
ArteC VándoRobotok 

Képzelt riport egy valódi szakkörről  

a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskolában 

Egy lelkes kis csapatot találok a második emeleti informatika teremben ezen a keddi délutánon. Nagy a sürgés-

forgás, építenek és programoznak a fiúk-lányok.  

Szabó: Milyen robotokkal dolgoznak a diákok? 

Korponay: Japán ArTeC robotokat kölcsönzött számunkra az Abacusan Stúdió, a diákok most ezeket építik és 

programozzák. Mindegyik robothoz kaptunk motorokat kerekekkel, színes lámpákat, zenélő alkatrészeket, 

nyomógombokat és infravörös szenzorokat.  

Szabó: Hogy indult az első foglalkozás?  

Korponay: Az első délutánra kész, beprogramozott robotokkal érkeztem. A diákoknak azokat kellett körültekintően 

szétszedniük. A bontás során megbeszéltük a fontos észrevételeket, a kábelek bekötésének módját, a különböző 

csatlakozási helyek, portok elnevezéseit, megismerkedtünk a szenzorokkal. Majd ismét meg kellett építeni a robotot 

az eredeti illesztésekkel. Ha minden csatlakozó stimmelt, akkor a robot ismét végre tudta hajtani a programot. 

Szabó: Mennyire voltak sikeresek a diákok? 

Korponay: Nagyon ügyesek voltak, bátran éltek a lehetőséggel. Egy-egy lámpa nem világított, volt amelyik robot 

tolatva indult, de együtt megtaláltuk a hibát. Ezt követte a programmal, a programozással való ismerkedés. Néhány 

tanulónak nem is volt újdonság a SCRATCH programnyelv, ők önálló ötleteiket is megvalósíthatták.  

Szabó: Mi lesz a szakkör legnehezebb feladata? 

Korponay: Úgy vélem, hogy a leglátványosabb és egyben legösszetettebb feladat az infravörös érzékelő tesztelése, és 

beállítása lesz. A robot „látni” fog, ezért haladás közben nem fog lehajtani az asztalról. Hogy az asztal széléhez érve 

meg fog-e állni, vagy tolatni kezd, esetleg zenél és világít is…. azt már a gyerekekre bízom.  

Szabó: Nagyon izgalmasnak hangzik! Hány tanuló részesül ebből a lehetőségből? 

Korponay: A képzésen Nick Anita és Törtely Éva tanárnőkkel együtt vettem részt, így a robotok ismertetésében ők is 
jelentős munkát végeznek. Az ArteC robotokat használják informatika órákon, az SNI tagozatnál, és karácsonyi 
kikapcsolódásként több osztályban is játszottunk velük. Ezért a három hónapos páratlan lehetőségért köszönet illeti 
a program életre hívóját és szakmai vezetőjét az Abacusan Stúdiót, valamint a támogatókat a GE Digital-t és a GE 
Healthcare-t. 

Szabó: Hamarosan vissza kell adni az ArTeC robotokat. Mi lehet a folytatás?  

Korponay: Gyerekekkel robotozni bölcs előrelátás, ami a tanulásban is hasznot hoz. Ezért a folytatás nem is lehet 

más, mint hogy ismét pályázunk, és keressük a lehetőségeket. De ha Ön ismer valakit, aki robotokat ajándékozna az 

iskolánknak, kérem, szóljon! 

Szabó: Mindenképp!  
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