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Jávácska
– Internet

csak gyerekeknek, avagy
fantasztikus programozás

Kísérlet a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti

Könyvtárában

Napjaink fontos kérdése, hogy használói vagy
irányítói leszünk-e az információs társadalomnak.
Még erõteljesebben érinti ez a dilemma a most
felnövõ nemzedéket.

Jelenleg az ifjúság informatikai nevelése szer-
vezetten kizárólag iskolai tanórák keretében tör-
ténik. Behozhatatlan elõnnyel rendelkeznek azok
a gyerekek, akiknek családja számítógéppel,
internet-elõfizetéssel rendelkezik, s egyben õk
azok, akiknek az iskolai számítástechnikai órák
kevés újdonságot nyújtanak. Éppen ezért az isko-
lai rendszer mellett kívánatos lenne egy egyéni
ütemben használható, az életkori sajátosságokat
messzemenõen figyelembe vevõ, mindenki szá-
mára elérhetõ oktatási forma, amely elsõsorban a
gyermekeknek ad lehetõséget az informatikai írás-
tudás megszerzéséhez.

Mi szükséges ahhoz, hogy a felnövekvõ nem-
zedék minden tagja egyenrangú és hasznos pol-
gára legyen az információs társadalomnak?

> Rendelkezniük kell az alapvetõ elméleti és
gyakorlati informatikai ismeretekkel.

> Gyakorlott felhasználóknak kell lenniük mind
az internetes, mind a mobiltechnológia terén.

> El kell sajátítaniuk és meg kell érteniük az
eljövendõ „e-korszak” archetípusait.

> Meg kell tanulniuk élni a virtuális közössé-
gek nyújtotta elõnyökkel sajátmaguk és közössé-
gük érdekében.

Közismert tény, hogy a könyvtárak szerepe az
utóbbi években jelentõsen átalakult. A tudás
megõrzésének feladatai mellé kerültek a tudás
szolgáltatásának feladatai. A Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtára régóta szervez
informatikai képzést különbözõ felhasználói cso-

portoknak. Az oktatók és a hallgatók oktatása
mellett a nem egyetemi polgárok számára is indí-
tott internetoktatást. Így természetes volt az is,
hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
és az Oktatási Minisztérium által kiírt ITEM-pá-
lyázat meghirdetésekor az innováció jegyében a
fiatal korosztály megszólítását tûzte ki célul. A
kérdés az volt, hogy lehet-e kidolgozni egy olyan
oktatási formát, amellyel megoldható a legkor-
szerûbb progromozási nyelv, a JAVA megismer-
tetése és kisiskolások számára „emészthetõ” for-
mában való tálalása.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a Jávács-
ka egy elektronikus, on-line, multifunkcionális
oktatási anyag, mely több korosztály számára
készített, igen modern témájú ismeretterjesztõ,
oktató és egyben szórakoztató komplex – akár
mobiltelefonról is elérhetõ – anyagokat, szolgál-
tatásokat foglal magában. A Jávácska portál köré
szervezõdõ közösség tagjai mesék és játékos
gyakorlatok, kalandok közben, akár egyéni ütem-
ben sajátíthatnak el elméleti és gyakorlati progra-
mozási alapokat, informatikai alapfogalmakat.
Megismerhetik az internetes közösségek normáit
és etikáját a portál segítségével. A legmodernebb
informatikai fogalmak mesékbe, kalandokba ön-
tése, az informatikai rendszerek szabályainak já-
tékos bemutatása új megközelítését adja az infor-
matika oktatásának.

Az elkészült program három, egymást kiegé-
szítõ egységbõl áll:

> a Fantasztikus programozás címû regény,
> a Jávácska portál és
> szakköri anyagok.
A könyv egy sci-fi naplóregény, melynek szer-

kezetében a moduláris felépítés érvényesül, infor-
matikai nyelven a blog. Ez a fajta felépítés lehe-
tõvé tette, hogy váltakozhassanak a meseszerû,
elbeszélõ és ismeretátadó modulok.

Barát Virágnak, a regény fõhõsének bevezetõ
szavaival a regény mottóját így foglalhatjuk össze:
„Jávácska – internet csak gyerekeknek, avagy ho-
gyan láttam tizenegy évesen a már mindenütt bur-
jánzó számítógépeket, a mindent behálózó Internetet,
a mindig magunknál hordott mobiltelefonokat és a
mindezeket összekötõ programozást.”
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A könyvben stílusosan bitmanók és betûma-
nók szerepelnek, és a mesékbe ágyazódnak be a
programozás lényegi elemei.

