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Bevezetés 
 

A mai operációs rendszerek és fejlesztőkörnyezetek az OOP elvét alkalmazzák és a mai 

fejlesztések ma már elképzelhetetlenek az OOP használata nélkül. A gyakorló programozók, 

fejlesztők számára az OOP és a hozzákapcsolódó rendszerfejlesztési módszerek ismerete 

elengedhetetlen. Ebből következik, hogy a számítástechnika és különösen a programozás 

oktatása az OOP-n kell, hogy alapuljon. Az alapvető számítástechnikai ismeretek oktatásában 

ügyesen ki lehet kerülni az OOP-t, azonban a programozás oktatása már nem oldható meg 

nélküle. Az oktatási tapasztalatok alapján ismert, hogy a hagyományos szekvenciális 

programozás oktatása is nagy nehézségekbe ütközik, ugyanakkor a valósághoz közelebb álló 

OOP oktatása még nehezebb. Ez főleg abból ered, hogy további elméleti, modellezési 

ismeretekre van szükség, ugyanakkor a hagyományos szekvenciális programozási elveket is 

meg kell tanítani. Felvetődik a kérdés, hogy mikor célszerű elkezdeni az OOP oktatását az 

iskolákban. Különösen, ha arra gondolunk, hogy a programozási tanulásához az algoritmikus 

gondolkodásmód kialakítása is nagyon fontos. A kérdésre adandó válasz nagyon fontos, de 

emellett további kérdés is felmerül: milyen módszerrel oktassuk a fiatalokat, hogyan lehet a 

legrövidebben és a leghatékonyabban megtanítani a diákokat erre a technikára és 

technológiára. 

A kutatásom oktatás-módszertani jellegű, és az OOP fogalmai vizualizációjának a fontosságát 

bizonyítja. 

A témaválasztás indoklása 
 

A galántai Kodály Zoltán Gimnáziumban az informatika többek között az egyik legfontosabb 

tantárgy. Az iskola lehetőségeihez mérten erősíti az informatikaoktatást. Új technika 

vásárlásával segíti a minőségi oktatást. De ez még nem elég, sok függ a tanár, illetve a diákok 

hozzáállásától.  

Tanulóinkkal részt veszünk a szlovákiai és magyarországi programozó, illetve felhasználói, 

programkezelői versenyeken. Tanulóink több évre visszamenőleg megállják helyüket a 

versenyeken. Több országos és nemzetközi versenyen dobogós helyezést értek el. Tanár 

feladata, hogy a tanulóknak biztosítsa az otthoni tanuláshoz szükséges tananyagokat, 

prezentációkat és feladatokat. Ezeket legegyszerűbben különbféle keretrendszereken, illetve 

weboldalakon keresztül adhatja át.  
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A tehetséggondozás – versenyre való felkészítés sajnos nem fér bele az előirt tanítási órákba, 

ezért a tehetséges tanulókat felkaroljuk és szakköri tevékenység során készítjük fel őket a 

versenyekre. Meglátásom szerint ez sem elég, mivel a tanulók egy-két mintapélda 

megoldásával nem szereznek gyakorlatot a programozás során. A programozói készség, az 

algoritmikus gondolkozás készség kizárólag sok-sok gyakorlással, rengeteg program 

megírásával érhető el. Mivel az informatika órák száma egyre kevesebb és a versenyeken 

egyre igényesebb feladatok várnak a megoldásra, ezért szükséges, hogy a tanulók otthon is 

foglalkozzanak programozással. 

Tapasztalataim során az utóbbi években egyre nagyobb problémát okoz a tanulók felkészítése 

nem csak a versenyekre, hanem a magával az iskolai tananyag elsajátításával is gondok 

vannak. Az OOP tanításával még inkább előjöttek a tananyag elsajátításának a problémái, 

hiszen itt már absztrakt gondolkodásra van szükség. 

Előzmények és célkitűzések 
 

Körülöttünk a világ dinamikusan fejlődik. Tanúi vagyunk a modern technológiák és a 

kommunikáció gyors fejlődésének, ami új kihívásokat és felelősséget jelent a jövő 

stratégiáihoz és az emberek szemléletének alakításában. A gyakorlati problémák megoldása 

ma már nem képzelhető el komoly modellezési és informatikai ismeretek nélkül. A korszerű 

megoldási módszerek, a mesterséges intelligencia módszereinek alkalmazása komoly 

számítástechnikai hátteret igényelnek. Bár az ilyen szintű informatikai tudást csak a legjobb 

tanulóktól várhatjuk el majd, azonban a jelenlegi szinten nem feltétlenül kerülnek a legjobbak 

az informatikai iparba. Általában is elmondható, hogy a 21. század kezdetén az információs 

