
Papp Lajos (ügyvezetõ igazgató, BME
Távoktatási Központ) és Kozma Róbert (OM
– OKKER Szakmai Bizottsági elnök) a ple-
náris ülés elnöke és társelnöke meghatároz-
ták az elõttünk, mindannyiunk (!) elõtt álló
célt: miután az elmúlt idõszakban felépült
nagyrészt az iskolai hálózat, további folya-
matos feladatunk a mûködtetés, fenntartás,
fejlesztés. Jól képzett rendszergazdákra, fel-
készült, lelkes tanárokra van szükség.

A konferencia céljaként az internet okta-
tási alkalmazása közben eddig használt,
illetve a jövõre javasolt módszerek, elvek,
eljárások ismertetését; az eddigi eredmé-
nyek bemutatását; a mûködés-mûködtetés
mikéntjének általános és egyedi tapasztala-
tainak megosztását tûzték ki.

Elsõként Pokorni Zoltán oktatási minisz-
ter Oktatás, fejlesztés, internet címû elõadá-
sát hallhattuk. Üdvözlõ szavai után kifejtet-
te, hogy milyen fontosnak tartja, hogy a po-
litikai kérdések, viták mellett, vagy helyett
(?) a pedagógus szakmáról és annak gond-
jairól is szó essék.

Ha az oktatásra gondolunk, több jelentõs
kérdés ötlik fel bennünk. Ezek egyike az
élethosszig tartó (lifelong learning) oktatás-
tanulás problémája. A miniszter úr megfo-
galmazása szerint ma már a tanulás nem
„gyermekbetegség”, nem ér véget 18–23
éves korban. Ma már a „felnõttek” is állan-
dó képzésben, továbbképzésben, átképzés-
ben vesznek részt, gondoljunk csak a mun-
kanélküliek átképzésére és a munkahellyel
rendelkezõk továbbképzésére.

További problémát jelent az egyre nö-
vekvõ tudásanyag átadása is. A miniszter
példaként említette, hogy napjainkban szük-
ség van olyan új ismeretek megfogalmazá-
sára, tanítására, mint a gazdasági ismeretek,
a szociológia, a politológia, a média, a lak-
berendezés, a virágkötészet, az informatika.
(Ha talán nem is ebben a sorrendben!)
Ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy mi-
vel a tanításra fordított idõt felesleges, sõt
tán lehetetlen is növelni, ezért a kevésbé
nélkülözhetetlen területeket, témákat ki
kell(ene) hagyni az oktatásból. Ahogy a
szülõ mondaná: „Olyan sokat tanul ma egy
gyerek, hogy szinte már semmit sem tud.”
Az iskola dolga nem az, hogy minden
ismeretet átadjon, hanem az, hogy az in-
formáció megszerzési technikájának, a sa-
ját tudás kiegészítési módjának és a struk-
turált látásmódnak a kialakulását segítse.
Csak ezekkel a képességekkel tud a ma em-
bere az információs dzsungelben rendet ten-
ni. Pokorni Zoltán határozottan kijelentet-
te, hogy nem „fagyasztották be a Sulinetes
programot, sõt ebben az évben 300 millió Ft-
tal többet ruháznak be, mint tavaly. Azon-
ban, míg az 1997-ben rendelkezésre álló
összeg 80%-át eszközök beszerzésére, 20%-
át fenntartásra fordíthatták, addig 1998-ban
már 50%-ot kellett a fenntartásra használ-
ni, 1999-ben pedig még tovább romlott az
arány. Többek között ezért is nagyon fontos,
hogy ne egy múló divat legyen az internet
(mint például az Iskolatévé, az írásvetítõ).
Valójában minden kornak megvannak a ma-

Amiben világelsõk vagyunk
Az Internet iskolai, oktatási felhasználása

Miben vagyunk elsők a világon? – Erre a kérdésre egyszerű a válasz: 
az egy főre eső Internet-konferenciák számában. Ez az állítás
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kísérletekről, a múlt értékeléséről, a jövő ígéreteiről, feladatairól szóló
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ga mítoszai, bûvszavai, de ha ma az adatbá-
zis csak egy bûvszó lesz, a monitor, klavia-
túra pedig egy totemállat, akkor nem lé-
pünk elõre! Ha csak azért van számítógép
az asztalon, mert jól mutat, ez a divat, ha
csak azért van e-mail címünk, mert minden-
kinek van, és így jobban néz ki a névjegy-
kártyánk, és csak azért van internet, mert
minden középiskolában van, akkor nem tet-
tünk semmit! Szükséges, hogy a tanárok és
a diákok használni tudják ezeket az eszkö-
zöket, élni tudjanak a felkínált lehetõséggel!

