


KEDVES KOLLÉGÁK! 
 
 Személyesen most nem tudunk találkozni, de fogadják/fogadjátok szeretettel az Internet Fiesta 
zárókonferenciára összeállított PPT összefoglalót a Robotika a könyvtárban témában.  

 Egy 3 perces videót hoztam kezdésként a következő diakockán.  
Az Everyday Creativity projekt szakmai napja és oktatási börzéje a Somogyi-könyvtárban zajlott 
2019. novemberében. A meghirdetett Creativity Pitch (egy ötlet eladása 3 percben) bemutatón 
11 lelkes és nagyszerű villám előadást láthattunk, hallhattunk. Közülük pedig a résztvevő közönség 
és a szakértő zsűri értékelése alapján Robotika a könyvtárban című projektbemutatóval három 
napos hollandiai szakmai tanulmányutat nyertem.  
A projektről erre a linkre kattintva tudhatnak meg többet:  
http://www.maround.hu/everyday-creativity/ 

 A többi előadást erre a linkre kattintva nézhetik meg: https://tinyurl.com/sxambg7 
Cikk a Pitch technikáról: https://thepitch.hu/startup-pitch-gyorstalpalo/ 
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YOUTUBE LINK: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JBWTRHVFHM4&T=5S 

https://www.youtube.com/watch?v=JBwTRHvfHM4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=JBwTRHvfHM4&t=5s


KEZDETEK 
 2019. március 28. Internet Fiesta zárókonferencia 
„A robotok már a Könyvtárban vannak!”  

 Előadó: Sugár Sára, Abacusan Stúdió 
Oktatásszervező Nonprofit Kft.  

  
 Sugár Sára nagyon meggyőző előadása után kerestük a lehetőséget, hogy a robotika programot 
megismerjük, megtanuljuk és alkalmazzuk a Somogyi-könyvtárban.  

 Örömmel vettünk részt a Keltsd életre a Kis herceg  
kalandjait! mintaprogram kipróbálásában. 
A mintaprogramot Sugár Sára fejlesztette Az én könyvtáram projekt keretében. 
A mintaprogram letölthető a projekt hivatalos oldaláról: http://www.azenkonyvtaram.hu/fejlesztes 

  

 

  

http://www.azenkonyvtaram.hu/fejlesztes


ROBOTIKA / FEJLESZTŐ: SUGÁR SÁRA 
YOUTUBE LINK: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=5VGEB3IUMLW  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5VGeB3Iumlw


ELŐKÉSZÜLETEK - TANULÁS 
2019. augusztus végén részt vettem Orosházán egy 30 órás képzésen Pedagógus-továbbképzés az 
Abacusan-ArTeC digitális pedagógiai eszközcsomagok használatához  

 

 a 

Ez a 2 kép az orosházi képzésen 
készült, amelyet tele izgalommal 
és várakozással fogadtam. 
A 2. képen jól látható, azt nézem 
melyik egyáltalán a vezeték 
eleje/vége… 
Itt szeretném megköszönni 
Sikaláné Sánta Ildikónak, aki 
végig hitt bennem és támogatott 
a megvalósításban. 



FELKÉSZÜLÉS A MÉLYMONITORINGRA 
 

 Az én könyvtáram projekt befejező részében 10 mintaprogram egyedi monitoring vizsgálatban vett 
részt, amelynek feladata a mintaprogramok teljes kipróbálásának követése, értékelő jelentés 
készítése volt. A Robotika - Keltsd életre a Kis herceg kalandjait! mintaprogramnak a kipróbálását a 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár vállalta, a Maroslelei Általános Iskola diákjainak 
bevonásával.  

 A fejlesztő, Sugár Sára így fogalmazott a programról: célja a résztvevő 4-6. osztályos gyermekek 
komplex kompetenciafejlesztése 1 hetes tábor vagy 5 alkalmas foglalkozás sorozat keretében. A 
program javasolt létszáma 10-15 fő. A foglalkozás sorozat keretében a résztvevő gyermekek 
megismerik vagy felelevenítik Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című művét, értelmeznek és 
megvitatnak egyes emblematikus részleteket, majd ezeket a jeleneteket ArTeC robotok építésével és 
programozásával életre keltik. 



