bemutató témáját homályosan van meghatározva és rosszul van 

kidolgozva 

� A prezentációnak nincs meghatározott struktúrája vagy végképp 

semmilyen struktúrával sem bír 

� A prezentáció szerkesztés elfogadott szabályait gyakran megsérti 

 

Az értékelés formája: 

Az informatika órákon különbözı tudásértékelési formákat használunk: 

� A tananyag elsajátításának szóbeli ellenırzése vagy szóbeli feleltetés 

� A tananyag elsajátításának írásbeli ellenırzése vagy írásos dolgozat 

� Számítógépen végzett laboratóriumi vagy gyakorlati munka 

� Interjú 

� Tesztelés 
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� Önértékelés 

� Játékos értékelési módszerek 

A szóbeli feleltetés – a legelterjedtebb formája a tananyag elsajátításának mérésére az 

oktatási-nevelési folyamat során. Ezért ezt a formát értik a leggyakrabban akkor, amikor a 

tananyag hagyományos ellenırzésérıl beszélnek. A pedagógiai gyakorlat és az elvégzett 

kutatások meggyızıen bizonyítják, hogy a szóbeli értékelési forma leggyakrabban nem felel 

meg az objektivitási, megbízhatósági és validált kritériumoknak és az értékelési metodikája 

elég rossz felbontással bír. 

A szóbeli értékelési forma során nincs biztosítva sem a mérési folyamat objektivitása, 

sem a mérési eredmények interpretációjának objektivitása. Mint eredmény – ugyanazt a 

személyt más-más tanárok különbözıképpen értékelik, ezért a tananyag szóbeli értékelési 

formáját, mint a diagnosztika pedagógiai módszerét célszerő alkalmazni csak annál a 

tananyag résznél, amely a fı fogalmak és szakkifejezések elsajátítását és megértését célozza, 

amelyeket a tanulók az informatika órán tanulnak. 

Az írásbeli dolgozat megíratásának célja a szóbeli ellenırzési formához képest a 

pontosabb tudásértékelési és mérési módszerek felderítése. Ez a módszer az objektivitás 

szempontjából, jobban mondva a mérések unifikációja szempontjából, ahol a mérési folyamat 

és az adatok feldolgozása nagyobb objektivitása biztosított, valóban pozitív eredményt ad, ám 

a mérés folyamata gyakorlatilag ugyanolyan marad, mint a szóbeli értékelési formánál. 

Pontosabban távol az eredmények interpretációjának objektivitásától. 

A tananyag írásbeli ellenırzési formáját, mint pedagógiai módszert gyakrabban olyan 

tudásanyag elsajátításának mérésére lehet használni, amely összefügg a kognitív fejlıdés és a 

problémamegoldó gondolkodás értékelésével. 

Az interjú típusú feleltetés (gyakran ezt elbeszélgetésnek hívják) szintén egy a 

hagyományos tudásanyag elsajátításának formái közül, amelyet manapság nagyon aktívan 

alkalmaznak. Attól különbözik ez a beszélgetéstıl, hogy az interjú lebonyolítását megelızi 

egy gondos beszélgetési folyamatot megtervezı fázis. Az interjú lebonyolítása történhet 

szóbeli vagy írásbeli formában és rendszerint csak kiegészíti a tesztelést. 

Manapság a tesztelést gyakran alkalmazzák az elsajátított tananyag aktuális és az 

összegzı értékelésére. Létezik többféle meghatározás a „tesztelés” fogalom meghatározására, 

amelyeket gyakran javasolnak a pszichológusok. 

A tudásszint meghatározására a tesztelést tekinthetjük egy mérési módszernek, amely a 

már szemlélt szóbeli és írásbeli módszerekhez képest kielégíti a minıségi szempontok fı 

didaktikus kritériumait. Ez a módszer lehetıséget ad számunkra, hogy biztosítsuk a mérési és 
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az adatfeldolgozási folyamatok objektivitását, valamint azok interpretációját is. 