Végül Pokorni Zoltán reményét fejezte
ki, hogy e tanácskozáson nemcsak beszé-
lünk ezekrõl a kérdésekrõl, hanem ered-
ményre is jutunk.

Ezután a Virtuális Szertár pályázat nyer-
teseinek osztott ki díjakat, majd további si-
kereket és jó munkát
kívánt mindenkinek.

A következõ elõadó
Nagy Tamás, az Okta-
tási Minisztérium fõ-
osztályvezetõje volt.
Tartalomfejlesztés,
hálózatépítés, pályá-
zatok címû elõadásá-
ban a következõ
feladatokra hívta fel a
figyelmet: Magyaror-
szágon az információs
struktúra kialakítása,
az intézmények számítógéppel való ellátá-
sa, a tartalomszolgáltatás megvalósítása, a
pedagógusok továbbképzése és az intézmé-
nyi adminisztráció reformja. Nagy Tamás
szomorúan állapította meg, hogy tapaszta-
latai szerint az intézmények nagy része nem
használja a Sulinetet, az internetet. Példaként
említette, hogy a Virtuális Szertár pályázat-
ra mindössze 40 pályázat érkezett, ame-
lyekbõl 25 volt értékelhetõ.

Merényi Ádám, a Microsoft Magyaror-
szág képviselõje örömmel tudatta, hogy a
tanulók figyelemreméltó dolgozatokat ké-
szítettek a Verseny 95, illetve a Verseny
98 (a Soros Alapítvány és a Microsoft
Magyarország közös pályázata) kereté-
ben. Az ebbõl készített válogatást CD-n
minden résztvevõnek felajánlotta.

A következõkben Sulinet hálózatok hét-
köznapjai címmel magával ragadó, lelke-
sítõ elõadást hallhattunk Kárpáti Andreá-
tól, az ELTE Neveléstudományi Tan-
székének egyetemi docensétõl. Power
pointtal támogatott elõadásából megtud-
hattuk, hogy milyen sorsra jutott Európá-
ban a számítógép. Örömmel tudatta ve-
lünk, hogy külföldön „az ünnep folytató-
dott”, a kollégák tíz- és százezrei egyedül,
rendszeresen, sokat és sokszor számítógé-
peznek, interneteznek. Nemzetközi jelen-
tésekbõl megtudhattuk, hogy Nagy-Bri-
tanniában például 45 millió fontot(!) kí-
vánnak fordítani két év alatt(!) a tanárkép-
zésre. Az 1970-es években a számítástech-
nika önálló tantárgyként, a többitõl elszi-
getelve létezett (mintha a számítógép a

számítástechnika-ta-
nárok magánügye
lenne!). Az 1980-as
években már megje-
lent a multimédia, az
oktatási szoftveripar,
és minden tantárgy
oktatásánál felhasz-
nálható lett a számító-
gép, az 1990-es évek-
ben pedig megjelent
az intra- és internet
széles körû használa-
ta. Kárpáti Andrea

felhívta figyelmünket arra, hogy bár ben-
ne van a szubkultúrában, miszerint „Böl-
csésznek lenni és tollal írni!”, szeretné ha
ez így módosulna: „Bölcsésznek lenni, és
néha tollal írni!” Elkerülhetetlen, hogy a ta-
nárok kedveljék a számítógépet; kell,
elkerülhetetlen, hogy a leendõ tanárok ne
az iskolában lássanak és kényszerüljenek
elõször használni számítógépet, íráskivetí-
tõt, hanem már az egyetemek pedagógia
tanszékén alaposan megismerkedhessenek
a számítógép és a számítástechnika nyúj-
totta, szinte kimeríthetetlen lehetõségek-
kel. Megtudtuk az elõadásból, hogy a világ-
szerte közös célok közé tartozik az esz-
közpark bõvítése, fejlesztése, a tanárképzés
problémájának magas szintû megoldása,
új tantervek kialakítása, a tartalomfejlesz-
tés, a kutatás. Kárpáti Andrea már két év-
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Kárpáti Andrea már két évvel ezelőtt is
hasonló témában tartott előadást,
azóta sajnos nem sokat változott

nálunk 
az internethez fűződő viszony.