A Jávácska portál

A Jávácska portált a WAP
Jávácska (http://www.clib.
dote.hu/javacska/index.wml)
és a WEB Jávácska (http://
www.clib.dote.hu/javacska/)
alkotja.

WAP Jávácska
A portál egyszerûsített

WML felülete az, ahonnan az
órai mobilos példaprogra-
mok, példajátékok, háttérké-
pek, a webportál csoportjel-
vényei is letölthetõk, valamint
itt találhatók az írott anyag-
hoz kapcsolódó önellenõrzõ
tesztek. Ezt a felülelet köny-
nyedén el lehet érni mobilte-
lefonról is.

WEB Jávácska

A webportál
kialakításánál az
alábbi célkitûzé-
seink voltak:

• A portál egyrészt
élénk színeivel, másrészt
egy diákmûvész vidám,
programozási alapfogal-
makat megszemélyesítõ
grafikáival, illetve a
szerzõk FP-beli képei-
vel hívja fel a gyerme-
kek figyelmét.

• Legyen egy egy-
séges megjelenés. Eh-
hez az elefántot válasz-
tottuk.

• Legyen közösségszervezõ ereje (fórum, le-
velezõlista, album).

• Böngészõ-független megjelenésû legyen.
• Elõugró ablakok hívják fel a figyelmet az

újdonságokra.

Regisztráció nélkül

1. Regisztráció nélkül használható az elefánt
teste, benne a következõk:

• Letöltés: Itt a Fantasztikus programozás leg-
frissebb pdf fájlformátumú verziója található, amit
a GNU általános nyilvános engedéllyel készítet-
tünk. „Saját változat” is kérhetõ (itt a regénybeli
iskola 14 tanulója nevének helyére lehet megadni
változatokat, ezután a megadott e-mail címre
megküldjük az átalakított pdf-et).

• Aktuális óra: A portál egyes részeit emeltük
ki ide, korábban a Jávácska-találkozók anyagai
kaptak itt helyet.

• Támogatóink: A GNU Jávácska – Internet
csak gyerekeknek projekt megvalósulását elõse-
gítõ, támogató szervezetek honlapjára ugorhatunk.

• Impresszum, kapcsolat
2. A jobb oldali elefántfül a tanulóké, többek

között itt érhetõ el néhány oktató-applet, pl. a
fraktálok, a hangya-szimulációs program, a titko-
sító program, a Jávácska-találkozókon készült
képek.

3. Az elefántot reményeink szerint a lába viszi
majd elõre, ami a tanár bitmanóké: innen érhetõk
el a szakköri segédanyagok, a számítógépek
Javája (J2SE) és a mobiltelefonos szimulátorok
(J2SE) telepítését segítõ anyagaink, a digitális
anyuka, valamint a szülõknek és a tanároknak
szóló rövid küldetésnyilatkozataink. Kiemelném
a digitális anyukát: ezen az oldalon az eredeti

elképzelés szerinti informatikai
alapfogalmakat átadó mesék
hallgathatók meg. Természete-
sen ezek a regény szerves ré-
szei is.

Regisztrációval

A bal oldali elefántfülben re-
gisztrálhatunk, illetve, ha ezen
már túl vagyunk, beléphetünk.
A regisztrációnál a szokásos
adatok megadása után (pl. név,
jelszó) csapatjelvényt is választ-
hatunk.

A Dél

Keresztje javás

mobiljáték

nyitóképernyõje
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A program széles használata után beindítjuk a
bájtversenyt, amiben a csapatok adnak majd szá-
mot tudásukról.

Gyerekcsoportok

A GNU általános nyilvános engedélyével ter-
jesztendõ, írott informatikai ismeretterjesztõ anya-
got az egyéves projekt során két gyerek-kontroll-
csoporttal folyamatosan teszteltük. Az egyik cso-
port spontán szervezõdött, a másik iskolai szak-
kör keretében állt össze.

Jávácska-konferencia

http://www.clib.dote.hu/javacska/konferencia
A GNU Jávácska népszerûsítésének fontos

mérföldköve a február 26-án tartott elsõ Jávács-
ka-konferencia.

A konferencia fenti címérõl az elhangzott elõ-
adások anyaga letölthetõ.

Hitünk szerint az OO világ, vagy a Java OO
világ értõ ismerete segíthet az irányítók közé
emelni a jelenleg még iskolás gyerekeket.

Bátfai Erika, Bátfai Norbert, Virágos Márta