FELKÉSZÜLÉS A MÉLYMONITORINGRA 
 A mélymonitoring ellenőrzése szigorúan zajlott, a 
foglalkozást csak egyedül tarthattam, más kolléga 
nem vehetett részt a bemutatón oktatóként. 

 Az orosházi képzés után első lépésként 5 kollégával 
elkezdtük a közös tanulást a Somogyi-könyvtárban. 
Kollégáim - Vóna Mária, Jenőfi Gábor, Molnár Dániel, 
Pinjung Márk, Kalydi László - segítettek a foglalkozás 
előkészítésében, valamint részt vettek a maroslelei 
foglalkozáson mint „nézők”, így a foglalkozás végén 
megbeszélhettük a tapasztalatokat.  

 

   

   

   

   

   

   



FELKÉSZÜLÉS A MÉLYMONITORINGRA 

 A Maroslelei Általános Iskola 6.osztályos 
diákjaival (12 fő) próbáltuk ki ezt a projektet 5 
napon keresztül délutánonként 12.30-16.00 
között.  

 A diákok délelőtt tanórákon vettek részt, és 
délután tartottam számukra a foglalkozásokat. 
A tanárok nagyon segítőkészen, érdeklődően 
álltak a foglalkozásokhoz. Házi feladatot, 
délutáni felkészülést nem adtak a gyerekeknek 
ebben az 5 napban.  

   

  

   

   

   

   



ROBOTIKA – MAROSLELE 

 A gyerekek nagyon lelkesen vettek részt a foglalkozásokon.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
  

  



ROBOTIKA - MAROSLELE 
 Az első 2 napban - a mintaprogram leírása alapján - a tanulók megismerték a robotok alkatrészeit, 
érzékelőket; megismerkedtek a programozási felülettel, amely után képesek voltak egyszerű 
programok írására, azoknak a robotokra történő rátöltésére. 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 A képek forrása: a mintaprogram bemutatója 



ROBOTIKA - MAROSLELE 
 A maroslelei első 2 nap tapasztalatait felhasználva dolgoztuk ki a robotika foglalkozásaink alapját:  
2-3 fős csoportok kialakítása, az elején közös munka, de aztán engedni a saját elképzelések 
megvalósítását, közös projektbemutató a végén stb. 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 A képek forrása: a mintaprogram bemutatója 



ROBOTIKA - MAROSLELE 
 A 3. nap összegyűjtötték a tanulók a regény jeleneteit, rendszerezték időbeliség, helyszín, tartalom 
szempontjából, csoportonként a szövegnek a részletes értelmezése megtörtént. Ezeket a jeleneteket, 
szereplőket dolgoztuk fel: kis herceg, a róka megszelídítése, a lámpagyújtogató bolygója, visszhang, 
vulkán és a rózsa, a bárány a dobozban. 

 
 

 



ROBOTIKA - MAROSLELE 
 A regény jeleneteit le is rajzolták a gyerekek, készült  egy „projektlapunk”. Minden gyereknek 
lefénymásoltam az adott jelenetet a regényből, amit kidolgoztak a csoporttal. A gyerekek 
kikölcsönözték a könyvet is, hazavitték és otthon is olvasták. Ezt több szülő visszajelzéséből is 
tudom, hogy ez a hét nemcsak az iskolában szólt A kis hercegről, hanem szabadidejükben is 
ezzel foglalkoztak. Volt olyan édesapa (foglalkozása: esztergályos), aki azt mondta, hogy a fia 
egy regényről mesél és robotokról, de ő nem érti. Én csak arra kértem, hogy hallgassa meg, 
figyelje őt. A gyermek tanulási nehézségekkel küzd az iskolában, de ez az 5 nap alatt nagyon 
sokat változott a szülei, tanárok és osztálytársai elmondása alapján. 