 

Tesztelés az informatikaoktatás során 

A tananyag teszttel történı értékeléseinek gyakorlata arról tanúskodik, hogy a legfıbb 

kérdés a tesztek elıkészítése. Ezért bizonyos követelményekhez kell igazodnunk a 

tesztfeladatok elkészítése során. A teszt kérdése fontos kell, hogy legyen tartalmilag és 

megfelelı struktúrával kell bírnia. 

Következı tesztfeladat típusokat különböztetünk meg: 

� (egy vagy több) felelet kiválasztása a felajánlott lehetıségekbıl 

� A felelet beírása (bevitele billentyőzetrıl üres vagy szöveggel kitöltött mezıbe) 

� Párosítás 

� A helyes sorrend felállítása 

� A javasolt képi illusztráció egy képrészletének kiválasztása 

� Stb. 

Mivel a tesztek jelentısen befolyásolják a tanuló tanulási folyamatait, ezért szükség van 

olyan tesztek kidolgozására, amelyek elısegítik a tanulás feladatainak elérését. A tesztfeladat 

kétféle kritériumnak kell, hogy megfeleljen: pontos kell, hogy legyen a tartalma és legyen 

megfelelı struktúrája. El kell kerülnünk a hibákat, amelyek miatt a tesztelésben gyakorlott 

tanulók elınyhöz juthatnak, valamint el kell kerülnünk a túlzott bonyolultsági fokot. Ezek az 

elıfeltételei annak, hogy a szöveges feladatok értékelhetı eredményt nyújtsanak. Kétféle 

technikai hibát különböztetnek meg a tesztfeladatokban. Vizsgáljuk meg mindegyiket külön-

külön: 

Azok a hibák, amelyek a tanulók tapasztalatával függnek össze, és amelyet a 

tesztelés során kapunk: 

1. Nyelvtani súgók. Egy vagy több helyes válaszra pályázó felelet nyelvtanilag nem 

felel meg a tesztkérdésre. Mivel a tesztfeladat készítıi több figyelmet szeretnének 

szentelni a helyes feleleteknek, mintsem a helyteleneknek, ezért a nyelvtani 

pontatlanság gyakrabban jön elı az utóbbiaknál. 

2. Logikai súgók. Egy része a feleleteknek nem meríti ki az összes lehetıséget. 

3. Abszolút kifejezések. A feleletekben a „mindig” vagy „soha” kifejezések használata. 

Rendszerint a tanuló kizárja azokat a feleleteket, amelyek ezeket a szavakat 

tartalmazzák, az állítás abszolút jellege miatt. A tesztfeladat szerzıje azokban az 

esetekben véti az ilyen típusú hibát, amikor a fı feladat igéje nem a feltett kérdéshez 

kapcsolódik, hanem a megadható válaszokhoz. 
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4. Túl részletes a helyes válasz. A helyes válasz részletesebb vagy konkrétabb, mint a 

többi válaszlehetıség. 

5. Szavak ismétlése. A tesztfeladat feltett kérdésében szereplı szó vagy kifejezés a 

helyes válaszban is szerepel. 

6. A konvergenciához való tendencia. A helyes felelet magába foglalja a többi 

válaszlehetıségekbıl a legtöbb általános elemet. 

 

A túlzott bonyolultsági szinttel kapcsolatos hibák: 

1. A válaszlehetıségek túl részletesek, összetettek, vagy a kettıs számadatok 

rendszerezetlenül vannak elıadva. Amikor a kidolgozott válaszlehetıségeket 

használjuk, akkor azok emelkedı számsorrendbe kell, h legyenek elhelyezve és 

azonos formátummal kell, hogy legyenek megjelenítve (vagyis külön pontként, 

vagy külön számértékként vagy számtartományként) 

2. A válaszlehetıségek között meghatározatlan gyakoriságra utaló kifejezések 

szerepelnek (pl. „ritkán”, „rendszerint”) 

3. A válaszlehetıségek stilisztikailag nem homogének (nem egyforma jellegőek), 

és a válaszok nem pontos sorrendben vannak megadva. 

