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Bevezetés 

Programozás LOGO nyelven 

Miért oktatunk programozást? 

A programozás ismerete önmagában még nem tesz valakit informatikussá, de a programozás 

minden informatikus alap-eszköztárához tartozik. Húsz évvel ezelőtt azokban az országokban, 

ahol a középiskolákban informatikát oktattak, a programozás a tanterv fontos részét képezte.  

Ekkor következett be az, amit akár az informatika legnagyobb öngóljának is nevezhetnénk. 

Az informatikusok közül néhányan ugyanis azzal igyekeztek az informatikaoktatás 

fontosságát megindokolni, hogy már szinte mindenki rendelkezik, vagy hamarosan 

rendelkezni fog saját számítógéppel. Ezért lenne fontos az iskolai oktatás keretén belül 

közvetíteni a számítógépekkel és az aktuális szoftverekkel való kompetens bánásmódot. 

Ehhez hasonlóan akár egy gépészmérnök is érvelhetne, hogy szinte mindenkinek van vagy 

lesz autója, amivel mindenkinek ajánlatos kompetens módon bánni, s ezért vezettessék be a 

géptervezést a középiskolákba.  

Ennek a „propagandának” következményeként az informatikaoktatás egyes országokban 

olcsó számítógép-jogosítványtanfolyammá alacsonyodott. Mélyreható alapismeretek és 

informatikai alapkészségek közvetítése helyett az oktatásban sokhelyütt rövidéletű és gyakran 

hiányos szoftverek használatára fektették a hangsúlyt. Ezután nem kellett már sok időnek 

eltelnie, amíg az iskolák és az oktatásügyi politikusok felismerték, hogy egy ilyen szintű 

informatikaoktatásnak se tartalmassága, sem pedig tartóssága nincs, és a számítógép-

jogosítvány megszerzéséhez nem szükséges egy külön iskolai tantárgyat bevezetni. És így 

„kidobták a gyereket a fürdővízzel együtt”. Napjainkban a legtöbb németajkú térségben már 

nem létezik informatikaoktatás. 

Ugyan a problémát közben már felismerték, de az informatikaoktatás minden bizonnyal még 

jó ideig fog az olcsó „informatika-propaganda” következményeitől szenvedni. Nem csak 

azért, mert rövid idő alatt és jól képzett oktatók hiányában nehéz egy rosszul bevezetett 

oktatást minőségileg magas szintű képzéssé alakítani, hanem azért is, mert a köztudatban az 

informatikának egy téves arculata alakult ki és rögzült. Eszerint az informatikusok azok, akik 

a számítógéppel jól tudnak bánni, tehát minden trükkjét ismerik, és akik segíteni tudnak, ha 

gondjaink vannak különböző szoftverek használatával. Hasonlítsuk össze ezt a képet a 

matematikáról, fizikáról, vagy egyéb gimnáziumi tantárgyról kialakult képpel! Még ha nem is 

mindenki által kedveltek, de senkinek nem jutna eszébe elvitatni azok tartalmasságát és 

értékét.  

Ezzel ellentétben nem ritkán halljuk a gimnáziumi hallgatóktól, hogy ugyan szórakoztató az 

informatika, de „túl könnyű: „Ezt amúgy mellékesen is meg lehet tanulni.” Olyan tárgyat 

szeretnek, amely valós kihívást jelent. Amit az informatikaoktatásból eddig megismertek, az 

számukra nem tartalmaz mélységet, melynek megismeréséért lelkesedni tudnának.  

Másrészről viszont tudjuk, hogy az informatika közben hatalmasat fejlődött és, ennek is 

köszönhetően, az alapkutatás, valamint az alkalmazott technikai tudományok jelentős haladást 

értek el. Az utóbbi években az informatika alkalmazása, és kutatási területeinek száma oly 
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mértékben megnőtt, hogy igen nehéz lenne egységes képet festeni erről a szakterületről, 

amely ötvözi a matematikai-természettudományos gondolkodásmódot a technikai 

tudományok konstruktív munkamódszereivel. De az informatika tanulmányozásának éppen 

ez, a különböző gondolkodásmódoknak és tudományos terminológiáknak egyetlen 

szakterületen való egyesítése, az erőssége.  

