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Az iskoláról: 

1919. október 9-én nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó fiatalok előtt a IX. kerületi Fáy András 

reál-gimnázium fiókintézete. Az 1921-22. iskolai évben vette fel intézményünk Kossuth Lajos 

nevét. Az 1924-25-ös tanév végén, iskolánk történetében először, megtartották az ún. 

„érettségi vizsgálatot”. Évtizedek elteltével 1963 augusztusára az Ady Endre utcában 

elkészült az új, megfelelően felszerelt épület három tanműhellyel, sőt 44 év várakozás után 

végre tornateremmel is. Még az 1959/60-as tanévben bevezették a gyakorlati foglalkozást, 

majd a koedukált oktatást. Az első magyar – német két tanítási nyelvű osztály 1990-ben 

indult, mely a mai napig nagy sikernek örvend. Napjainkban évfolyamonként 3 osztálytípus 

közül választhatnak a felvételiző diákok: 

- angol – spanyol nyelvi előkészítő („A”) 

- angol – német emeltszintű („B”) 

- illetve német két tannyelvű. („C”) 

Az iskola és a tantárgy kapcsolata: 

A számítógép az elmúlt fél évtizedben mindennapjaink részévé vált. Ezért az informatika tantárgy 

mellett egyre fontosabb szerepet kíván adni az info-kommunikáció különböző szakórákon való 

megjelenésének. A tantestület több mint fele rendszeresen használja munkájában a számítógépet 

és mindenekelőtt az Internetet, ilyen tárgyú továbbképzéseken vesz részt, valamint a többiek 

segítségét igénybe véve rendszeresen önképzést folytat. 

Az iskolában 1987 óta tanítanak technika néven informatikát. Ezután a tantárgy nevét 

számítástechnikára változtatták, majd később informatikára módosították. A nyomtatott 

anyakönyvekben először 1999-ben találkozhatunk a tárgy mai nevével. 

Ahogy az iskola pedagógiai programjában is olvasható, az informatikaoktatás hátterét a 

központi, fenntartói és az alapítványi forrásból beszerzett, állandó fejlesztés igénylő hardver 

és szoftver jelenti. Az adott keretek között reális célkitűzésnek a felhasználói ismeretek 

elsajátíttatása tekinthető. Az információs „anyanyelvi” ismeretek meglétét bizonyító, 

nemzetközi szinten is elismert ECDL-vizsga szövegszerkesztési, táblázatkezelési, internet-

használati, valamint adatbázis-kezelési részterülete látszik feltétlenül elérendő célnak. A 

terület fontosságára való tekintettel a megváltozott óratervi ajánlások mellett is próbálják a 

szükséges óraszámot biztosítani. További órák esetleges átcsoportosításával bármely típusú 

osztályban kialakíthatók az emelt szintű oktatás feltételei, s ilyen körülmények között 

megcélozható a teljes ECDL-vizsgára történő felkészítés is. (Hasonló lehetőségeket biztosít az 

érettségi előkészítő is.)  

Az utóbbi években multimédiás konfigurációval láttak el több szaktantermet. Ezt a programot 

a következő években is folytatják. Az így felszerelt termekben órát tartók már el sem tudják 

képzelni az oktatást a multimédiás eszközök használata nélkül.  

Az informatika a matematika munkaközösséghez tartozik, mivel az iskolában csak 3 

informatika tanár van, akik így nem alkothatnak önálló munkaközösséget, hiszen a 

Kossuthban, ahogy Gersei Tanár Úr fogalmazott: „-Feladatuk a matematika és az informatika 

tantárgyi integrációjának segítése a digitális kompetenciák fejlesztésével."   
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A kulcskompetenciák fejlesztésének megjelenése az informatika tantárgy helyi tantervében: 

  

Kulcskompetenciák 
Fejlesztésük területei, módja, eszközei a 

helyi tantervben 

Anyanyelvi kommunikáció 

- szövegszerkesztés (pályázatok, önéletrajz 
formai és tartalmi elemzése) 