Reményét – miszerint ez 
a helyzet gyökeresen megváltozik –
Cseh Tamás szavait felidézve fejezte

ki:  „Két év múlva 
ne ez a dal legyen!”



vel ezelõtt is hasonló témában tartott
elõadást, azóta sajnos nem sokat változott
nálunk az internethez fûzõdõ viszony. Re-
ményét – miszerint ez a helyzet gyökere-
sen megváltozik – Cseh Tamás szavait
felidézve fejezte ki:  „Két év múlva ne ez
a dal legyen!”

A továbbiakban Papp Lajos prezentációs
programmal kísért elõadását hallhattuk az
Inernet-eszközök távoktatási alkalmazásá-
ról. A nyitott képzés az érdekeltek (fogyasz-
tó, társadalom, piac) elvárásainak figyelem-
be vételével, önálló tanulásra kifejlesztett, ru-
galmas tananyaggal igyekszik a felmerülõ
igényeket kielégíteni. A távtanulás alapesz-
méje az, hogy a tanár (tutor) külön-külön
konzultál mindegyik tanulóval, és folyama-
tosan tájékozódik a véleményérõl. A táv-
oktatás kialakulása óta – melyet az 1840-es
(!) évekre tehetünk –, óriási változások tör-
téntek, és ma már a PC-k elterjedésével, a
hálózatok kialakulásával új távlatok nyíl-
tak e tanulási forma elõtt. A kötetlen tanu-
lást eddig soha nem tapasztalt információ-
mennyiség és az ehhez való hozzáférés rend-
kívüli gyorsasága, az interaktivitás magas fo-
ka nagy mértékben támogatja. A médiumvá-
lasztás szempontjai közül Papp Lajos ki-
emelte, hogy bár a nyomtatott anyag hasz-
nálata megszokott, olcsó, mert könnyen
hozzáférhetõ, s igazodik az eltérõ tanulási/ta-
nítási módszerekhez és hardverfüggetlen,
mégsem biztosítja a számítógép nyújtotta
többletet, nem elég ösztönzõ, kisiskolás stí-
lusú. Ezzel szemben a multimédia, a számí-
tógép és az internet jellemzõi a magas szin-
tû interaktivitás és rugalmasság; a nagy
mennyiségû, gyorsabb, hatékonyabb infor-
mációtárolás és -keresés; a könnyen kor-
szerûsíthetõ anyag; a tanultak megértésé-
nek továbblépés elõtti felmérése; a választ-
ható témák tetszõleges sorrendje. Ugyanak-
kor az is igaz, hogy mindez nem mindenki
számára elérhetõ, alkalmazásuk költséges,
kifejlesztésük, fenntartásuk hosszadalmas,
specialistákat igénylõ feladat, és természe-
tesen óriási többletmunkát igényel. Az inter-
netnek a kötetlen képzésben való használa-
takor feltétlenül figyelembe kell vennünk a
sajnos még meglévõ kulturális gátakat, a
pedagógiai megközelítés elsõdlegességét!