A főkérdés tehát az, hogyan lehet az informatikának ily nagyszámú és dinamikusan fejlődő 

ágazatát, témáját és szempontját egyetlen tanterven belül leképezni a gimnáziumok számára.  

Ebben az informatikusok véleménye és preferenciái oly nagyon különböznek, hogy igen 

nehéz konszenzusra jutni. 

Miért tekintünk ebben, az ellentétes véleményektől uralt helyzetben a programozásra mégis 

úgy, mint az informatika oktatásának egyik vitathatatlan és központi részére? Ennek több oka 

is van. Hasonló helyzetben vannak más gimnáziumi tantárgyak is. És ezektől egyet s mást 

eltanulhatunk. Például azt, hogy ahelyett, hogy kizárólagosan a legfrissebb eredményeket 

közvetítsük, szem előtt kell tartani a tudományág történelmi fejlődését is. 

Olyan területeken, mint a matematika, vagy a fizika, didaktikailag egyenesen önpusztító lenne 

csupán a legújabb felfedezésekre koncentrálni.  

Ha az informatikusok e tudományokhoz hasonlóan a saját szakterületüknek súlyt és mélységet 

kívánnak biztosítani, akkor nem hagyhatják magukat erre a tévútra vezérelni. Közel kell 

maradnunk a gyökerekhez és, a többi tudományág példáját követve, az oktatást a 

fogalomrendszer és az alapelvek megismertetésével kell elkezdenünk. A történelmileg 

legfontosabb fogalmak, melyek az informatikát önálló diszciplínává tették, az „algoritmus” és 

a „program”. És ugyan miként lehetne ezeknek a fogalmaknak a jelentését jobban 

megvilágítani, mint a programozás oktatása közben? Eközben a diákok megtanulják, hogy a 

programozásra ne csak úgy tekintsenek, mint adott probléma ismert megoldási módszerének a 

számítógép számára érthető nyelven való megfogalmazására. Ráébrednek arra, hogy a 

programozás elsősorban adott problémahelyzetek megoldási módozatainak keresését jelenti. 

Mindeközben elősegítjük egyrészt az algoritmikus, problémamegoldó gondolkodásmód 

fejlődését és ez által kötődünk a matematikaoktatáshoz, másrészt pedig megtanítjuk, hogyan 

lehet a számítógéppel „kommunikálni”. 

Programot írni elsősorban egy egyszerű és szisztematikusan felépített nyelv, az úgynevezett 

programozási nyelv használatát jelenti. A programozási nyelvekkel szemben azt a különleges, 

a hétköznapi beszédtől eltérő követelményt támasztjuk, hogy az információt pontosan, 

egyértelműen és helyesen fogalmazzák meg, hiszen a „párbeszédet” olyan partnerrel 

folytatjuk, „aki” képtelen improvizálni. Mivel az utasítások megfogalmazásának abszolút 

pontossága és egyértelműsége elengedhetetlen egy probléma megoldási eljárásának 

félreérthetetlen „elmagyarázásához”, oly módon, hogy azt még egy értelem nélküli gép is meg 

tudja érteni, és végre tudja hajtani, a programozás elsajátítása rendkívüli módon támogatja a 

kommunikációs készség fejlesztését is. 

Az informatikában ötvöződik a logikai-matematikai gondolkodásmód, valamint a technikai 

tudományok konstruktív gondolkodásmódja. Ez egy további nyomós érv, amely az 

informatikaoktatás központi jelentősége mellett szól. A problémák meghatározása 

(specifikációja), a megoldás lehetséges útjainak keresése, akárcsak a megoldási módszerek 

leírása szorosan kapcsolódik a matematikához, mind annak formális nyelvezetéhez, mind 
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pedig módszertanához. Egy további nagyon lényeges velejárója a komplex programok 

fejlesztésének a „moduláris” eljárás elsajátítása. A modularitás a mérnöki tudományok 

jellegzetes sajátossága. Először egyszerű rendszereket hoznak létre egyszerű feladatok 

megoldásához, melyek helyes működése könnyen ellenőrizhető. Ezeket az egyszerű 

rendszereket („modulokat”) aztán alapegységekként, építőkövekként használják bonyolultabb 

rendszerek megalkotásához. Majd az így létrehozott komplex rendszereket magukat is további 

rendszerek fejlesztéséhez lehet modulárisan felhasználni, és így tovább. 

