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és pedagógiai vonatkozást érint abból a szempontból, hogy mivé kell válnia az 
egyénnek a társadalom fejlődési irányával kapcsolatban, az elvárt személyiségtípus-
sal kapcsolatban, valamint a pedagógiai cselekvés reális lehetőségeivel kapcsolat-
ban. Az oktatási eszmény Romániában jelenleg: „Az egyén szabad, teljes körű és 
harmonikus fejlődése autonóm és alkotó személyiség kialakítása érdekében”. 

26. Nevelési folyamat.  Az ember pozitív értelemben bekövetkező, hosszas érvényes-
ségű, célszerűen megfogalmazott változása, amely egyidejűleg két szinten valósul 
meg: pszichológiai (egyéni változás a kultúrának nevelési kölcsönhatásban történő
egyéni elsajátítása) és szociális (szocializációs, társadalmilag megkívánt viselkedések, 
attitűdök, magatartások elsajátítása) szinten. A nevelés kétpólusú emberi és társa-
dalmi folyamat, nevelő és nevelt közötti célszerű interakció a kifejlett, autonóm és 
felelősségteljes személyiség kialakítása érdekében. 

27. Neveléslélektan – tárgya, szerepe. A neveléslélektan (pedagógiai-pszichológia) 
tárgya a pszichológia törvényszerűségeinek alkalmazása a nevelés és oktatás terén. 
Témái közül megemlíthető: a pedagógiai hatás bipoláris jellege, az önismeret, az 
identitás, az énkép alakulása a közvetlen környezet (az anya szerepe a pozitív, illet-
ve a negatív énkép alakulásában) és a tágabb környezet hatására, az önismeret és a 
társismeret kapcsolatai, az empátia, a személyészlelés ferdeségeinek hatása a taná-
roknak a tanulók iránti attitűdjében stb. 

28. Norma – viselkedés szabályai. A norma – szabály, a társadalom (v. csoport) által 
kiakított szabályrendszer, amely meghatározza a megengedett, illetve a tiltott visel-
kedéstípusokat, és amelynek megsértését a társadalom (v. csoport) szankcionálja 
(társadalmi kontroll). Az íratlan erkölcsi normák a jó és a rossz, az etikai szabályok 
az illik, nem illik fogalmaival, a törvényekben rögzített jogi normák pedig a kötele-
ző törvényi előírásokkal kapcsolatosak. 

 
Kovács Zoltán 

 

Ha valaki első kézből szeretne információkat kapni egy programozási nyelvről, jó, 
ha azt a tervezőjétől, vagy a fejlesztőjétől kapja meg. 

A http://www.research.att.com/~bs/C++.html honlapon maga Bjarne Stroustrup, a 
C++ nyelv tervezője írja le tapasztalatait, meglátásait a C++ nyelvvel kapcsolatosan. 

A honlapon a számos technikai kérdés mellet, Bjarne Stroustrup életútját is végig-
követhetjük, számos érdekes kérdés segítségével fény derül arra is, hogy nem ő mondta 
az IEEE interjúban azt, hogy a C++ nyelvet azért fejlesztette, hogy az átláthatatlan és 
többértelmű kód miatt nagyobb legyen a programozók fizetése. 

Érdemes végignézni a honlapot, főleg a FAQ gyakori kérdésekből sok érdekességet 
tudhatunk meg. 
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VIII. osztály – I. forduló  
 

1. Szókaméleon! (8 pont) 
a).  Ha akarom fizikai jelenségek leírása vagy összegezése, amely alól nincs kivétel. 

Ha akarom emberek által alkotott áthágható, megszeghető szabály. 
b).  Ha akarom az anyag mennyisége. Ha akarom, emberek sokasága. 
c).  Ha akarom egyszerű anyag. Ha akarom elektromos tápegység. 
d).  Ha akarom fényforrás. Ha akarom gyümölcs. 
 
2. Adott az alábbi grafikon, amely az erő változását tünteti fel a megtett út függvé-

nyében. Számítsátok ki a mozgás során az erő által végzett mechanikai munkát. 
 (3 pont) 


