
  

Németh László
nemeth@numbertext.org

TIRANA | 2018. szept. 27.

LIBRELOGO és 
eTWINNING

FSF.hu Alapítvány



  

LIBREOFFICE és eTWINNING 
LibreLogo az iskolában és a 

tanárképzésben



  

BEVEZETÉS



  

Mi az a LibreLogo?

– Logo progamozási nyelv

– Tekn c vektorgrafika a Writerbenő

– Rajzoláshoz és tanuláshoz



  

Writer eszköztár



  

Ikonok

EL RE 10Ő
HÁTRA 10
BALRA 15°
JOBBRA 15°
Logo program futtatása
Logo program leállítása
HAZA
TÖRÖLKÉP
Beállítás, formázás és fordítás



  

Segítség

L. “LibreLogo” címszót a Súgóban
(Pl. F1 lenyomásával a Logo eszköztár 
szövegdobozában), vagy
https://help.libreoffice.org/Writer/LibreLo
go_Toolbar/hu

Home page: http://librelogo.org/hu/

Resources: 
http://librelogo.org/segedanyagok/ 

https://help.libreoffice.org/Writer/LibreLogo_Toolbar/hu
https://help.libreoffice.org/Writer/LibreLogo_Toolbar/hu
http://librelogo.org/hu/
http://librelogo.org/segedanyagok/


  

Beépített példa

Egy üres dokumentum-
ban kattintsunk a pro-
gram futtatása ikonon, 
hogy egy a dokumen-
tum nyelvének 
megfelel en ő honosított 
példaprogramot 
kapjunk.

Módosítsuk és futtassuk 
le még egyszer, hogy el-
len rizzük a végeredő -
ményt! Jó móka!

BETŰSZÍN „ZÖLD”
CÍMKE „LIBRE”
TOLLATFEL
HÁTRA 30
KÉP [

TÖLTŐSZÍN TETSZŐLEGES
KÖR 40
BETŰSZÍN „FEKETE”
CÍMKE „LOGO”
BALRA 180
ELŐRE 20
TOLLATLE
TOLLSZÍN TETSZŐLEGES
TOLLVASTAGSÁG 1
ELŐRE 40
ISMÉT 20 [

ELŐRE HÁNYADIK*2
JOBBRA 90

]
]
TOLLATFEL HELY TETSZŐLEGES TOLLATLE

LIBRE

LOGO

LIB
RE

LOG
O

LIBRELOGO



  

FEJLESZTÉSEK



  

Honosítás, javítás

Az Ubuntu 17.10 vagy 18.04-ben lév  LibreLogo ő
magyarul és más nyelveken is ért már (a LO 
5.4.4-es változata más Linux terjesztésekben is 
támogatja már a magyar nyelvet...)

Az egyes macOS változatokban elromlott 
LibreLogo javítása (nyelvi állományok útvonala)

A fejleszt i kód grafikus alakzatok kódtisztításával ő
jelentkez  új hibájának javítása: „kifogyó tinta”-ő
effektus: a húzott vonal rövidebb volt, mint a 
tekn c által megtett út.ő



  

OKTATÁS



  

Brazília

Tanárképzés a 
digitális 
írástudásért 
tartott SENID 
konferencián, 
Gilvan Vilarim 
vezetésével



  

Portugál nyelven

Gilvan Vilarim kézikönyve



  

Németország

5–6. osztályos informatika 
feladatgyűjtemény 

LibreLogo feladatokkal

Szerző: Mirek Hančl,
Cornelsen Verlag

Megjelenés: 2019. február



  

Magyarország

Általános és középiskolákban

Feladatlap: nem módosítható 
háttérkép → Speciális 
beillesztés GDI-metafájl 
formátumban, háttérképként 
rögzítve, védett mérettel és 
pozícióval (milliméterpapír a 
program megértéséhez: 
Kecskeméti Péter ötlete)



  

Olaszország

Egyetemi tankönyv (Andreas Formiconi)

Miért Logo? Alacsony küszöb, széles távlat



  

Firenzei Egyetem

LibreLogo a tanár- és óvón képzésbenő

Kutatás 250+34 hallgatóval

https://groups.etwinning.net/30442/page
s/page/393155

Eredmény: A step back into the future, 
A. Formiconi and F. Mancini, 2017

https://groups.etwinning.net/files/collabs
pace/2/42/442/30442/files/becbce91.pdf
 

https://groups.etwinning.net/30442/pages/page/393155
https://groups.etwinning.net/30442/pages/page/393155
https://groups.etwinning.net/files/collabspace/2/42/442/30442/files/becbce91.pdf
https://groups.etwinning.net/files/collabspace/2/42/442/30442/files/becbce91.pdf


  

„A step back into the future”

● x“Paradox módon a Scratch frusztráló 
lehet, mivel minden olyan könny nek ű
t nik benne, de hamar minden sokkal ű
nehezebbé válik. Mivel kódolni 
nehéz. Mint a matek. Nem mindig jó 
ötlet nagyon megkönnyíteni az 
életet. Számos tanulmány feltárta, 
hogy a Scratchre alapozott bevezetés 
nem szükségszer en segíti el  a ű ő
hagyományos programnyelvekre való 
átállást. (Lewis, 2010; Lewis, Esper, 
Bhattacharyya, Fa-Kaji, Dominguez & 
Schlesinger 2014; Weintrop & 
Wilensky, 2015).“ – Andreas 
Formiconi & F. Mancini, A step back 
into the future, kézirat, 2017



  

„Egy lépést hátra a jöv be”ő

● x“A LibreLogo a Logo nyelv nagyon ügyes 
megvalósítása.”

“…ami a legérdekesebb, azok, akik az 
alakzatrajzolás matematikáját egyfajta 
esztétikai kutatással kombinálták, jutottak a 
végén a leglátványosabb eredményre: 
egyfajta STEM-b l a STEAM-be való ő
átmenetre” [STE(A)M: Tudomány, Technológia, 
Mérnöki tudomány, (M vészet) és Matematika]ű



  

EU

eTwinning: oktatási platform 600 ezer regisztrált 
tanárral és 200 ezer regisztrált iskolával

Május 23–25, LibreLogo az eTwinning-ben 
résztvev  tanárképz  intézmények európai ő ő
workshopján, Andreas Formiconi képviseletében

Szeptember 17, 28, Online LibreLogo eTwinning 
tanfolyam Andreas Formiconi vezetésével, több 
mint 230 tanár részvételével: 
https://iamarf.org/2018/09/15/kick-off-etwinning-l
earning-event/
 

https://iamarf.org/2018/09/15/kick-off-etwinning-learning-event/
https://iamarf.org/2018/09/15/kick-off-etwinning-learning-event/


  

Köszönetnyilvánítás

Gilvan Vilarim

Andreas Formiconi

Kollégáik és minden
LibreLogo és LibreOffice
közrem ködű ő

FSF.hu Alapítvány
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