4. „A felsoroltak közül egyik sem” kifejezés alkalmazása válaszlehetıségként. E 

kifejezés alkalmazása problémát jelent olyan tesztfeladatokban, ahol döntést 

kell hozni, ám a válaszlehetıségek nem okvetlenül mindent kizárólag helyesek, 

vagy mindent kizárólag helytelenek 

5. A feladat szövege túl bonyolult vagy nehezen érthetıen megfogalmazott 

6. Néha a tesztfeladat készítık a túl egyszerő kérdést át tudják fogalmazni valami 

nagyon bonyolultra, amelyet csak a legbátrabb tanuló kísérel majd meg 

megválaszolni 

Javaslatok tesztfeladatok és azokra történı válaszok elkészítéséhez: 

1. Gyızıdjünk meg arról, hogy a tesztfeladatot meg lehet válaszolni, nem tekintve 

a válaszlehetıségeket, vagy az, hogy a válaszlehetıségek száz százalékban 

helyesek-e vagy helytelenek-e 

2. A tesztfeladat szövegében le kell írni a legtöbb információt, ami a 

tesztfeladathoz szükséges; a feladat szövege hosszabb kell, hogy legyen a 

válaszlehetıségeknél, amelyeknek rendszerint elég rövidnek kell lenni 

3. Kerüljük el a túlzottan sok információ megadását a feladat megfogalmazásakor 
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4. Kerüljük el a tesztfeladat szövegének túl bonyolult megfogalmazását; kerüljük el 

a felesleges szavakat, törekedjünk egyszerően megfogalmazott kérdés 

elkészítésére. 

5. Szerkesszünk nyelvtanilag helyes és logikus válaszlehetıségekre; helyezzük el 

azokat logikai vagy ábécé sorrendbe; készítsünk hihetı elterelı kérdéseket 

(disztraktorokat), amelyek hossza nagyjából ugyan olyan, mint a helyes 

válaszoké 

6. Kerüljük el a kategorikus állításokat, mint például a „mindig”, a „soha” és a 

„mindegyik” típusúakat; valamint a határozatlan megfogalmazásokat is, mint a 

„rendszerint” vagy „gyakran” típusúakat 

7. Kerüljük el a tagadó tesztfeladatokat (olyanokat, amelyek a feltett kérdésben 

„kivéve” vagy „nem” szavakat tartalmaznak) 

8. Amennyire csak lehetséges írjuk le érthetıen a kérdések megválaszolásához 

szükséges útmutatást. Nem javasolt megváltoztatni a feleletek alakját (például a 

„helyes/nem helyes” alakúról az összefüggés típusú alakra vagy négyszintest 

kétszintesre). Vagy akkor meg kell adni a tanulóknak a megfelelı eligazítást 

arról, hogy a következı ellenırzési szakaszban a válaszok alakja megváltozik.  

9. Egyszerő, világos és rövid kérdések mindig elınyt élveznek az összetettekkel 

szemben. Maga a kérdés hossza nem kell, hogy meghaladja a másfél sort, mint a 

tesztben úgy a feleletekben. Nem szabad feltenni két kérdést egy tesztfeladatban, 

továbbá ne készítsünk túl bonyolult kérdéseket. Ha a feltett kérdés két részbıl 

áll, akkor a tanár sosem lehet biztos abban, hogy a feleltet adó a kérdés melyik 

részére adta meg a választ. 

10. Kerüljük el a tagadó kérdéseket, mivel a tanuló belezavarodhat a felelet 

megadásakor. 

11. Ne használjunk túlságosan nehéz szavakat, valamint ne tételezzük fel, hogy a 

tanuló nem bír a korára jellemzı tudásanyaggal 

Tanár által, osztálytárs által, számítógép általi vagy önellenırzés típusú ellenırzési 

formákat különböztetünk meg. 

Az ellenırzés sajátossága az informatikában a következıkbıl áll: a helytelen eredmény 

elidegenedhet a tanulótól, aki azt állítja, hogy ı nem hibázott, hanem „a gép így számolta ki”; 

a számítógépen keresztül ilyen vagy olyan formában megjelenítıdik a végeredmény, amely 

segíti a tanulót a saját tevékenységi folyamatának tudatosításában. 