A programozás tehát ideális eszköze a rendszerszemléletű oktatásnak, s ezen belül a 

különböző komplex rendszerek moduláris eljárással történő fejlesztésének. 

Végül pedig, tapasztalatunk szerint a programozás észszerű belépési mód a további, alapvető 

informatikai fogalmak világába, mint amilyen a verifikáció, a számítási komplexitás 

(számításigény), a determináltság, stb. Ha a diákok megtanulják, hogyan értékeljék a 

programokat olyan kritériumok alapján, mint hatékonyság, hosszúság, érthetőség, moduláris 

felépítés, felhasználhatóság, vagy kompatibilitás, akkor azt is megértik, hogy nincsenek 

minden tekintetben tökéletes rendszerek. Ez azt a képességüket bontakoztatja ki, hogy 

megoldási módozatokat kritikusan végiggondoljanak és megítéljenek, valamint adott 

kritériumok szerint jobb megoldásokat keressenek. 

Összefoglalva, a programozás oktatása sok tekintetben és sok szinten járul hozzá az ismeretek 

átadásához és a diákok képzéséhez. Az adott programozási nyelvek használatán túl a diákok 

megtanulják az elméleti tudást a gyakorlattal ötvözni, valamint szisztematikusan, 

interdiszciplinárisan és alkotóan dolgozni. Azáltal, hogy az ötlettől a megvalósult termékig az 

egész folyamatot végigkövetik, a diákok hozzáállása a fejlesztési folyamatokhoz általában 

megalapozottabbá válik. Az új ötletek összekapcsolása azok megvalósíthatóságának önálló 

ellenőrzésével még egy más tekintetben is gazdagítja az oktatást: az informatikának egyetlen 

más témaköre sem nyújt ennyi alapvető koncepció átadására lehetőséget. 

Előtanulmányok a LOGO programozáshoz, avagy programozás 10 perc alatt. 

A programozás oktatásánál elsősorban a programozási elvek átadását helyezzük előtérbe, s 

csak másodsorban tartjuk fontosnak egy magasabb programozási nyelv elsajátítását. Ehhez, 

mintegy elő-tanfolyamként a programozáshoz, a LOGO-t ajánljuk, majd a megfelelő 

időpontban egy magasabb pascal-szerű nyelvre való áttérést. A kezdetben LOGO-val eltöltött 

idő majd később, egy magasabb programozási nyelv oktatásakor többszörösen megtérül.  

Miért válasszuk éppen a LOGO-t? A LOGO egy olyan programozási nyelv, amelyet tisztán 

didaktikai okokból, a programozás oktatásához fejlesztettek ki. Didaktikai szempontból 

zseniális, és a kifejlesztése óta eltelt sok esztendeje ehhez még csak megközelítően hasonló 

minőségű eszközt sem találtunk.  

A szintaxist olyan mértékben leegyszerűsíti, hogy az már gyakorlatilag semmiféle terhelést 

nem jelent.  Kezdők már az első tíz perc után meg tudják írni első programjukat, és azt rögtön 

futtatva ellenőrizni is. A programozók megírhatják programjaikat egyes utasításokként is, és 

azokat lépésenként tesztelhetik. Vagy pedig előbb megírhatnak teljes programrészeket, majd 

azokat a gépen futtatva ellenőrizhetnek.  Annak a lehetősége, hogy kezdetben képek, 

alakzatok megrajzolásához írjanak programot, a tanulási folyamatot szemléletessé és ezáltal 

sokkal vonzóbbá teszi. 
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A LOGO használatával a programozás könnyen beágyazható a geometriaoktatásba, mellyel 

kölcsönösen, megtermékenyítően hatnak egymásra. Tapasztalatunk szerint a LOGO iránt 

minden korcsoport kezdettől fogva könnyen lelkesíthető. A programozás megoldás-orientált, 

és fejleszti az algoritmikus gondolkodást.  

