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Tanulás 

A diák „másik bolygón” érzi magát 

Gyakorlati tudás, magabiztosság hiánya 

Túl sok ismeretanyag, adat – nem áll össze tudássá 

Tippelgetés a megfontolt lépések helyett 

Tanulási képesség megszerzésének hiánya 

Hatékony csapatmunka hiánya 

Kedvezőtlen közeg a tanárok és diákok számára 

Rabok legyünk vagy szabadok? 



Kísérletezés, gyakorlatias, élményszerű tanulás 
Átláthatóság, jobb megértés 
Univerzális elvek, multidiszciplináris területek 
Skálázhatóság – sokféle szintnek megfelel 
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Eszközök 

LEGO robotok 

Raspberry Pi 

Arduino 

Megoldások 

Fórumok 

Megosztott szoftverek 

Videók 

DIY tanácsok 



Multidiszciplináris területek 

fizika, matematika, informatika, biológia, kémia, … 

Átláthatóság 

Megértés, nem csak reprodukálás 

Szakmailag helyes alkalmazás 

tudás, igényesség, kritikai szemlélet 

Skálázhatóság 

Bemutatóktól a használáson át a fejlesztésig 

Gyakorlatorientáltság 

Aktív használat, valódi jelek, eszközök, kísérletek 



Saját megoldások a problémákra 

Elképzelés, elkészítés, tesztelés, hibajavítás 

Mérnökszerű hozzáállás, szemlélet 

Gondolkodás a belekezdés előtt → találékonyság 

Gondosság, pontosság → megbízhatóság 

Gyakorlás → magabiztosság, alaposabb tudás 

A működési elvek megismerése → tartósabb tudás 



Régebbi fejlesztésünk 

EDAQ530 

Geomatechnek: 100 db 

Átültetés Arduinora 

Elérhetőbb 

Átláthatóbb 

Rugalmasabb 

Skálázhatóbb 
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Sokféle szenzor 
Programozható 

Feszültség 

Áram 

Ellenállás 
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Gyorsulás 
Hőmérséklet 
Páratartalom 
Nyomás 
Mágneses tér 
… 
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Hőmérséklet 
Fényintenzitás 
Elmozdulás 
Elfordulás 
… 
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Termoelem 
Indukált feszültség 
… 
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Nyomásszenzor 
Mérlegcella 
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A szenzorcsatlakozót a felhasználó konfigurálja 
Skálázást ad a mennyiségre 
Folyamatos mérés: grafikon vagy számok 
Jelek szintmetszései: események  



www.inf.u-szeged.hu/miszak/ 