A tanár által végzett hagyományos ellenırzésen kívül hasznos a diáktárs által végzett 
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ellenırzési forma. Az ellenırzı megtanulja megérteni más gondolatmenetété, megmagyarázni 

azt, amit ı saját maga ért, átalakítani a saját tudását külsı nyelvre. 

Számítógéppel végzett ellenırzés „kidomborítja” a hibákat, és felhívja rá a figyelmet a 

következı szakaszhoz vezetve – az önellenırzéshez. Ez utóbbi a legmagasabb és 

legösszetettebb ellenırzési forma. Az ember általában véve hajlamos megbízni saját magába 

és egyidejőleg megırizni is azt. Az önellenırzés megvalósításának készsége legyen az akár a 

számítógép segítségével is az önálló gondolkodásról, reflexióról és az önkritikáról tanúskodik. 

Fontos tudatosítani, hogy mit ellenırzünk – az eredményt vagy a megoldás menetét. 

Egyszerőbben ellenırizhetı az eredmény, de a helyes eredmény mögött elrejtızhet a 

cselekvés módszerében lévı hiba. Az utóbbi ellenırzése sokkal fontosabb. 

A visszacsatolás lehet azonnali vagy késleltetett. Az azonnali visszacsatolás 

hatékonyabb, de a tanár túlzottan gyors reakciója vagy megjegyzése megakadályozhatja a 

tanulót a saját gondolatainak kibontakoztatásában, amelyek lehetnek nem szokványosak, ám 

helyesek. 

A tanulók saját maguk munkájának az ellenırzése, valamint maga az egész foglalkozás 

egészét tekintve is értékes ellenırzési módszer. Alkalmazva ezt a módszert a tanár sok 

mindent megtudhat úgy magáról, mint a tanulókról, valamint az oktatási folyamat 

minıségérıl is. 

A tanár alkalmazhatja a kérdés felelet módszerét a tanulók saját munkájuknak 

önértékelésére; rá lehet bízni a tanulókra a jegyek kiosztását és motiválni ıket. A foglalkozás 

értékelésének általános megvitatására a tanárnak célszerő alkalmazni a „delta plusz” 

metodikát, amely lényege abban van, hogy elıször olyan kérdéseket javasolnak, amelyek a 

foglalkozás pozitív oldalait mutatják be (mi tetszett – „plusz”, „pozitívumok”), majd késıbb 

megbeszélik azokat a pillanatokat, amelyeket meg lehetne változtatni. Azon kívül a delta 

módszer segít elkerülni a tanulók saját diáktársai vagy a tanár által vétett hibás tevékenységek 

közvetlen bírálatát. Néha meg lehet kérni a tanulókat egy különlegesen kialakított őrlap (vagy 

táblázat) kitöltésére a megfigyeltekrıl és az értékelésrıl. 

Az informatika órákra jellemzı a tanár által alkalmazott új ellenırzési eszközök 

használata. Az új eszközkészlet kidolgozására a tanuló tanulmányi teljesítményének 

értékeléséhez informatikából a tanárnak szükséges: 

1. Meghatározni az óra várható eredményeit 

2. Kiválasztani ezen eredmények értékelésének mutatóit (kritériumait). Ezeknek a 

kritériumoknak a meghatározásakor segítségünkre lehet a következı kérdés 

megválaszolása: „Hogy lehet meggyızıdni arról, hogy a tanulók elérték a várt 
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eredményeket?” Erre a kérdésre történı válasz megadása során egy teljes 

mőveleti lista alakulhat ki, amelyet majd a tanulók kell, hogy elvégezzenek 

ahhoz, hogy az óra elérje a célját. Ezek a tanulók által végzett cselekmények 

lesznek tulajdonképpen az értékelés mutatói (kritériumai). E kritériumok alapján 

jobban meg lehet fogalmazni a várt tanulmányi eredményeket, kifejezve azokat a 

tanuló cselekvésein keresztül. 

