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19. pedagógia – tudományok rendszere. A pedagógiát a nevelési kérdések ér-
demi tanulmányozására a prospektív pedagógia (a jövő által megkövetelt isme-
retek és kompetenciák előrevetítése), az összehasonlító pedagógia (különböző
intézmények pedagógiáinak összehasonlítása), valamint a kísérleti pedagógia 
(kísérletileg vizsgálja az oktató-nevelő tevékenység optimalizálását, hatékony-
ságát) teszi alkalmassá. 

20. pedagógiai pszichológia – lásd neveléslélektan.

21. programozott oktatás. Gondosan összeválogatott feladatokból álló prog-
rammal történő önálló, közvetlen tanári irányítás nélküli tanulási forma. Elvei: 
önálló, kis lépések, azonnali válaszadás, megerősítés, kipróbálás 

22. Pygmalion effektus. Az igaznak hitt eredeti álláspontunk beigazolódását elő-
segítő viselkedésmód. (G. B. Shaw hasonló nevű színdarabjáról.) Például, elfo-
gadjuk a tanár pozitív ítéletét a képességeinkről. Az önbeteljesítő jóslat ellenté-
tese. 

23. rejtett tanterv. Az iskolai oktatásnak a „ki nem mondott céljai”. Olyan visel-
kedésmódok és attitűdök kialakítását segíti elő, amelyek a formális tantervben 
nem szerepelnek. 

 
Kovács Zoltán 

 

A Prog.Hu (www.prog.hu) on-line fejlesztői portál. Főszerkesztő, alapító: Bérczi Gá-
bor; tiszteletbeli főszerkesztő, alapító: Bérczi László; szerkesztők: Auth Gábor, 
Gerebenics Andor, Gyárfás Attila, Herbály István, Kovács Attila Zoltán, Markó Imre. 

A Prog.Hu az első magyar nyelvű, kizárólag a szoftverfejlesztés és a programozók 
számára dedikált portál, amely egyben egy hatalmas on-line link-, információ- és cikk-
gyűjtemény is. 

A Prog.Hu elsődleges feladata a számítástechnika mélyebb rétegei, a szoftverfejlesz-
tés és a különböző hardvertechnológiák iránt érdeklődők ellátása folyamatosan a leg-
újabb információkkal: hírekkel, cikkekkel, tesztekkel és elemzésekkel; a kezdők első lé-
péseinek segítése, a haladók folyamatos fejlődésének biztosítása, és a profi fejlesztők
támogatása. Ezen felül célja a magyar fejlesztői közösség összefogása, számukra megje-
lenési lehetőség és közösségi fórum biztosítása. A Prog.Hu ezen felül fontos feladatá-
nak tartja a már aktív professzionális fejlesztők és a felnövekvő új generáció számára az 
önképzés lehetőségének folyamatos biztosítását is. 
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Alfa-fizikusok versenye 

2003-2004. 
 

VII. osztály – III. forduló  
 

1. Kutass és válaszolj!�(forrásanyag: Fizikaland VI.)  (4. pont) 
a). Mit ábrázol a fénykép? 
 
b). Mikor és miből készítették és hol tartják? 
c). Mi alapján állapították meg a hosszát? 
d). Az országban mióta vált kötelezővé? 