- csoportmunka 

Idegen nyelvi kommunikáció 

- idegen nyelvű szoftverek használata 

- Internet: idegen nyelvű anyagok keresése 

- angol, német és spanyol nyelvű iskolai 
weboldal készítése 

Matematikai kompetencia 

- matematikai programcsomagok használata 
(CALC, GRAFEQ, Maple…) 

- Excel-függvények, grafikonok készítése 

- matematikai modellek 

Természettudományos kompetencia 

- más tantárgyakban felmerülő problémák 
modellezése (Excel, ACCESS) 

- bemutatókészítés 

Digitális kompetencia 

- digitális eszközök használata (scanner, 
projektor, digitális kamera, fényképezőgép) 

- kép- és videoszerkesztő szoftverek 
használata. 

A hatékony, önálló tanulás 

- SDT-használat. 

- tanulást segítő portálok használata 

- könyvtárhasználat 

Szociális és állampolgári kompetencia 
- Internet: ehhez kapcsolható anyagok 

célzott keresése 

Kezdeményezőkészség és vállalkozói 
kompetencia 

- csoportmunka, projektek készítése 

- csapatversenyeken való részvétel 

Esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőkészség 

- esztétikus dokumentumok (plakátok, 
többoldalas dokumentumok, beszámoló) 

- képszerkesztés 

- weblapszerkesztés 
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A ’90-es évek elején az oktatás Commodore 64-es gépeken zajlott. Ezen tanultak a 

gimnazisták Basic nyelven programozni. 1994/1995-ös tanévben kapta az iskola az első PC-

ket, ám ezeket sajnos még maga a tanár sem tudta kezelni, így háttérbe szorult a gyakorlati 

oktatás. Az ezredforduló után azonban egyre többször került sor szövegszerkesztői, illetve 

táblázatkezelési feladatok megoldására. 

A 2004. évi anyakönyvekben találjuk az iskola első informatikából érettségiző diákjait, noha 

az országban már 1996-tól érettségiztek a tárgyból. Több tanár véleménye szerint azért tehető 

ilyen későre az első informatika érettségi a Kossuthban, mert humán beállítottságú iskola 

lévén inkább nyelvből érettségiztek ötödik tárgyként is a tanulók. Ekkor még gyakorlati 

anyagrészt nem kértek a három fiataltól, akik új fejezetett nyitottak a Kossuth érettségi 

vizsgáiban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kossuth Lajos Gimnázium első, informatikából jelesre érettségiző diákjának érettségi anyakönyve 

A 2005-ben bevezetett kétszintű érettségin már gyakorlati tudásukról is számot kellett adniuk 

a tárgyból érettségizőknek. Az iskolában ekkor ketten jelentkeztek informatika érettségire. Az 

elmúlt években ez a szám folyamatosan növekedett, hiszen több egyetemen elfogadják az 

informatikát, például a fizika érettségi helyett. Másrészt sokan úgy gondolják, hogy a 

főbbtantárgyak mellett legyen ez a választható érettségi tárgyuk. Sokan már 11-es korukban 
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megpróbálnak minél jobb eredménnyel levizsgázni, amire van is lehetőség, hiszen 

informatikából továbbra is lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni. 

Az alábbi diagramból jól látható, hogy az elmúlt évek során egyre többen jelentkeztek 

informatika érettségire. Ez a szám egészen 2014-ig növekvő tendenciát mutat, tavaly 

valószínűsíthető azért jelentkeztek kevesebben, mert csak két végzős osztálya volt az 

iskolának. Az előrehozott érettségik száma azonban továbbra is magas volt, 18 darab. 