3. Meghatározni az értékelés célját. A cél nem mindig a jegyek kiállítása. Az óra 

tökéletesítése, a fejlettségi szint és a gondolkodásra való képesség 

meghatározása stb. kell, hogy legyen többek között az értékelés feladata. 

4. Válasszuk ki az értékelés konkrét stratégiáit. Az értékelés célja és a kiválasztott 

mutatói (kritériumai) függvényében lehet kiválasztani a különféle értékelési 

stratégiákat (módszereket). Egységes javaslatok a stratégiák kiválasztásához nem 

léteznek. Egy tanár ki tudja választani az önellenırzési módszert és el tudja 

készíteni a mutatók listáját, míg egy másik tanár elınyben részesít egy olyan 

feladatot, amely egy általánosított algoritmus leírására szolgál önálló gondolatok 

kifejtése mellett e feladathoz. A harmadik tanár pedig egyszerre három értékelési 

metodikát is alkalmazhat. Több stratégia alkalmazása segíthet nem csak a jegyek 

kiállításában, hanem a visszacsatolásban is. 

5. Az értékelés céljai és konkrét stratégiáitól függıen ki kell választani az értékelési 

skálát a kiválasztott mutatók (kritériumok) számára. A tanulók kezdeti 

számítógép kezelési szintjének mérését a „magas”, „közepes”, „alacsony” stb. 

kategóriák segítségével mérhetjük. Egy konkrét képesség elsajátításának 

mélységét meg lehet figyelni úgy, hogy megvizsgáljuk annak alkalmazási 

gyakoriságát. Ilyenkor a jegyet a „mindig alkalmazza”, „gyakran alkalmazza”, 

„ritkán alkalmazza”, „nem alkalmazza” kategóriák szerint lehet kiállítani. Ha ki 

kell állítanunk egy érdemjegyet, akkor a tizenkét pontos skálát alkalmazzuk. 

Például az „elég gyakran használja” érdemjegy hetesnek felelhet meg. 

6. Meghatározni azt, hogy hogyan lehet a tanulókat értesíteni az értékelés 

végeredményérıl. Nagyon fontos jó elıre értesíteni a tanulókat az értékelés 

várható eredményeirıl, mutatóiról (kritériumairól), az értékelés célját, konkrét 

stratégiáit (módszereit), valamint az értékelési skálát is. Ez segíthet a tanulóknak 

tudatosan, szorgalmasan elvégezni a feladatokat, tudva elıre azt, hogy mit vár és 

mit vár el tılük a tanár. A tanulók nem kell, hogy találgassák azt, hogy mit 

várnak tılük. A tanár különféleképpen adhatja elı számukra a saját 
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követelményrendszerét. Lehetséges például bemutatni az értékelési formákat és 

megmagyarázni mit jelent minden egyes kritérium és minden egyes érdemjegy 

szintje. Elmondhatjuk ezt egyszerően szóban, vagy akár egy megbeszéléssel 

egybekötött tájékoztatással. 

Az állami összekötı attesztáció. 

Az Ukrajnai Tudományos… rendelete szerint a közoktatási intézmények tanulóinak a 

tanulók állami összesítı attesztációjáról 2002-tıl kezdve az attesztáció (11-12 osztályban) a 

következı formában történik: 

 - Szóbeli formában. Az Ukrajna Tudományos és Oktatási Minisztériuma által 

jóváhagyott tételekkel.  

- Tanulói dolgozatok megvédésével, oktatási célra használható alkalmazói 

programcsomag elkészítésével (alkalmazói programeszközök,. Eszközkészlet környezetek, 

számítógépes oktatási rendszerek).  

Az Állami összesített attesztáció lebonyolított formáját a tanuló választja ki.  

Az informatika tételek magukba foglalják a tananyag fı elméleti anyagát (az elsı két 

kérdés), és egy gyakorlati feladatot vagy egy feladványt (3. kérdés). A tanulók elméleti 

felelete számítógépes bemutatóval is lehet egybekötve. Az állami összefoglaló atesztálás 

tételeiben olyan gyakorlati feladatokat javasolt belevenni, amely tartalma annak a tantervi 

program változatának kell, hogy megfeleljen amely az adott oktatási intézményben történt az 

informatika oktatás. A tanuló tanulmány teljesítményének értékelését a következık szerint 

javasolt elvégezni:  

- ha a feladatok közül csak egy feladat van helyesen elvéhezve, akkor az érdemjegy 5 

pont.  

