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I. Számítógépes gondolkodás alapokon való oktatás eredményesebbé teszi a közép- és 

az emelt szintű érettségire való felkészülést. Az informatikával és programozással 

való foglalkozás megalapozása a számítógépes gondolkodás elsajátításán keresztül 

vezet. 

 

1. ábra Középszintű érettségi eredmények összehasonlítása 2007-2018 

Jól látszik az eredményeken, hogy az országos átlagnál ugyanabban a körben az iskolai 

eredményeink szignifikánsan jobbak. Az iskolai eredményeknél az általam tanított csoportok 

átlageredménye is szignifikánsan jobb. 

 

2. ábra Emelt szintű érettségik százalékos átlageredménye 

A négyosztályos gimnáziumba járók az alapórás tanulmányok után tizedikben középszinten 

érettségiznek, majd tizenegyedikben szintemelőznek. A táblázatból és a diagramból látszik, 

hogy ezzel a felkészülési módszerrel a diákok messze az országos átlag felett teljesítenek az 

emelt szintű informatika érettségin. 

Az idei évben új tendenciaként jelent meg, hogy a tizenegy előrehozott sikeres emelt vizsga 

mellett heten nem fejezték be a szóbelivel a vizsgát, mert nem érhettek volna el lényegesen 

magasabb pontszámot a felvételihez, mint a már meglevő középszintű eredménnyel. Ezek az 

„elrontott” vizsgák is magasabb, mint 75%-os eredménnyel lettek volna befejezhetők. Az ő 



eredményük is az I. tézisemet bizonyítja, hogy számítógépes gondolkodás alapokon tanítva 

eredményesebben lehet felkészülni az emelt szintű érettségire. 

II. A felső tagozatos korosztályban az algoritmikus gondolkodás alapjainak elsajátítása 

történhet a LOGO-n keresztül órán és szakkörön is. A mindenkinek szóló 

programozási ismeretek tanulásához és a tehetséggondozás alapozásához is 

eredményesen használható a LOGO programozási nyelv. A LOGO tanításában a jól 

megválasztott felépítés a tehetségeseknek sikeres versenyzést eredményez, ami 

motivációt jelent a programozás további tanulásához. 

 

3. ábra Versenyző diákok emelt szintű érettségi eredményei (kék: négyosztályos gimnáziumi tanulók, fehér: 

nyolcosztályos gimnazisták, narancs: előrehozott vizsga középszintű előzmény nélkül) 

A táblázatban sárgával kiemelt eredmények mutatják, a nyolcosztályos gimnáziumba járó, 

LOGO-ból versenyző diákjaim teszik le tizedikben (ekkor van rá először jogszabály szerint 

lehetőségük) hihetetlenül jó eredménnyel az emelt informatika érettségit, a középszintű vizsga 

nélkül. Az ő átlageredményük: 95,5%. Ezek az eredmények is megerősítik az I. tézisemet, hogy 

számítógépes gondolkodás alapokon tanulva sikeresebben lehet felkészülni az emelt szintű 

érettségire. Az ő emelt szintű érettségin elért eredményük bizonyíték a II. tézisemre is, hogy a 

LOGO-val kezdve sikeresebben lehet elsajátítani az algoritmikus gondolkodás alapjait. 

 

4. ábra LOGO és Nemes Tihamér programozó kategóriában elért döntős helyezések 



A nyolcosztályos gimnáziumba járó LOGO versenyzők eredményei a programozási 

versenyeken is sikeresen szerepelnek. A LOGO tanításában a jól megválasztott felépítés a 

tehetségeseknek sikeres versenyzést eredményez, ami motivációt jelent a programozás további 

tanulásához. 

III. A tehetséges gyerekek programozás tanításában sikeres elsajátítást tesz lehetővé, ha 

a témák ciklikusan, újra és újra, egyre bonyolultabb elméleti ismeretekkel és 

feladatokkal kerülnek elő, jól felépített rendszerben. A tehetséges gyerekek 

motiválása csoportban végzett munkával növelhető, a többiek példáját látva és a 

többiek segítségével hatékonyabb a versenyekre való felkészülés. A különböző szinten 

álló tehetséges diákokat érdemes együtt, a témákat ciklikusan ismételve, 

csoportmunkában foglalkoztatni. 

A kifejlesztett és alkalmazott módszeremmel mérhetően több diák versenyez és ér el 

kiemelkedő eredményt a Nemes Tihamér Versenyen és az OKTV programozás kategóriájában, 

az előző ábra alapján. 

 

5. ábra Olimpiai és olimpiai válogatóverseny eredmények 

A táblázatból látszik a közös munka eredménye: míg évekig egy-egy diák szerepelt a 

válogatóversenyeken, addig a 11-es sorszámú diák motiváló hatására 2016-ra belenőttek a 

többiek is és megszaporodott a válogatókon résztvevők száma. 



Ezek az eredmények bizonyítják, hogy a tehetséges gyerekek motiválása csoportban végzett 

munkával növelhető, a többiek példáját látva és a többiek segítségével hatékonyabb a 

versenyekre való felkészülés. 

IV. A versenyprogramozáshoz a jól megválasztott, megfelelő szintű online versenyeken 

való rendszeres részvétel magasabb szintre emeli a felkészülés minőségét. Az online 

versenyek kiválasztása szakértelmet igényel. 

Az online versenyzés minden előnyét ki lehet használható, az ezeken nyújtott teljesítmény 

tanárként jól monitorozható és a kapott eredményekkel a felkészülés még jobban személyre 

szabható. Az online versenyek nyújtotta professzionális felkészülés nélkül diákjaimnak esélye 

sem lenne a válogatóversenyeken részt venni egy vidéki, nem matematika tagozatos 

gimnáziumból. A válogatóversenyeken és az olimpiákon nyújtott teljesítményük nem csak az 

egyéni kiemelkedő tehetségükön múlik, hanem – az ezen a szinten a rendszerem szerves részét 

képező – online versenyeken való rendszeres edzéseken is. 

 

6. ábra CEOI és IOI magyar eredmény az indulólétszám százalékában 

Az utóbbi évek a CEOI-n és az IOI-n elért eredményekben az online versenyzés edzés szintű 

rendszeressége visszaköszön. 
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