 
 

 



ROBOTIKA - MAROSLELE 
 A 4. nap volt a legintenzívebb napunk itt kellett felépíteni és beprogramozni a robotokat a regény jelenetei 

alapján. Közösen oldották meg a problémákat, de egymás megoldásaira is nagyon kíváncsiak voltak. 

 
 

 



MAROSLELE - PROJEKTZÁRÓ 
 Az 5. nap egy bemutatóval zárult, amelyre újságírók, az 
iskola igazgatója és tanárai, szülők, nagyszülők és a 
polgármester is eljött. 
Ezt a zárónapot a gyerekek tartották, én is csak háttérből 
figyeltem őket. A regényből részletet olvastak fel, röviden 
összefoglalták a történetet, elmesélték az állomások 
fontosságát, milyen megoldással építették és 
programozták be a jeleneteket. A végén pedig egyéni 
bemutatókat tartottak az érdeklődőknek programozásból. 
Nem kell mondanom milyen büszkék voltak a tanárok és a 
családtagok is. 
És az érdekesség a végén, megkérdezték, hogy maradhat-e 
még náluk a könyv, mert újra elolvasnának részleteket 
belőle. 

 
 

 

Cikk: Robot kis herceget építettek a lelei gyerekek (makohirado.hu) 
https://makohirado.hu/2019/09/18/robot-kis-herceget-epitettek-a-lelei-gyerekek/ 
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FELKÉSZÜLÉS A FOGLALKOZÁSOKRA 
 

 A maroslelei projekt szeptember közepén lezárult, mi már a Somogyi-könyvtárban október 2-án (!) megtartottuk 

az első robotika foglalkozást. Kidolgoztunk egy 45 perces tematikát, amivel megkerestük az iskolákat.  

  



STATISZTIKA 
  2019. október és 2020. márciusa között: 

 - 30 robotika foglalkozás 

 - közel 700 tanuló 

 - 45-90 perces foglalkozások 

 A tapasztalatunk az, hogy olyan iskolákkal is fel tudtuk venni a kapcsolatot, akik de nem jártak a 

könyvtárba. Azok az iskolák, akikkel eddig is volt kapcsolatunk, nagyon örültek az új, innovatív 

foglalkozásnak, ami népszerű a diákok körében. Az első robotika foglalkozás után több osztály is jött 

újabb robotika foglalkozásra, náluk már szövegértéssel egybekötött robotika foglalkozást tartottunk.  



PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ 
  A Gregor József Általános Iskola 5.osztályos diákjai részt vettek egy 45 perces robotika foglalkozáson, majd 2 

hónap múlva tartottunk nekik újabb robotika foglalkozást, Petőfi Sándor János vitézét keltettük életre robotok 

segítségével. A foglalkozást az Odesszai fiókkönyvtárunkban tartottuk, ahol a gyerekeket 3 csoportba osztottuk, 

alkalmazkodva a könyvtár adottságaihoz. A gyerekek az iskolában már feldolgozták a János vitézt a tanárnővel. 



PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ 
  Csoportmunkában szövegfeldolgozást is kaptak, az idézetek alapján kellett csoportot alkotniuk:  

János vitéz, banya, bárányok. Néhány idézet: 

 Csillagokat rúgott szilaj paripája, 
Mikor Jancsi magát fölvetette rája, 
De ő keményen űlt rajta, mint a cövek, 
A földindulás sem rázhatta volna meg. 

 Katonák jövének, gyönyörű huszárok, 
A nap fénye ezek fegyverén csillámlott; 
Alattok a lovak tomboltak, prüsszögtek, 
Kényesen rázták szép sörényes fejöket. 

 Már csaknem egészen nap volt a vidéken, 
Az utolsó banya volt a soron épen... 
Kire ismert János ebbe' a banyába'? 
Hát Iluskájának mostohaanyjára. 