- Ha helyesen vannak elvégezve az egyes – kettes, kettes-hármas, egyes-hármas 

feladatok akkor az érdemjegy 8 pont.  

- Ha mindhárom feladat helyesen van elvégezve, akkor az érdemjegy 12-pont.  

A közoktatási és a szakosított osztályok tételei hasonló típusúak, de a gyakorlati 

feladatok a szakosított osztályok számára különbözhetnek azzal, hogy azok magasabb 

bonyolultsági szinttel bírnak. Ezek megegyeznek az oktatási intézmény tantervi változatával, 

amely szerint az oktatás egy konkrét tanintézményben mőködik. Az olyan állami összesítı 

attesztáció azon formáját, amely a tanulók által létrehozott oktatási jellegő programcsomagok 

elkészítésének témájával foglalkozó dolgozatok megvédését szorgalmazza, azok a tanulók 

tudják kiválasztani, akik különös érdeklıdést mutatnak a tantárgyhoz és mélyen szántó 
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tudással bírnak az információs technológiák terén és magas tanulmányi teljesítményt 

tanúsítanak informatikából (10, 11, 12) az év végi összesítı érdemjegyek alapján. 

A tanulók alkotói dolgozat témájának kiválasztása.  

A tantervnek megfelelıen a tanulóknak a szoftver eszközök fejlesztésétre külön tanóra 

nincs biztosítva. Ezért a hagyományos osztályokban ahol további órákat az informatikai 

oktatásra nem biztosítanak, a tanulók a szoftver eszközök fejlesztését órán kívüli foglalkozás 

keretein belül tanterven kívüli foglalkozás kereteiben végzi. A technológiai szakosított 

osztályokban valamint az informatikában elmélyültebb oktatását biztosítóan ezt a munkát az 

informatika óra keretein belül is elvégezhetik a tanulók. A tanár az órák megtervezése során 

külön órákat biztosít a tanulók szoftver tanulásának biztosítására, ez pedig a második 

szemeszterben történhet meg (11-12. osztályokban). A tanulók munkáinak javasolt tematikája 

állami összefoglaló attesztáció informatika témakörébıl a következık lehetnek:  

1. Multimédiás oktatási projekt informatikából.  

2. Multimédiás oktatási projekt egy közismereti tantárgyból  

3. „Az oktatási intézmény bemutatása” címő multimédiás projekt bemutatása.  

4. Eszközkészlet, környezetek (segédprogramok, utility).  

5. Rendszer és hálózati szoftverek.  

6. Játékos oktatási szoftverek.  

7. Számítógépes lexikonok.  

8. Oktatási bemutató és ellenırzı programok, amelyeket egy modern programozási 

nyelvvel fejlesztettek ki (BP, VB, VC, Delphi), egy bizonyos közoktatási tantárgy 

tanításának segítésére.  

9. Információs vagy tematikus weboldal vagy egy web-quest (webes küldetés) az 

oktatási folyamat számára.  

10. Adatbázisok létrehozása: „oktatási intézmény”, „végzısök”, „iskolai könyvtár”, 

„házi könyvtár”, „információs erıforrások és egyéb források egy konkrét téma 

tanulásához” stb.  

