
Európai Kódolás Hete 

a Corvinban  

„A kódolás az új műveltség!” 

 - és nemcsak informatikusok számára 

 

 

 

Code Week EU 2018  

térképére felkerült a Corvin is!  

Az európai rendezvénysorozat magyarországi főoldala: 
http://codeweek.eu   

http://codeweek.eu/
http://events.codeweek.eu/search/?country_code=HU&past=no


Ma egy olyan világban élünk, amelyben a technológia gyors előrehaladása miatt drasz-
tikusan megváltozott az egész világ körülöttünk. 

Annak érdekében, hogy megbirkózzunk ezekkel a gyors változásokkal, létszükséglet 
a gondolkodásmódunk megváltoztatása. 

Olyan készségeket kell fejlesztenünk, amelyek segítenek alkalmazkodni az új korszak 
kihívásaihoz! 

A kódtanulás (programozás) most szórakoztató játék lehet számodra, de későbbi életed 
során jobb munkalehetőség, vagy épp a pályamódosításod esélye… 

 

 

Bill Gates szerint: "A programozás tanulása megmozgatja az elmét és segít olyan 

gondolkodásmódot kialakítani, amely az élet valamennyi területén hasznos.” 

 

Steve Jobs azt írja: “Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell tanulni számítógépet 

programozni, mert az megtanít gondolkodni.”  



Corvin CodeWeek 

2018. október 11-19.  

október 11. csütörtök 1-6. óra 10.a Robot  kalandok a Robotizia bolygón  

október 15. hétfő 4-5. óra 12.a KODU játékprogramozás  

október 16. kedd 1-2. óra 11.a Téblá boló  LEGO robotok  

   5-6. óra 9.a Téblá boló  LEGO robotok  

október 17. szerda 2-3. óra 9.b Schratch sztorik  

   4-5. óra 12.a KODU játékprogramozás  

október 18. csütörtök 1. óra 9.a A titok nyitja –  kriptográfia  

   4-5. óra 9.d Schratch sztorik  

október 19. péntek 3-4. óra 9.a KODU játékprogramozás  



Robot kalandok  

a Robotizia bolygón 
 

Kalandos, interaktív "utazás"  

az Abacusan - ArTeC robotokkal  

az EPAM csillagkép Robotizia bolygójára 

 

 

A 10.a-sok a japán ArTeC készlet elemeiből épült robotok segítségével 

betekintést nyerhetnek a robotika izgalmas világába..  



SCRATCH  –  sztorik 
 

 

Megmozdulnak a szereplők, 

életre kelnek a népszerű 

Scratch programba kódolt 

történetek. 

 

 

Hozz egy ötletet, kódoljunk játékot, animációt,  

pár kattintással keltsünk életre egy történetet.  



Tébláboló  

LEGO robotok – Mindstorms 
 
 
 
Megszállott robotépítő 11.a-sok bemutatják, 
hogyan produkálja magát egy elfeledett 
LEGO robot a 207-ben megépített terepen. 
 
 
Robotprogramozás bemutató. 
  



A titkok nyitja -  

kriptográfia  

 

 

Interaktív kódfejtés az infós diákok  

színes, érdekes prezentációi kapcsán. 

 

 

De hogy jön ide a Caesar-kód, az Enigma, Gárdonyi és a  

digitális aláírás?  

https://sites.google.com/site/corvinformatika/home/codeweek/kripto2.jpg?attredirects=0


KODU Game Lab – 

játékok programozása 
 

 

Készíts könnyedén színes, 3D-s, 

interaktív játékot 

a Kodu játék laboratóriumában! 

 

 

A kis Kodu bevezet  

az új vizuális alapú fejlesztőkörnyezetbe.



R o b o t o k 

a  történelemben 
 
 

A humanoidok ma is körülöttünk „élnek”. 
 
 
 
 

Tudtad, hogy ezekről az  
ember alakú önműködő szerkezetekről 
már az ókorban is fantáziáltak?  



 