Az utolsó felszólaló Rozgonyi-Borus Fe-
renc, a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gim-
názium tanára volt. Az iskolai tapasztalato-
kat elemezve elmondta, hogy szerinte ren-
geteg érv szól az internet alkalmazása mel-
lett: az újdonság varázsa lengi körül, min-
dig más, az információ mennyisége expo-
nenciálisan nõ, egyszerûen kezelhetõ, te-
kintélyelvet romboló, kétkedni tanít. Azon-
ban ellene is számos tényezõt említhetünk:
a túlzott elvárások miatt gyakran csalódást
okoz, könnyû elveszni benne térben és idõ-
ben, ellenõrizhetetlen, korlátozatlan, nem
megold, hanem felvet problémákat, és gyak-
ran megzavarja a tanár-diák kapcsolatot.
Mindezek figyelembe vételével használni
érdemes (kell!), sokszor, sok helyen: az
egyéni tempójú oktatásban, a távoktatás-
ban, a gyakoroltatásban, a tudásszint fel-
mérésekor, az egyéni értékeléskor, a hagyo-
mányos oktatás színesítésére, a kétkedési
képesség kifejlesztésére. A maguk részérõl
iskolájukban már többféle területen kihasz-
nálták az internet nyújtotta lehetõségeket: új
anyag feldolgozásakor, problémamegoldás-
ban, gyakoroltatásban, számonkérésben,
forráskutatásra, kiselõadás elõkészítésekor.
Elõadását Rozgonyi-Borus Ferenc a követ-
kezõ gondolattal zárta: „Minden olyan taní-
tási óra sikeres, melyen legalább a tanár ta-
nult valami újat.”

A délután folyamán az érdeklõdõk négy
különbözõ szekció közül választhattak, me-
lyek módszertani kérdésekkel, szoftver-fej-
lesztéssel, az internet és a társadalom kap-
csolatával foglalkoztak.

Zsakó László, az ELTE TTK egyetemi
adjunktusa, az Informatika Szakmódszer-
tani Csoport csoportvezetõje az Internetes
és multimédiás oktatás módszertani kér-
déseit világította meg. Az internetes, mul-
timédiás oktatás problémáit a tanórán az
információk megjelenésének lassúsága, a
számítógépek kevés száma, a látvány, a
„csillogás” figyelemelterelõ hatása okoz-
za. Nem használjuk jól ennek a módszer-
nek a lehetõségeit, erre a leggyakoribb
példák: ha írásvetítõvel pótoljuk a táblát, a
tankönyvet; ha bemutató-készítõvel pótol-
juk az írásvetítõt, vagy más, egyedi mé-
diákat; ha multimédiás tananyaggal pótol-
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juk a tankönyvet; ha egységesen vezé-
nyeljük a tanulók internetes, multimédiás
munkáját. A célunk az, hogy a hagyomá-
nyos oktatást a megfelelõ helyen, idõben,
és módon kiegészítsük az internet és a
multimédiás anyagok felhasználásával.
Mivel az órán nem lehet (és nem is kell)
elmondani mindent, használják a diákok
az internetet a tanórán kívül. A tanár pedig
segítséget nyújt(hat) abban, hogy mit ke-
ressen, hol keresse; és ha talál valamit, azt
miként értékelje a tanuló. Mindezeknek fi-
gyelemreméltó következményei vannak: a
tanárnak sokkal nagyobb mûveltséggel
kell rendelkeznie, sokkal több felkészülé-
si idõre lesz szüksége, sokkal kevesebb
kötelezõ órája legyen (max. 10). Az osz-
tálylétszámokat drasztikusan csökkenteni
kell (20 fõ alá), a kötelezõ tantermi tan-
órákat is csökkenteni kell (4–5 óra/nap);
több, dolgozószoba-típusú termet kell
kialakítani az iskolákban. Ha mindez
rendelkezésre állna, akkor itt lenne a szép,
új világ. (Csak rajtunk múlik, így lesz-e!)

Rengeteg érdekes téma került még na-
pirendre az internetes távoktatásról, az
internet alkalmazásáról a különbözõ tantár-
gyakban, a Magyar Elektronikus Könyv-
tárról, a Sulinetrõl, az internet és az egye-
tem kapcsolatáról.

A tanácskozás második napjának prog-
ramjai: Egy alternatív informatikai stratégia
az oktatásban, Tanár az interneten, Infor-
matikai intelligencia az oktatásban és Hal-
lássérültek oktatása az internet világnyelvén.
Ezek ugyancsak sok tapasztalattal, új prob-
lémák felvetésével, érdekes megoldások-
kal, ötletekkel, stratégiákkal gazdagították
a jelenlévõk ismereteit.

Ha sikerül mindannyiunknak levonni e két
nap tanulságait, felhasználni mások tapasz-
talatait, alkalmazni újszerû javaslatait; kerül-
ni az általános hibákat, akkor talán jövõre
vagy azután már nemcsak az egy fõre jutó
informatikakonferenciák száma tekinteté-
ben érünk el elõkelõ helyezést!
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