 Cifra beszéd kéne azt elősorolni, 
A vörös nadrágban mit érezett Jancsi, 
Mit érezett, mikor a mentét fölkapta, 
S villogó kardját a napnak megmutatta. 

Szerelem tüze ég fiatal szivében, 
Ugy legelteti a nyájt a faluvégen. 
Faluvégen nyája mig szerte legelész, 
Ő addig subáján a fűben heverész. 

Kukoricza Jancsi fölkapta subáját, 
S sebes lépésekkel ment keresni nyáját, 
Nagy megszeppenéssel most vette csak észre, 
Hogy imitt-amott van egy-kettő belőle. 

  



MOLNÁR FERENC: PÁL UTCAI FIÚK 
 Ugyanezzel az osztállyal megbeszéltük, hogy találkozunk 3 hét múlva, mert 

akkorra már feldolgozzák az iskolában a Pál utcai fiúk regényt. A tanárnő már 

2x60 percre hozta el a diákokat a könyvtárba foglalkozásra. A Gyermek-

könyvtárban Kulcsár Marianna tartott nekik foglalkozást 60 percben. 



MOLNÁR FERENC: PÁL UTCAI FIÚK 
 A gyermekkönyvtári foglalkozás után a 3. emeleti digitális laborban 3 csoportban dolgoztunk további 60 

percben a gyerekekkel. A 3 projektmunka: Füvészkert és a Vörösingesek járőrözése; Grund és a zászlókitűzés; 

Üveggolyózás a Múzeumkertben. A végén bemutatóval zártuk a 120 perces foglalkozást. 



ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT EMBEREKNEK  
ROBOTIKA FOGLALKOZÁSOK 

 Fontosnak tartjuk a fogyatékkal élők számára is a könyvtári 

szolgáltatások bemutatását. Rendszeresen tartunk számukra 

foglalkozásokat, amiből a robotika foglalkozás se maradhatott ki. 

 Erről a sajtó is beszámolt: https://szeged.hu/hirek/32780/ertelmileg-

akadalyozott-embereknek-gyujtottek-adomanyokat-a-szegedi-

konyvtarosok 
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FIÓKKÖNYVTÁRAKBAN ROBOTIKA FOGLALKOZÁSOK  

A fiókkönyvtárakban 2020 január elejétől elkezdtük tömbösített foglalkozások tartását 8.00-tól 15.00-ig. Az 
iskolák szívesen hozzák erre a foglalkozássorozatra a gyerekeket. Itt is egyik alapfoglalkozás a robotika, de 
mellette ÖKO-foglalkozást, QR-kódos foglalkozást és pl. Lengemeséket (Az én könyvtáram mintaprogram része, 
fejlesztő: Kulcsár Marianna) is tartunk. A fiókkönyvtárakban alkalmazkodunk a helyszínhez, az adottságokhoz, 
de úgy gondolom ez mind csak logisztika kérdése, minden megoldható. 
  



FIÓKKÖNYVTÁRAKBAN ROBOTIKA FOGLALKOZÁSOK  

A sajtóban is többször megjelenünk a robotika foglalkozásokkal is: 
Gyerekeknek tartottak robotika órát és laptopot adományoztak Tápén 
https://szeged.hu/hirek/31342/gyerekeknek-tartottak-robotika-orat-es-laptopot-adomanyoztak-tapen 
Laptopot kapott a tápéi fiókkönyvtár 
https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/laptopot-kapott-a-tapei-fiokkonyvtar-4679400/ 
Laptop-átadás és robotépítés Tápén 
https://szeged-a-mindenem.webnode.hu/laptop-atadas-es-robotepites-tapen/ 
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CSALÁDI ÉS TEMATIKUS NAPOK 

 Havonta egyszer szombatonként elindítottunk egy 
rendezvénysorozatot OkosÓrák a könyvtárban.  

  
Építsünk és programozzunk együtt könyvszállító robotot! A 
résztvevők között kisorsolunk egy ajándékot: saját maga 
készíthet el 3D nyomtatóval egy robotos könyvjelzőt, amelyet 
haza is vihet. Várunk minden érdeklődőt az újdonságok 
birodalmába egy izgalmas felfedezésre! 