társadalmunkban elfogadhatatlan, hogy egy tanuló a középiskolai tanulmányai alatt ne 

sajátítsa el az algoritmizálás alapjait és ne értse a programozás, ill. programfejlesztés 

alapfogalmait. Tapasztalatom szerint ezen a területen nagy lemaradás tapasztalható. Nap mint 

nap érzékeljük, hogy a tanulóink számítástechnikai ismeretei nagyon alacsony szinten 

mozognak, ugyanakkor a piac egyre növekvő mértékben igényli az informatikai 

szakembereket. Ezt a problémát csak úgy oldhatjuk fel, ha a középiskolai informatika – 

számítástechnika oktatást a mai fiatalok igényének megfelelően átformáljuk.  Ehhez – 

természetesen – meg kell vizsgálni, hogy a tapasztalatunk a középiskolai számítástechnika 

szintjéről nem csak egy érzés, hanem, hogy valóban ilyen rossz a helyzet. Ezért kutatásunk 

első lépésében felmértük a szlovákiai magyar középiskolások informatika-tudásszintjét, azon 
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belül is a programozással és az objektum-orientált programozással (OOP) kapcsolatos 

fogalmak ismeretét. 

Informatika tanárokkal beszélgetve felmerült a kérdés, hogy milyen szinten van a szlovákiai 

informatika oktatás és leginkább ezen belül a programozás oktatása. A tanulók milyen 

alapokkal érkeznek az általános iskolákból az érettségivel végződő szakközépiskolákba, 

valamint a gimnáziumokba. A tanulók hogy értékelik általános informatikatudásukat, mely a 

mai számítógép ismeretekre alapuló életünkben nagyon fontos. Milyen számítógép kezelői 

ismeretekkel fejezik be középiskolai tanulmányaikat, mire támaszkodhatnak egyetemi 

tanulmányaik során, valamint munkahelyeiken. A programozás és azon belül az OOP 

jelenlegi tanítása nagy nehézségekbe ütközik és ennek okait fel kell tárni. Ezek alapján 

fogalmazódott meg az ötlet, hogy mérjük fel az aktuális helyzetet. Ez a felmérés rámutat arra, 

hogy majd az oktatás módszerét hogyan alakítsuk a gyerekekhez, a legjobb eredmények 

elérése céljából. 

Az alkalmazott módszerek 

 

Az első kutatásom során szerettem volna felmérni a tanulók programozási készségeit. A 

felmérést on-line módszerrel végeztük, mivel szerettük volna minél több tanuló véleményét 

kikérdezni. Ezt legpraktikusabban on-line kérdőív segítségével érhettük el. A kérésünket 

eljutattuk Szlovákia majdnem összes magyar nyelvű iskolájába, tehát a válaszokat a teljes 

magyarlakta területről gyűjtöttük be. A kérdőív összeállításakor nem csak a programozás 

tanításával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztunk, hanem szerettük volna felmérni a tanulók 

általános számítógép használati szokásait is. 

A kérdőív összeállítását több szakemberrel történt beszélgetés alapján állítottuk össze. A 

kérdéseket több csoportba soroltuk.  

 Az első csoportba a személyes jellemzőket vettük be.  

 A második csoport foglalkozott a számítástechnikához való viszonya, mint például 

hány órát foglalkozik informatikával naponta. 

 A harmadik csoport foglalkozott azzal, hogy a diák hová helyezi magát a saját 

ismeretei alapján. 

A következő kérdések az általános számítástechnikai intelligenciát vizsgálta. 

 Az utolsó csoport a programozási és az OOP ismereteket tesztelte a fogalmakon 

keresztül.  
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A kérdőívet 3 hét alatt összesen 405 tanuló töltötte ki a következő módon:  

 
Fiú Lány Összesen 

1. évfolyam 40 42 82 

2. évfolyam 34 62 96 

3. évfolyam 38 56 94 

4. évfolyam 14 18 32 

Összesen 126 178 304 
  

A kitöltésben résztvevő gimnazisták 

 

 
Fiú Lány Összesen 

1. évfolyam 0 1 1 

2. évfolyam 35 5 40 

3. évfolyam 22 0 22 

4. évfolyam 37 1 38 

Összesen 94 7 101 
  

A kitöltésben résztvevő szakközépiskolások 

 

Az első kutatásban az OOP-ismeretek felmerésekor az osztály, objektum, objektumorientált 

program, metódus és öröklődés fogalmak ismeretét vizsgáltam. A válaszok értékelése során 

nagyon gyenge eredményt kaptam. A felmérés eredményei alapján megállapítottam, hogy a 

szlovákiai magyar középiskolákban az OOP tanítása nagyon kezdetleges állapotban van. A 

gyenge eredmények okainak vizsgálatakor rájöttem, hogy nem elég az informatika tanításának 

heti óraszámát növelni, hanem ki kell dolgozni a stratégiát (és hozzá egy módszertant, 

módszereket), valamint ezeket a tanítási módszereket a következő két fő elem bevonásával 

érdemes kiegészíteni: játékosítás és e-learning lehetőségeivel. 