Az oktatásnak didaktikai szempontból a programozás alábbi alapkoncepcióinak az átadása 

képezi a magvát: 

• A program, mint egy rövid utasításlistából kiválasztható, egyszerű alaputasítások 

sorozata   

• Alprogramok, mint modulok komplexebb programok fejlesztéséhez 

• Ciklusok, mint a strukturált programozás részei 

• Változók, mint a programozás alapkoncepciói 

• Lokális és globális változók, valamint adatok átadása a programok között  

• Programok és feltételes utasítások elágazásai 

• Rekurzió 

Az oktatást fel lehet építeni úgy, hogy kezdetben csupán négy-öt utasításra legyen szükség. 

Minden, amire kezdetben szükség van, összeállítható ebből a néhány utasításból. Így a diákok 

azonnal megértik, hogy sok utasítás csupán megnevezése egy-egy egész programnak, amely 

maga is egyszerű utasításokból tevődik össze. Megtanulnak szükség szerint saját új 

utasításokat programozni, azokat megnevezni és felhasználni további programok 

fejlesztéséhez. A magasabb programozási nyelvekkel, azok szintaxisának terjedelme és a 

komplex utasítások sokasága következtében, az informatika ezen alapvető koncepcióinak az 

oktatása összehasonlíthatatlanul nehezebb, mint a LOGO segítségével.  

A LOGO programozási környezet  

Ennek az oktatási anyagnak az összeállításához a SUPERLOGO programnyelvet, valamint az 

XLOGO szabad szoftvert használtuk. Mindkettő programozási környezetére jellemző, hogy 

egyszerű felépítésüknek köszönhetően a programozást gyakorlatilag azonnal el lehet kezdeni. 

Az XLOGO képernyője leegyszerűsítve a 0.1 ábrán látható. Az utasításablakba 

(parancsablakba) írjuk a teknőc utasításait (a számítógép instrukciókat). Az utasításablakba 

lehet egyetlen utasítást, vagy pedig utasítássort, vagyis akár egy egész programot is írni. Ha 

lenyomjuk a Enter-billentyűt, a számítógép végrehajtja az utasításablakba beírt utasítások 

teljes sorát. Az utasítások végrehajtását közvetlenül megfigyelhetjük a teknőc mozgásán a 

teknőcablakban (rajzablakban). Az utasításablak tartalmát tekinthetjük úgy, mint egy 

programnak egy sora. Végrehajtása után a teljes sor alulra lesz áthelyezve, az utolsó 

utasítások ablakába. Így nem veszítjük el a rátekintést a programunk addig megírt részeire. A 

STOP ikon arra szolgál, hogy arra klikkelve egy program végrehajtását leállítsuk. Ez akkor 

válhat szükségessé, ha a program túl hosszan, vagy akár végtelen ideig futna. Az első két 

leckéhez elég a programozási környezetről ennyit tudni.  

A 3. leckében a programok megnevezését és tárolását tanuljuk. Az XLOGO-ban a programok 

megnevezéséhez az Editor (Szerkesztő) felületre kell kattintani. Ekkor megjelenik egy kis 

ablak, amint azt a 0.2 ábra leegyszerűsítve mutatja.  Ebben láthatjuk az összes addig megírt 

programot. Itt tárolhatunk új programokat, vagy a régieket „editálhatjuk” (szerkeszthetjük, 

megváltoztathatjuk). Az ablakot a „Pingvin”  ikonra kattintva tudjuk bezárni.  
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Ha a megírt programokat projektként meg szeretnénk nevezni és elmenteni (azért, hogy azt a 

következő órán ismét használni tudjuk), akkor a File menüre kattintunk (baloldalon fent, lásd 

a 1.0 ábrán). Ekkor megjelenik egy menü, amint a 0.3 ábrán balra látható, amelyből a „Save 

as…”-re kell kattintani. Erre megjelenik a projektablak (0.3 ábra, jobbra). Kiválasztjuk a 

könyvtárat, amelyben a projektünket tárolni fogjuk, és megadunk egy projektnevet. Ezt 

beírjuk a File name szövegmezőbe. Ha ezután a Save-re kattintunk, az eddig megírt 

programokat elmenti a megadott projektnévvel.  

