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Már több iskolában működik az a robotikaszakkör, 

amelynek a tananyagát egy villamosmérnök apuka, 

Tarnai György fejlesztette ki. Az első „Programozz 

robotot!”-foglalkozás tapasztalatait neki és a kezdemé-

nyezésre nyitott általános iskolának köszönhetjük.

A ROBOTOK
gyerekek utasításait 
hajtják végre

A hagyományos oktatási, tantárgyi 
keretek kevésbé adnak teret az 
ismeretek komplexebb átadására 

és a készségfejlesztésre. A robotikaszak-
körön viszont a gyerekek összeszerel-
nek egy eszközt, amely programozás-
sal életre kel: elindul, fordul, hangot ad, 
világít – a lehetőségeknek szinte csak 
a diákok képzelete szab határt. Az eszköz 
és az élményszerű tananyag műszaki 
szemléletet, algoritmikus gondolkodást 
fejleszt, a programnyelvek alapjaira 
tanít, nem beszélve a siker nyújtotta 
örömről, amikor a virtuális tér a gyere-
kek utasításaira megelevenedik. 

gyakorló mérnök vagyok, az okozott 
kihívást, hogy ne legyek túl tudomá-
nyos, és a gyerekek nyelvén fogalmaz-
zak – mondja az apa. – Például a progra-
mozásban fontos a feltételek vizsgála-
ta. Ezt Zsófi  hatására úgy magyaráztam 
el, hogy anyukád azt mondja, ha elké-
szíted a leckéd, akkor játszhatsz a te-
lefonodon, ha nem, akkor menj vissza 
a szobádba.

Mivel programozókból hatalmas a hi-
ány, a szakkör azért is hasznos, mert a 
gyerekeket a technológiai pályák felé 
orientálhatja. Ám az itt megszerzett 
szemléletet, programozási ismereteket 
akkor is kamatoztathatják, ha felnőtt-
ként nem informatikával akarnak fog-
lalkozni.

– Manapság az, hogy valaki ismeri 
a programozási nyelveket, már nem fel-
tétlenül önálló szakma, inkább egy olyan 
eszköz, mint a nyelvtudás. Nemcsak 
mérnökök oldhatnak meg vele prob-
lémákat, hanem a közgazdászok vagy 
más szakemberek is, például a techni-
kusok, akik beprogramozzák a forgá-
csológépet arra, hogyan munkálja meg 
a fémdarabot – magyarázza a mérnök. 
– Ezért az informatikai oktatásnak már 
az irodai alkalmazások és az internet-
használat mellé a programozási készsé-
gek fejlesztését is be kell építenie a tan-
anyagba.

Tarnai György önkéntes munkája és 
személyes elkötelezettsége illeszkedik 
a Knorr-Bremse Budapest társadalmi fe-
lelősségvállalási stratégiájába, így a vál-
lalat felkarolta a kezdeményezést: 2018-
ban egy általános iskolának nyújtott 
eszköztámogatást, 2019-ben – egy pá-
lyázat keretében – további öt iskolában 
indul el a robotikaszakkör. 

A RÉSZTVEVŐK 
FELE LÁNY VOLT
A tizenkét éves Tarnai Zsófi  Anna hob-
bija a gitár, a néptánc, és egy időben 
óvónő szeretett volna lenni. Tavaly az 
iskolában ő is részt vett a robotikaszak-
körön. Megtanulta, hogyan kell a kis ro-
botot beprogramozni úgy, hogy a LED 
mátrix kijelzője különféle színben vil-
logjon. Ha fekete ragasztószalaggal út-
vonalat ragaszt világos felületre, a robot 
végigmegy a pályán, és ha akadályba 
ütközik, kikerüli. Zsófi nak volt olyan ze-
nei vénájú társa, akinek a robotja képes 
volt eljátszani egy dallamot. A robotokat 
ők szerelték össze, a hibákat – lemerült 
elem, kilazult alkatrészek stb. – önálló-
an kellett észlelniük és kijavítaniuk. 

– Nekem a tananyagból a vonalköve-
téses rész volt a kedvencem – mondja 
Zsófi . – De a LED mátrixot is sokan sze-
rették.

A szakkör iránt óriási volt az érdeklő-
dés, a foglalkozásokon az informatika 
olyan gyerekekhez is eljutott, akik akkor 
még nem tanulták a tárgyat. A résztve-
vők fele lány volt. A szakkört tartó infor-
matikatanár kiemelte, hogy a gyerekek 
akkor is szívesen dolgoztak párban vagy 
hármasával, amikor lehetőségük lett 
volna egyedül fejleszteni.

A PROGRAMOZÁS 
ALAPELVÁRÁS LESZ, 
MINT A NYELVTUDÁS
Tarnai György a Knorr-Bremse Vasúti 
Jármű Rendszerek Kft.-nél a rendszeral-
kalmazásokat fejlesztő csoport vezető-
je. A szakkör hét leckéjét a gyermekein 
tesztelte.
 – Ha volt va lami, amit bonyolultan fo-
galmaztam meg, fi nomítottuk. Mivel 
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