Ezek mellé azonban szükséges egy jól felépített alkalmazás, amelynek segítségével még 

hatékonyabb lesz az oktatás. A kutatásom is e módszer és az alkalmazás hatékonysága köré 

épül. A korábbi kutatáshoz képest továbblépésként az alkalmazás használata mellett 

lemértem, hogy mennyit fejlődött az OOP értése a diákok körében, valamint bizonyítottam 

hipotéziseimet. 

 

A következő 4 ábra bemutatja a programozást tanuló tanulók OOP alapfogalmainak ismeretét: 
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1. ábra. Az osztály fogalmának ismerete 

 

2. ábra. Az objektum fogalmának ismerete 

 

3. ábra. Az metódus fogalmának ismerete 

 

4. ábra. Az öröklődés fogalmának ismerete 
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A második kutatásomhoz készítettem egy alkalmazást. Az elkészített alkalmazás nem 

végleges, hanem egy próbaverzió, amely a vizsgálat, a hipotézisek igazolására, illetve 

elvetésére szolgál. A kutatásnak nem egy komplex eszköz létrehozása volt a célja, hanem, 

hogy megmutassa, milyen eszközt kellene kifejleszteni és mely korosztály számára. 

A programot elsődlegesen középiskolákba szánom, ahol a tanár irányításával fogják 

használni.  

 

 

5. ábra. Az osztály és objektum fogalmának bemutatása 

 

A tanulók tudásszintje a felmérés előtt közel nulla volt, mivel az előző tanulmányaik során 

nem tanultak objektum-orientált programozást. A kutatás érdekében a diákok számára 

tanfolyamot szerveztünk. A diákokat két csoportba osztottuk: míg a diákok fele az OOP 

fogalmaival vizuális szemléltetőeszközök nélkül ismerkedett meg, a másik csoport a 

szemléltető alkalmazást is használta. A tudásfelmérő tesztekben részt vevő diákokat a vizsgált 

csoportokban különböző felkészültségű gyerekekből állítottuk össze, azért, hogy a 

megvizsgálhassuk, hogy a program az oktatást mennyire segíti. Ezért mindkét csoportban 

voltak gyengébb, közepes és jó képességű diákok közelítve a reprezentatív mintához.  

A felmérést a galántai Kodály Zoltán Gimnáziumban és az érsekújvári Jedlik Ányos 

Elektrotechnikai szakközépiskolában készítettük, mivel Szlovákiában nagyon kevés 

középiskolában folyik objektum-orientált programozás tanítása. A felmérést 167 tanuló 

segítségével végeztük, melyből 79 használta az alkalmazást, míg 88 nem használta. 
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A kérdőívet több szakemberrel történt beszélgetés alapján állítottuk össze. A felmérés során 

feltettünk elméleti és gyakorlati kérdéseket, melyek segítségével jobban fel tudtuk mérni 

a tanulók tudását. 

Hipotézisek 
 

A második kutatás eredményeinek elemzése során megalkottam a hipotéziseimet, melyek a 

következők: 

H1: A tanulók objektum-orientált programozás fogalmainak megértése, elsajátítása és a 

programozás oktatás hatékonysága a kifejlesztett vizualizációs alkalmazással jelentősen 

növelhető.  

H2: A tanulók feladat és megoldás modellezési készsége javítható az új vizualizációs és 

gamifikációs módszer bevezetésével. 

H3: A kifejlesztett alkalmazás és a bevezetett módszer segíti a programozás gyakorlati 

oktatását és a tanulók programozási készségeinek növelését. 

 

6. ábra. A kísérleti és a kontroll csoportok átlag eredményeinek  

összehasonlítása 

 

H1 hipotézis igazolása: 

Az 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 kérdések az objektum-orientált programozás fogalmainak elméleti 

ismeretére fókuszálnak, míg a többi a gyakorlati alkalmazhatóságának az ismereteit vizsgálja. 

A 6. ábrából jól kiolvasható, hogy a kísérleti csoport, minden kérdés esetében, sokkal jobban 

teljesített a kontroll csoporthoz viszonyítva (jobb átlagot értek el). 
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Második lépésként külön-külön megvizsgáltam, hogy van-e kapcsolat a kísérleti és a kontroll 

csoportok által adott válaszok eredményei között. A vizsgálatkor a Pearson-féle korrelációs 

együtthatót határozom meg az IBM SPSS Statistics 22 statisztikai szoftver segítségével.  