  
 Több család is részt vesz ezeken a foglalkozásokon és 
rendszeresen visszajárnak a következő alkalmakra. Honlapon, 
facebookon és hírlevélben hirdetjük.  

  



KOLLÉGÁK KÉPZÉSE, KÖZÖS „JÁTÉK” 
 Fontosnak tartottuk, hogy kollégáink megismerkedjen a robotika foglalkozással. Sok csoportot szerveztek, 

hívtak meg kollégáink, miután látták a foglalkozás menetét. Az egyik irodalmi robotika foglalkozásra a kötészet 

munkatársai építették meg Nózit a rendőrkutyát. (Kántor Kata: Az ékszerrablók nyomában) A csapatépítésnek 

is nagyon jó volt a közös „robotolás”. 



TÁRSSZERVEZETEKKEL VALÓ KAPCSOLAT ELMÉLYÍTÉSE  

 A Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának dolgozóinak tartottunk csapatépítő robotika 
foglalkozást. Testreszabott feladatot kaptak, egy újabb raktárköltözést kellett megvalósítaniuk robotok 
segítségével egy nehezített pályán. A feladatot sikeresen teljesítették. 

 Más szegedi kulturális intézmények dolgozói is jelentkeztek már foglalkozásra, a következő csapatépítő játék 
résztvevői a Móra Ferenc Múzeum kollégái lesznek. 



KONFERENCIÁK, WORKSHOPOK 
Továbbképzéseknek és előadásoknak adunk helyszínt, ahol az újszerű könyvtárhasználati módszerek között a 

robotika a könyvtárban témáról is tartunk bemutatót. 



CODE WEEK – 2019, 2020 
 Ismét csatlakozunk az Europe 
Code Week programsorozathoz, 
amely 2020. október 10-25. 
között kerül megrendezésre.  

 Az európai programozási hét célja 
a programozás és a digitális 
jártasság szórakoztató és érdekes 
módon történő bemutatása.  

  
 Ezekben a témákban szervezünk 
programokat: OkosÓrák a 
könyvtárban, Robotika, 3D 
nyomtatás, programozás 
alapjainak elsajátítása.  
 



A JÖVŐ… 
 - további újításokkal készülünk a robotika foglalkozásokra 
 - nyitottak vagyunk az iskolák kéréseire, szépirodalmi művek feldolgozására robotika segítségével 
 - önfejlesztéssel, belső továbbképzésekkel továbbképezzük magunkat robotika témakörben 
 - nyári robotika tábort szervezünk 
 - a robotika foglalkozások tartását szélesítjük Csongrád megyében  
 - a Somogyi-könyvtár létrehozott egy elearning ingyenes távoktatási felületet. Erre a felületen megjelentetjük 
az eddigi foglalkozástematikáinkat, így bárki számára elérhetők lesznek. Célunk, létrehozni egy ingyenes 
robotika a könyvtárban „feladatbankot”. 

 - segítséget nyújtunk és együttműködünk azokkal a könyvtárakkal, akik szintén alkalmazzák a robotokat 
foglalkozásaikon 

 - továbbra is nyitottak vagyunk az innovatív dolgokra, amelyekkel még korszerűbbé tehetjük könyvtárunkat 



KÖSZÖNET AZ ABACUSAN STÚDIÓNAK 

 Köszönet az Abacusan Stúdió munkatársainak,  
akik tanácsaikkal és eszközeikkel támogatták a monitoring  
programot valamint a későbbi foglalkozásaink létrejöttét. 

 Ötleteinkkel, kérdéseinkkel bármikor fordulhatunk hozzájuk. 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 

Piri Ildikó 
 
Somogyi-könyvtár 
Szeged, Dóm tér 1-4. 
piri.ildiko@sk-szeged.hu 
piriildi@gmail.com 
20/434-1715 
62/425-525 