 

Érdekes adat, hogy emelt szintű érettségire az iskolából először csak 2008-ban jelentkezett 

egy tanuló. Ez betudható a kevés óraszámnak is. S ha már óraszámok: a fent említett három 

osztálytípusban különböző óraszámokban folyik az informatika oktatása. Többek között erről 

is kérdeztem volt informatika tanáromat, Gersei Zsoltot: 

Mit tanítottak/tanítanak az iskolában informatikából?  

Elődöm nagyobb hangsúlyt fektetett olyan matematikai problémák megoldására, ami az 

informatikában is előfordul. Ilyen volt például a különböző számrendszerekben való számítás. 

Én azonban fontosabbnak láttam olyan feladatokat megoldani az órák keretében, ami a 

középszintű érettségire készíti fel a gyerekeket. Emellett természetesen igyekszem némi 

informatika kultúrát is oktatni, aminek ismeretét kamatoztatni tudják a diákok a szóbeli 

érettségin. Sajnos az iskolában kevés óraszám jut az informatika oktatására, éppen ezért 

igyekszem csak a leghasznosabbakat elmondani, hogy aztán minél többet készülhessünk az 

érettségire, amire egyre nagyobb számban jelentkeznek a diákok. A „B” és „C” osztályokban, 

ahol az első évben heti kettő, a második évben heti egy alkalommal van óránk, az Office 

programok használatát, honlapszerkesztést, illetve körülbelül fél éven keresztül informatika 

történelmet tanítok. Sajnos ebben a kis időben tényleg csak azt tudom megtanítani, amire az 

érettségikor szükségük lehet: ennek eredményeként például a honlapszerkesztést grafikusan, 

nem pedig HTML kódban oktatom. Az „A” osztályokban három évig van informatika, így itt 

az utolsó évben, a fent említetteken kívül, némi programozást is tanítok Free Pascal nyelven, 



6 

mert úgy gondolom, hogy ezt a nyelvet hamarabb meg lehet tanulni, mint a többit. Így aki 

esetleg emelt szinten szeretne érettségizni, nagyobb eséllyel vághat bele. De természetesen 

ehhez az otthoni gyakorlás, illetve az órarendi keretek között megtartott fakultáció látogatása 

elengedhetetlen. 

A 11. és 12. évfolyamosok számára tartok érettségi előkészítőt, heti 2-2 órában. Úgy 

gondolom, hogy a szövegszerkesztési, adatbázis-kezelési, táblázatkezelési, illetve 

weblapkészítési feladatok között nincs akkora különbség közép- illetve emelt szinten, ezért 

már a 11-eseknek is emelt szintű feladatsorokból viszek gyakorlópéldákat. A végzősöknek 

igyekszem megtanítani a legszükségesebbeket programozásból, hogy legalább az érettségi 

feladatokat meg tudják oldani és ezzel többletpontokhoz juthassanak. Amit ebben a 9 

hónapban meg tudok nekik tanítani: egyszerű -és összetett adattípusok, elágazások, minimum- 

és maximumkeresés, ciklusok. Emellett ösztönzöm őket arra, hogy minden hibalehetőséget le 

tudjon kezelni a program, fejlesztve ezzel gondolkodásukat. 

Vannak-e más lehetőségek az informatika oktatására? 

Igen. Heti egyszeri alkalommal tartok informatika szakkört, ahol még több feladatot 

igyekszünk megoldani, főleg programozásból. Ahogy már említettem, Free Pascal nyelven 

programozunk, ezt ajánlom az érettségin is környezetként, főleg azok számára, akik csak az 

iskolában tudnak segítséget kérni, ha egy feladatban elakadtak. Természetesen, akik otthoni 

vagy egyéb segítséget kapnak, más nyelven is implementálhatnak, de én nem mindegyikben 

tudok segíteni, ha a diákban kérdés merülne fel. Algoritmusok helyett sajnos egyből a 

kódolásra kerül sor, hiszen a kevés óraszám miatt nem tudnék mindent tüzetesen átvenni. Ami 

a legfontosabb, hogy az érettségi mindenkinek a lehető legjobban sikerüljön! 