Az informatika tanár javasolja a tanulóknak az egyéni munkák tematikáját figyelembe 

véve a szaktantárgy oktató tanárok javaslatait és az informatika oktatás céljait, ám a tanuló 

saját maga is kiválaszthatja a témát saját indíttatásból vagy a téma aktualitásától vagy 

gyakorlati jelentıségétıl fogva. Ennek a munkának a jellege lehet: oktatási, bemutató, 

ellenırzı vagy játékos, vagy akár elegyítheti is egyben ezeket a típusokat. Mindazon által 

ennek a munkának a témája nem kell, hogy ellentmondásba kerüljön az oktatás nevelési 

céljaival. Meglehet szervezni a tanulók munkáját kis csoportokban egy oktatási projekt 
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végrehajtásához és tanulók tanulmányi teljesítmények helyes szervezés és objektív 

differenciált értékelés mellett. A tanár be tudja mutatni a már létezı szoftver eszközök 

mőködését, amelyek létre lettek hozva vagy kutató munka eredménye a (Ukrajna) Kis 

Tudományos Akadémia keretein belül, vagy amelyek oktatási jellegőek az iskola szükségletek 

számára vagy olyan szoftvereszközök, amelyeket szakemberek hoztak létre, vagy tanulói 

munka eredménye egy oktatási projekt keretein belül – ez egy weboldal, web-kaland (web-

quest). A szoftverek meg kell, hogy feleljenek bizonyos követelmény rendszernek, amelyek 

részei pszichológiai, pedagógiai, technológiai, egészségügyi, higiéniai követelmények is. 

Külön csoportba sorolható a program csomagot kísérı anyagokhoz támasztott követelmények. 

A tanulói munkák védéséhez elıkészítési folyamat megszervezése, közvetlen irányítása és 

ellenırzése az informatika tanárra hárul. A tanulói munkateljesítésnek folyamatos értékelésére 

a program csomagok létrehozása során a következı védéshez való felkészülés ellenırzési 

menetrendjét lehet alkalmazni. (4.11 táblázat).  

№ Feladatok Határidı 

1. A téma kiválasztása, a cél és a munka típusának 

meghatározása . 

Október 1-ig 

2. A szükséges információs források összeválogatása és 

elemzése. 

Október 15-ig 

3. (Forgató könyv elkészítése). A szoftver eszköz 

felhasználói felület létrehozása . 

November 15-ig 

4. Az algoritmus kidolgozása. Január 1-ig 

5. A program leírása az adott algoritmus alapján (a 

program információs struktúráinak feltöltése). 

Február 15-ig 

6. A program beállítása és tesztelése. Március 15-ig 

7. A szoftver eszköz mőködésének gyakorlati ellenırzése 

és annak bevezetése az oktatási folyamatba. 

Május 1-ig 

8. A dolgozat elkészítése nyomtatott formában. Május 15-ig 

9. A dolgozat bírálása. Május 25-ig 

10. A tanulói dolgozatok elızetes vizsgálata az attesztációs 

bizottság által. 

Május 30-ig 

11. A munka bemutatása és annak megvédése. Az oktatási intézmény 

órarendje szerint. 
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Egy ilyen ellenırzi, menetrend elkészítése fegyelmezi a tanulót és megadja az idıbeli 

kereteket a munka elıkészítésére, elvégzésére, gyakorlati mőködésének vizsgálatára, a 

dolgozat nyomtatott formában való elkészítésére és a dolgozat védéshez való elıkészítésére. 

 A tanár, oktató pedagógiai tevékenységének módszerei a tanuló munkájának 

vezetésében. 

Az állami összesített attesztáció formáival való megismertetés során informatikából a 

tanár a tanulói dolgozatok védésének tekintetében a tanár elıször megismerteti a tanulókkal a 

már létezı szoftver eszközökkel, amit a tanulók vagy szakemberek hoztak létre, majd a 

szoftvereszközökhöz támasztott követelményekkel a kísérı anyagok listájával és azok 

tartalmával és javaslatot tehet a kapott eredmények védésére és bemutatására valamint 

ismertetheti az értékelési kritériumokat is. 

 Az adott munka sajátossága abban áll, hogy a munka elıkészítése során oktatási 

célokat is elérünk (a tanuló elméleti tudásanyagának kiszélesítése és elmélyítése, a kapott 

eredményeknek gyakorlati jelentıséget adni, alkalmazni és használni azokat a hétköznapi 

életben fellépı problémák megoldásához, az oktatás differenciálását a tanuló érdeklıdési 

körének hajlamainak és képességeinek tekintetében) valamint kutató célokat is. A munka 

elvégzése során a tanulók önállóan ismerkednek meg bıvebben az oktatási és tudományos 

irodalommal, más információforrásokkal többek között az internettel, megtanulják megtalálni 

a megfelelı információs erıforrásokat, elemezni és kritikusan értékelni azokat.  

