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Oktatdsi 6s Szocidlis Bizotts6q
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Brenner J6nos Ovoda, Altaldnos
lskola. Gimn6zium 6s Koll6oium

Szervezet neve:

Jooist6tusz:
B[r6s{g i/tdzskdnyri nyilv6ntart6sba
v6tel6nek sz6ma:
Ad6sz6m:
Bank meonevez6se:
Banksz6mla sz6m:
Szervezet vezet6j6nek neve 6s
beoszt6sa:
lr{nyft6szdm:

\'

VAB/OKT/275-7 t2015.
18898921-2-18
11747006-20174721
Englert Zsolt
9700

V{ros:

Utca:
HAzEzAm:
Hivatalos k6ovisel6

telebnszdma:

T6ncsics Mihdlv
48.
(06)30/620-38-46

S po rbzervezetek eset6 n
szakoszlflvai nak sz{ma :
A szervezet tagjainala/ku rat6rium
troiainak sz{ma:
A szervezet k6z6rdek0 Onk6nteseinek 0
sz6ma:

1t6
Telefonl +3S 941$?0" T00
Fex:+36 S4/328-148
Web : vtlwrrv.szom ba(he ly. h u

ll. T6mogat6ssal kapcsolatos adatlap

c6lia:

K6relem
A Rendean6nv (eqv6b) neve:
Rendean6ny (egy6b) eset6n a
rendean6ny (egy6b)

Eqveb tdmoqatds
Robotika szakk6r
2017.06.06.

Rendean6ny (egy6b) eset6n a
rendean6n,llegVQb . . .

2017.06.06.

499950
lg6nyelt dsszeg:
499950
Osszk6lts6o:
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K6relem szakmai indoklSsa A Brenner J6nos Altal6nos lskola 6s Gimndzium 4 6vvel

ezel6tt, 0ttd16 szerepet v6llalva - Szombathelyen, s6t eg6sz Vas megy6ben elscik6nt indftotta meg a robotika tanit6s6t, szakkori foglalkoz6s form6j6ban. Kezdetben 2
programozhat6 Lego robot 6llt a gyerekek rendelkez6s6re, amelyet r6szben 6ner6bd,l,
r6szben egy szombathelyi c6g tdmogat5s5nak kdszonhetcien tudtunk megv6s6rolni. A

di6kok kor6ben hamarosan n6pszerri lett a szakkdr, de a l6tszdm b6vit6s6hez
szUks6gess6 vdlt a robotok sz6mdnak ndvel6se is. Ezert fordultunk 2014-ben a v6ros
Oktat6si Bizotts5gdhoz, t6mogat6st k6rve, 6s kapva 3 tov6bbi robot megv6s6rl6sdhoz.
Jelenleg 5 robottal dolgozunk, 6s az6ta sikerUlt egy fontos kiegeszlto csomagot
szerel6shez alkatr5szeket is beszereznUnk, valamint a robotika n6pszeruisit6s6re
l6trehoztunk,,Brenner Robotika" cimmel egy on6l16 honlapot is. (http://www.brennerrobotika.org/) lskolSnk minden lehet6s6get megragad arra, hogy nem csak saj6t
tanul6ink szAm{ra tegyUk el6rhetov6 a robotikai ismeretek megszerz6s6t, hanem min6l
tdbb szombathelyi di6k sz6m6ra is. Ennek jegy6ben saj6t kezdem6nyez6sUnkre 2015t6l rendszeresen r6szt veszUnk a Berzsenyi D6niel K6nyvt6rban megrendezett
nyilv6nos bemutat6 napokon, ahol a 3D-s technologiSval, bionik5val 6s di6kjainak
kdzremUkdd6s6vel a robotikdval is megismerkedhetnek a v6ros legkU16nbdz6bb
iskolSibol 5rkezo di6kok, maguk is kipr6b6lhatj6k a robotepit6s 6s programoz6s
gyakorlatdt. A2016. 6vi Szent Mdrton napok keret6ben is tartottunk bemutat6 ekiaddst

az Eml6kmfinel fel6llitott s6torban, ahol szint6n sok erdeklod6t fogadtunk.
KUldet6sUnknek tekintjUk, hogy ezzel a modern technol6gi6val min6l tdbb di6kot 6s
tan5rt megismertessUk, 6s id6veltov6bbi szombathelyi iskoldkban is elindulhasson a
robotika oktatdsa. A robotikai tanit6s6val iskoldnk'hozz{j6rulhat a v6ros nyugatmagyarorsz6gi mechatronikai kdzponti szerep6nek ercisit6s6hez, a g6peszm6rn6k
k6pz6s megalapozAs1hoz,6s a Szombathely hazavAr programhoz. Az 1ltalitnos iskolai
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koroszt6ly tekintet6ben 169ioban jelenleg meg egyedUl6l16 szakkdr meghonositSs6val
iskolSnk egy uj 6s korszer[i elemmel gazdagitja a szombathelyi kdzoktat6si
int6zm6nyek 6ltal ny0jtott kepz6si kln6latot, 6s megnyitja annak lehet6s6g6t, hogy az
erdekl6d6i fels6 tagozatos tanul6k v6rosunkban is megismerkedhessenek a
robotprogramoz6s alapjaival. Bizunk abban, hogy a felncivekv6 iskol6sok koztil a
k6s6bbiekben sokan folytatj6k majd tanulm6nyaikat a ELTE SEK mriszaki k6pz6sein,
6s kdzUlUk kerUl-hetnek ki a j6v6 m6rnokei. lskol6nkban a speci6lisan oktatdsi c6lra