Megállapítható, hogy a kontroll és a kísérleti csoportok és a kérdésekre adott válaszok 

eredményei között pozitív irányú, 0,646 és 0,790 közötti a korreláció, tehát közepesen erős 

sztochasztikus kapcsolat áll fenn. Annak eldöntésére, hogy a 167 adatból kapott 0,646 és 

0,790 közötti korrelációs együtthatók kellően nagy értékek-e ahhoz, hogy ezeket az 

összefüggéseket általánosságban is nagy valószínűséggel bekövetkezhetőknek tekinthessük, 

meg kell vizsgálni a korrelációs együtthatók szignifikanciáját. Esetünkben a Sig(2-tailed) 

sorban szereplő 0,000 érték kisebb, mint a 0,05 tehát elvethetjük azt a nullhipotézist, hogy a 

két változó közötti kapcsolat a véletlennek köszönhető.  Ezzel igazoltam H1 hipotézisem. 

 

H2 hipotézis igazolása: 

A 4, 5, 6, 7 kérdések a modellezés ismeretére kereste a választ. A vizualizáló alkalmazás 

használatával, mely tartalmaz játékos elemeket is, jelentősen növelhető a tanulóknál a 

modellezés gyakorlati felhasználásának az ismerete. Ezt bizonyítják a felmérés eredményei is, 

mivel a kísérleti csoport jobb eredményt ért el, mint a kontroll csoport (6. ábra).  

Továbbá, hasonlóan, mint az első hipotézisem igazolásánál, külön-külön megvizsgáltam, 

hogy van-e kapcsolat a kísérleti és a kontroll csoportok által adott válaszok eredményei 

között. Szintén a Pearson-féle korrelációs együtthatókat vizsgáltam. A korrelációs együtthatók 

0,771 és 0,790 közötti értékek. Az értékek azt mutatják, hogy 0,000 értékű szignifikancia 

mellett erős pozitív kapcsolat van a vizsgált adatok között.  Ezzel igazoltam H2 hipotézisem. 

 

H3 hipotézis igazolása: 

A kísérleti csoport tanulói játékos vizuális alkalmazást is kipróbáltak a tanulás során. Továbbá 

lehetőségük volt online tananyag otthoni használatára, valamint megoldott példákat és 

megoldatlan feladatokat is biztosítottunk számukra. A gyakorlati felhasználhatóságra feltett 

kérdésekre (2, 5, 7, 9, 11 és 13 kérdések) adott válaszokból, nyilvánvaló, hogy az alkalmazás 

és az egész módszer segíti a programozás gyakorlati oktatását és a tanulók programozási 

készségét növeli, A válaszokból kimutathatjuk, hogy a gyakorlati kérdésekre adott helyes 

válaszok a kísérleti és a kontroll csoportok esetében jelentősen megnő (6. ábra). Ezzel 

igazoltam H3 hipotézisem. 
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Összefoglalás, továbblépés lehetőségei 
 

Egy a gyakorlatban felvetődött pedagógiai problémára szerettem volna a dolgozatomban 

megoldási módszert adni. A programozás oktatása nehéz feladat, főleg a lecsökkent 

óraszámok miatt, részben a diákok felkészültsége miatt. Erre egy a vizualizáción és 

gamifikáción alapuló megoldást találtam ki és egy egyszerű programmal igazoltam, hogy az 

oktatás jelentősen hatékonyabbá válik egy ilyen eszköz segítségével. A tanulók jobban 

elmélyítették OOP gyakorlati tudásukat. A gamifikációs elemek használatával elértem, hogy a 

tanulók úgy tekintsenek az oktató - vizualizáló programra, mint egy egyszerű kis játékra, s 

közben elsajátították a tananyagot is. 

A program csak a főbb elemeket vizsgálta és főleg arra szolgált, hogy hipotéziseimet igazolni 

tudjam. Továbblépésként szeretném a programomat továbbfejleszteni. Egyrészt webes 

megoldást létrehozni, valamint a vizualizációt sokkal izgalmasabban megoldani és több 

gamifikációs elemet felhasználni. Emellett szeretném jobban megmutatni az OOP 

együttműködési lehetőségeit, a különböző láthatósági elemeket bemutatni, valamint a virtuális 

és az osztály attribútumokat, ill. metódusokat vizualizálni. 

Terveimben van egy kódgenerátor beépítése is, amely a vizualizáció alatt, automatikusan 

kódot generálna. A vizualizáció mellé szeretnék egy e-learning tananyagot fejleszteni, 

megoldott példákkal és példatárral az OOP alapjainak az elsajátítására.    
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