 A tanulók munkáinak elıkészítése a védéshez és annak megvédése. 

A szoftvereszköz szerzıje a témavezetıjétıl jellemzést kell, hogy kapjon ez az 

informatikatanár és egy szaktantárgyi tanár jellemzését, ha ez a munka egy megfelelı oktatási 

program támogatására valamint az osztálytársaik jellemzését is. A témavezetı jellemzése 

tetszıleges formában adható meg. E jellemzésben fel kell jegyezni a tanulói munka 

pedagógiai célszerőségét, annak aktualitását és a kiválasztott téma … , a várt eredmény 

elérését, a tanulók önállóságának okát a munka elvégzése során. A kidolgozott algoritmus 

egyediségét annak programi megvalósítási sajátosságai e algoritmus megfelelését a korszerő 

információs technológiák fejlettségi szintjének megfelel-e valamint hogy megfelel-e a 

technikai és fiziológiai higiéniai követelményeknek a gyakorlati alkalmazásának lehetıségei a 

12 pontos skálán történı érdemjegyet a megfelelı értékelési skálán megszerzett pontok a 

megadott kritériumok szerint a tanulók munkájának szempontja szerint (Ukrajna Tudományos 

és … Minisztériuma az „Állami attesztáció lebonyolítása” közoktatási intézmények  11-12 

osztályaiban a 2011-2012 tanévben címmel № 1/9-66 2002. február 13.) 

A befejezett munka a témavezetı és a recenzens írásbeli jellemzésével és a referatív 
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elıadással (tézisekkel) elızetes vizsgálatra az attesztációs bizottság elé kell tárni. A referatív 

elıadás (tézisek) tetszıleges formájúak lehetnek, de célszerő megvilágítani a következı 

fontos kérdéseket: 

� A választott téma aktualitásának indoklása; 

� A dolgozat célja és feladata, a dolgozat gyakorlati alkalmazásának célszerősége 

� A kidolgozott algoritmus lényege és annak programi megvalósításának sajátosságai 

� Az oktatási projekt elvégzésének fázisai 

� Egyéb segéd (programban nem szereplı tudásanyagnak és készségeknek a listája, 

amelyeket a tanuló szerzett a projekt megvalósítása során) 

� A munka újdonsága és egyedisége a korszerő információs technológiáknak 

mennyire felel meg 

� Milyen nehézségekkel találta szembe magát a szerzı és mit nem sikerült 

megvalósítani 

� A témavezetı a bíráló és az osztálytársa megjegyzéseire adott felelet 

 

Célszerő, hogy a referatív elıadás számítógépes … legyen elkészítve MS PowerPoint 

segítségével 

Lehet javasolni a tanulóknak beadandó munkáknak a web-quest (web-kalandok). Az 

oktatási web-quest egy .. melyet a tanulók hoznak létre egy oktatási projekt megvalósítása 

során. A web-questek létrehozása különbözı oktatási tantárgyakhoz az internet maximális 

integrációjával történnek. Ezek felölelnek egy adott problémát egy tantárgyat, témát vagy 

tantárgyköziek is lehetnek. A web-questek olyan egymással összekötött, tanulók által 

létrehozott, interneten (vagy a helyi iskolai hálózaton) létrehozott weboldalak, amelyek 

magukba foglalják mind a tanulók által létrehozott oldalakat a kutatás végeredményképpen, 

míg hivatkozásokat más oldalakra, amelyek logikusan kapcsolódnak a kutatandó témakörre 

(…„virtuális múzeumok” tervei, stb.) 

A web-questek elterjedése külsı internetes forráson nagyban növelheti a tanulók 

motiválását a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez. 

A web-questek sajátossága az, hogy az információ egy része vagy az egész információ a 

weboldalon önálló vagy csoportos feldolgozására. 

 

 