kifejlesztett LEGO@ Education Wedo rend-szert haszn6ljuk, amely lehetciv6 teszi, hogy
a di6kok megtanuljdk meg6piteni, utasitani, elemezni a robot viselked6s6t, mikdzben
olyan k6szs6geik is fejl6dnek, mint a kommunik6ci6, az egyUttm[ikddes es a

csapatmunka. Programozdsra a National lnstruments 6ltal fejlesztett EV3 grafikus,
ikonalapf nyelvet hasznSljuk. A robotika izgalmas m6dja annak, hogy a tudom5ny, a
m6rndki technologia, a'$6p6szet 6s a matematika egy oszt6lyteremben integ16lodjon.
Szakkoroseink nagyon Ugyesek 6s kreativak, lelkesed6siik naprol napra
visszaigazolj6k a robotika oktat6s sztiks6gess6g6t. Az 6vek 6ta tart6 munka az idei
6vben teremte meg els6 komoly gytimdlcs6t: csapatunk remek versenyeredm6nyeket
ert el. A Sopronban megrendezett nyugat-magyarorsz6gi regionSlis versenyen

-

egyedUli Vas megyei r6sztvev6k6nt -sikerUlt a hatodikos di6kjainkkal megszerezni az
els6 6s mSsodik helyez6st. A gy6zelemnek koszdnhet6en indulhatunk az orsz6gos

robotika versenyen is Hajdfboszorm6nyben, ahol a dobogorol ugyan lecsusztunk, de a
szombathelyi szlneket elsci alkalommal k6pviselve sz6p eredm6nyt ertiink el.
(http://www.brenner-robotika.org/bemutatoacutek-versenyek.html) Hosszabb t6vrl
c6lunk a megkezdett munka folytatdsak6nt egy speciSlis eszkdzdkkel, tesztelci

terepasztallal, 6s 12-14 robottal felszerelt robotika tanterem l6trehoz6sa, annak
6rdek6ben, hogy nagyobb letsz6mu iskolai csoportoknak tudjuk a ,,robotoz6s" alapjait
megtanitani interaktiv m6don, 6n6ll6 kls6rletez6sekkel. A szakkorre nagy a
tf ljelentkez6,s, a jelenlegi tanul6i l6tsz6mot 10-15 f6vel tudn6nk b6vlteni. Ezen kivUl
szeretn6nk a jdvclben is eredm6nyesen 6s magas szinvonalon k6pviselni Szombathely
v6rosSt a soron kdvetkez6 orszdgos versenye-ken, vagy id6vel akdr nemzetkozi
megm6rettet6seken. A fejleszt6s alkalmass6 tenn6 az iskolSt region6lis esetleg
orszdgos versenyek lebonyolit6sdra. Ennek jelenleg orszdgosan csak h6rom helyszlne

van. Fent megfogalmazott c6ljaink eler6sehez elengedhetetlen a robotok sz6m6nak
emel6se, mert munka6llom5sonk6nt optim6lisan 2-2 tanul6 tud egyszerre
eredm6nyesen dolgozni. Ezzel a fejleszt6ssel meg tudndnk tartani a lelkes gyerekeket,
igy a f6r6helyek korldtozotts6ga miatt nem maradn6nak ki tehets6ges didkok az
oktat6sb6l. Az eszkozpark b6vit6se esett6n tobb csapatot is tudn6nk inditani
3/6

versenyeken, ak6r minden 6vfolyamon. Mindehhez elengedhetetlenUl sziJks6gUnk
fenne tov6bbi robotok beszerz6s6re, azonban erre a c6lra pAlyAzati forr6sok
Magyarorszfugon egyel6re nem el6rhet6ek. Tisztelettel k6rjUk a Bizotts6got, hogy
segitse szakmai terveink megval6slt6sdt, a jov6 m6rndkeinek kinevel6s6re ir6nyu16
elm6leti 6s gyakorlati alapozo k6pz6si.ink sikeres fejleszt6s6t, 6s az ehhez szUks6ges 5
db robot megv6s6rl6sdhoz 499.950 Ft t6mogatdst megit6lni sziveskedjek. Tisztelettel
6s kdszdnettel: Englert ZsoltKir6ly Klaudia igazgat6 A Robotika szakkdr vezetdje
R6szletes k6lb6gvet6s- m0kdd6sit6mogat6s esqt69 a szeruezet 6ves,
re ndear6 nyt6mo g at{s ese6n a rendeaf 6ny dsszkd lts6gvet6se- szdveges
indokl6sa:

t[pUS: EV3 LEGO Mindstorms Education bSzis szett EGYSEGAR: 99.990 Ft
MENNYISEG:5 db OSSZES AR: 499.950
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