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OMI 

Tehetség-

gondozó 

matematika

Robotika Csalafinta
matek klub
Triangle MI

(versenyeztetés)

(óvodásoknak)
(versenyezni 

is lehet)

A jelentkezést a hírlevélben és honlapunkon tudatjuk. 

Élmény!!
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ROBOTIKA SZAKKÖR INDUL

• Heti rendszerességű egymásra épülő 6 hetes 

kurzusok / 90 perces online foglalkozás

• Díja 18,000 HUF ~ 60 USD 

és ebben a testvérek is benne vannak 

• Egyszeri kezdő felszerelés LEGO 31313 vagy 

45544– van használt is és eladható később  
(mindenki maga szerzi be nem a Robolabon)

• Szülő-gyerek közös program is lehet
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https://first.global/archive/fgc-2017/
https://first.global/archive/fgc-2017/


ROBOTIKA
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FELKÉSZÜLÉS A VERSENYKÉPES JÖVŐRE     

• Tanuljanak a legjobbtól / világbajnok csapat tapasztalata

• Azt csináják ami érdekli őket de magyarul 

• Térlátás, problémamegoldás, folyamatok tervezése játékosan

• Kapcsolatépítési lehetőség, egymástól is tanulnak a gyerekek

• Nyáron tábor

• Kedvező ár
JELENTKEZÉS – honlapon Tanplatform

• Max 4-6 gyerek csoportonként
• Csoport indul 9-10, 11-13 korosztálynak
• Semmilyen tapasztalat nem szükséges
• Kérdőívet kitölteni – mikor, mennyire tud magyarul, hány éves
• Legózni ha szeret előny
• Lányok is!

Robolabor

https://docs.google.com/forms/d/1EB2yNRmta0bdm1BABsyxLbPx4h4-vpnuVWurzTNn0gk/edit?usp=drive_web
https://www.robolabor.hu/rolunk-52
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• A NASA-nak kifejlesztette az első robotdinamikai 

algoritmust, és a teleoperációs rendszerek automatikus 

funkciókkal és új ember-robot felületekkel 

történő továbbfejlesztését.

• Úttörő volt számos olyan innovatív 

robotkomponens kifejlesztésében, mint 

például az intelligens szenzorokkal

rendelkező intelligens kezek és egy új, 

kézi erővisszaverő általános célú 

rendszer a vezérlő távoli robotkar 

vezérlésben amely fejlesztés elindította a

haptikus (tapintással kapcsolatos) kutatások kezdetét.

• Tonyt 43 NASA innovációs díjjal, 7 amerikai 

szabadalommal tüntették ki

• 1994-ben a Columbia űrrepülőgép karján pillanat-

szenzoros kézzel végzett repülési kísérlet fő kutatója volt.

Dr. Bejczy Antal | fizikus, NASA robotika vezető 

Mars Rover és Columbia űrhajó projektekben vezető

(1930-2015)



Kik a szakemberek 

közöttünk?
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• Szeretnénk egy szakember|talentum listát 

összeállítani azzal a céllal, hogy a gyerekeknek 

érdekes és tartalmas előadásokat és 

beszélgetéseket rendezhessünk magyarul

• Pl. csillagász, kutató, mérnök vagy akinek érdekes 

munkája hobbija bárhol is lakjon a világon

• Feliratkozási lista a zártkörű az

Helyettesítés xls fájlban

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tAK723tFxA5FcuJUViElFj9PBEIMTiBc


MI ÉRDEKLI A 

GYEREKEKET?

Mi érdekli a gyerekeket iskolán kívül? 

Mi a hobbijuk? 

Miről beszélgetnek egymás közt?

Szeretnénk életkoronként összegyűjteni azokat

a témákat amik foglalkoztatják a gyerekeket

mégha ez ma még más nyelven is a legkényelmesebb. 

Kérjük gyűjtsétek a padleten zárt körű „Helyettesítés” fájlba akár most.
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tAK723tFxA5FcuJUViElFj9PBEIMTiBc


HELYETTESíTÉS VÁLLALOK &

ISKOLÁK KÖZÖS PROGRAMJAI 
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MAGYAR NYELVŰ OLDALUNKON

Tanplatform menü alatt 
1. Tanulás Magyarországon (külhoni magyar diákoknak)

2. Ösztöndíjak (amerikai magyaroknak lehetőség az USA-ban)

ANGOL OLDALUNKON

3. Study in Hungary (magyar háttérrel vagy külföldieknek)  

TUDTÁTOK HOGY 

ÖSZTÖNDIJAK IS VANNAK AZ 

AMIT HONLAPJÁN? 
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Ha van más kérjük küldjétek el hozzánk akármilyen csekély is pl. helyi szervezet ajánlata!

//amit-ny.org

https://amit-ny.org/tanulas-magyarorszagon
https://amit-ny.org/osztondijak
https://amit-ny.org/study-in-hungary
https://amit-ny.org/


Linklabirintusból 
heureka!

Mely nap lenne jó a webináriumokra?

Következő AMIT-TALI webinárium TBA oktober - Technikai továbbképzés



TOPIC 01 COMES HERE

TOPIC 02 COMES HERE
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AMIT PADLETEK https://amit-ny.org/tanplatform/padlet

Bárki használhatja és tehet fel

bevált anyagokat linkeket



Az AMIT magyar tudással 
rendelkező 

Word editor, lektor
önkéntest keres

Lehet diák is, bárhol lakhat - számukra gyakornoki ajánló levelet biztosítunk a 
tobábbtanuláshoz kérjük emailben jelentkezzen.  

amit.ny.2014@gmail.com
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. Végén emlékeztesd őket hogy irják be a következő  2A, 2B 
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Szombat, Okt.24, 12:00 EST, 9:00 PT, EU 18:00 EUC  + 2 óra angolul

Jelentkezés: 1956majsa@gmail.com

Üdvözlet

Videotúra a kápolnában 5 perc

Videótúra a múzeumban 10 perc

1. előadás 10 perc

Film 5 perc

2. előadás 10 perc

Bucsú, Kérdések / nyílt beszéd 15 perc +/-

Egy kis vacsora árán, kérünk egy kis támogatást a Pongrátz Gergely Alapítvány fenntartásának.

$10.00, 3.000 Huf, 13.00CAD, 14.00 AUD, 8.00 EUR, 8.00 GBP

Köszönjük!  Élvezzétek a porgamot!

VIRTUÁLIS 1956-OS MEGEMLÉKEZÉS http://1956majsa.hu/

mailto:1956majsa@gmail.com
http://1956majsa.hu/


Köszönjük a beküldött anyagokat és 

további sok sikert!