 

 
0.1. ábra Az XLOGO képernyője a teknőcablakkal és az utasításablakkal. 

 
0.2. ábra Az XLOGO szerkesztője 
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0.3. ábra Balra  File-menü képe. A „Save As”-re kattintva megnyílik a jobb oldali projekt ablak. 

A SUPERLOGO programozási környezet még ennél is inkább felhasználóbarát. Lehetővé 

teszi, hogy sok tevékenységet közvetlenül az alap-képernyőn hajtsunk végre. A 0.4 ábrán 

látható, hogyan néz ki a képernyő kezdetben. 

A SUPERLOGO programablaka betölti az XLOGO utasításablakának, valamint utolsó 

utasítások ablakának együttes szerepét. Az utolsó megírt sor az aktuális. Az Enter billentyűt 

megnyomva az ide beírt utasítások lesznek végrehajtva. A teknőcablak ugyanúgy működik, 

mint az XLOGO-ban.  

 
0.4. ábra SUPERLOGO programozási környezete. Programablak és teknőcablak. 
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0.5. ábra 

A programablak és a teknőcablak közötti vízszintes elválasztó vonalat függőleges irányban 

tetszőlegesen el lehet tolni, és így a két ablak arányait szükség szerint meg lehet változtatni.  

A programok megnevezését közvetlenül a programablakban tehetjük meg a to utasítás 

segítségével úgy, amint azt majd a 3. leckében fogjuk ismertetni. Ha egy már megírt 

programot kívánunk megtekinteni vagy megváltoztatni, a képernyő tetején lévő ikonsornak 

balról a negyedik ikonjára kattintunk, és akkor felugrik a 0.5 ábrán látható ablak. Ennek a bal 

oldali részén látható az addig elmentett összes program nevének a listája. A kiválasztott névre 

kétszer kattintva a program megjelenik a jobb oldalon. Egyszerre több programot is meg lehet 

tekinteni. Az ablak jobb oldalán található programra kétszer kattintva egy újabb ablak ugrik 

fel, amelyben a kiválasztott program szerkeszthető (megváltoztatható).  

Ha az eddig megírt programokat egy már létező projektnév alatt szeretnénk elmenteni, akkor 

a felső ikonsornak balról a második ikonjára kattintunk. Ekkor felugrik a „Save”-ablak, amint 

a 0.6 ábrán látható. Itt rákattintva egy már megnevezett projektre, az megjelenik a Projekt 

Name ablakban. Az „OK”-ra kattintva a programot elmentjük az adott projektnév alatt. De 

választhatunk a projektnek egy teljesen új nevet is, amennyiben a nevet egyenesen a Projekt 

Name szövegfelületre írjuk be. 

Ha már kezdetben tudjuk, melyik projektben fogunk dolgozni, és azt is, hogy az új  
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0.6. ábra 

 
0.7. ábra 

programokat majd a projektnek már megírt, régi programjai mellé akarjuk elmenteni, akkor 

ezt a projektet már a munka kezdetekor be kell töltenünk! Ehhez rákattintunk a felső ikonsor 

balról a harmadik ikonjára, mire egy olyan ablak fog felugrani, amilyent a 0.7 ábrán látunk. 

Ekkor az eddigi projektek listájából kiválasztunk egy projektnevet, és így azt a Projekt Name 

felületre hozzuk. Az „OK”-val jóváhagyjuk a választást.  

Az egyik leggyakrabban elkövetett és egyben „legfájdalmasabb” hiba abból adódik, hogy a 

munka kezdetekor nem nyitjuk meg a kívánt projektet, és a végén az új programokat egy már 

létező projekt neve alatt mentjük el. Ily módon az újonnan írt programokat elmentjük ugyan, 

de ezzel a projekt összes korábban addig elmentett programját kitöröljük!   