Milyen számítógépeken zajlik az oktatás?  

Az iskolában lévő számítógépek mindegyike alkalmas arra, hogy az érettségire való 

felkészítés, továbbá az érettségiztetés sikeres legyen. APU-s, azaz gyorsított feldolgozó 

egységgel valamint Intel processzorokkal rendelkeznek. Ennek köszönhetően több 

multimédiás alkalmazás is futtatható rajtuk. A videókártyák esetében ne a legnagyobb 

teljesítményűekre gondoljunk, hiszen elsősorban ezeket a számítógépeket Office programok 

használatára vesszük igénybe. Ha jól tudom, évekkel ezelőtt még nagyon kevés számítógépe 

volt az iskolának, körülbelül fele annyi, mint amennyi valójában szükséges lett volna. Két éve 

egy nagyobb támogatás eredményeként 20 új géppel gazdagodott az iskola, így már összesen 

52 darab áll tulajdonunkban. Az elmúlt év egyik nagy újítása, hogy minden diák 

felhasználófiókkal rendelkezik, ami egy IBM-szerverről töltődik be, így bármelyik gépnél 

talál szabad helyet a tanuló, ugyanaz a felület várja, mint legutolsó kijelentkezésekor. 

Ön szerint miért ennyire Windows-központú az informatikaoktatás?  

Ennek több oka is van. Elsősorban a gyerekek nagy többsége otthon is Windows operációs 

rendszeren dolgozik, hiszen ezekhez könnyebben hozzájuthatnak, mint például Linuxos 

rendszerekhez. Én is szívesebben használom a Windowst az Ubuntu helyett, bár, ha a Libre 

Office már MySQL motorral fog működni, lehet, hogy egyre többször használnám azt is. 

Másrészt az intézmény is Windows-licenszeket vásárol, hiszen kedvezőbb áron tudunk 

ezekhez hozzájutni. Az egyik legfőbb ok például arra, hogy Apple-termékeket miért nem 

használunk oktatási célra az, hogy borzasztó költségekkel jár mind az eszközök, mind a 

lincenszek megvásárlása. 
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Kossuth Lajos Gimnázium – Bázis terem 

Miben fog változni az oktatás a következő években?  

Úgy gondolom, amíg az érettségin továbbra is olyan feladatok megoldását várják, mint az 

elmúlt években, a gyakorlati oktatás nem igényel nagy változást. Sokkal inkább a szóbeli 

részében. Itt a tételek esetében minden évben történnek apróbb változtatások, de akad olyan 

is, amiben a technika fejlődése következtében, egyre több mindenen kell módosítani. Ilyen 

például a monitorokról szóló tétel, melyben a következő években már csak említés szintjén 

szólunk a CRT monitorokról, de bővebb kifejtést kérünk az OLED/AMOLED kijelzőkről. 
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Köszönetnyilvánítás:  
Ezúton szeretném megköszönni Hajdu Zsolt igazgatóhelyettesnek, volt magyartanáromnak, 

hogy rendelkezésemre bocsájtotta az érettségi anyagokat és az osztályok anyakönyveiből 

utánanézett kérdéseimnek. Valamint köszönet Horváth Vilja tanárnőnek és Gersei Zsolt tanár 

úrnak, akik megosztották velem tapasztalataikat, részletes leírást adtak az iskolában zajló 

informatika órákról. 

Források: 
- http://www.klgbp.hu/ 

- http://www.klgbp.hu/media/dokumentumok/hivdokumentumok/pp_2013_klg.pdf 

- http://www.klgbp.hu/A-KLG-tortenete.html 

http://www.klgbp.hu/
http://www.klgbp.hu/media/dokumentumok/hivdokumentumok/pp_2013_klg.pdf
http://www.klgbp.hu/A-KLG-tortenete.html

