A könyvtárak mint információ- és tudáshozzáférési pontok
A tudás és a tanulás fogalmának átalakulása miatt átalakul a
tudásközvetítő intézmények, köztük a könyvtárak társadalmi szerepe
is. A világhálón megtalálható tudományos információk
megszerzésében a könyvtárak jelenlegi szerepét, az
információkeresés eszköztárát a potenciális felhasználók
kevéssé ismerik.
társadalmi makrostruktúrák megváltozásánál, vagyis az információs
társadalom fokozatos létrejötténél
fontosabb változások azok, amelyek a kultúrában napról napra lezajlanak. Azért fontosak, mert észrevétlenek, s észrevétlenek
maradhatnak, vagyis diszkontálhatók…
Ennek a felismerésnek a jelentõségét éppen az adja, hogy korábban másként látszott mindez: oly formán, hogy majd ha
átlépünk az információs korszakba, akkor
van tennivalónk a mindennapokban. Manapság tehát ezt éppen fordítva helyes látnunk. És ennek megfelelõen kell tennünk”
– írja Horányi Özséb. (1)

A

A könyvtárak és a tudástársadalom
A mai társadalmak a tudástársadalom
elérését tûzték ki célul. A szakértõk
egyetértenek abban, hogy ennek egyik
elõfeltétele a tanulás és a tudás új fogalmának meghatározása és szervezeti kereteinek átalakítása. A tanulásban a hangsúly áttevõdik a tényszerû tudásról az alkalmazásképes tudásra, a kompetenciákra. Az iskolarendszerû képzésben a tanulók életkora kitolódik, óriási hangsúlyt
kap a felnõttképzés. Nemcsak szlogen az
élethosszig tartó tanulás szükségessége,
hanem valódi kihívás minden állampolgár
számára. Az élethosszig tartó tanulás
alapja az információs mûveltség (information literacy). (2)
A változások következtében a tanulás
és az információhoz jutás színtereinek

száma is folyamatosan nõ. A szakértõk
szerint a tanulás formális intézményeit
felváltják a nyitott mûvelõdés lehetõségei.
A könyvtáraknak is aktívan részt kell venniük a tanulási folyamatokban, az állampolgárok információs mûveltségének kialakításában, információs szükségleteinek
kielégítésében. Sajnos Magyarországon a
könyvtárak társadalmi szerepe nem eléggé ismert. A magyar társadalom széles rétegei számára a könyvtárhasználat nélkülözhetõ volt a tanulmányaik alatt (az egykönyvû oktatás és az iskolai könyvtárak
elhanyagolása okán), de az élet késõbbi
szakaszaiban is. Információért, a mûvelõdési, az olvasási és az értelmes szórakozási igények kielégítésért sokkal kevesebben mennek könyvtárba, mint amennyire
az indokolt lenne. Errõl tanúskodnak a
könyvtárhasználati statisztikák, valamint
azok a felmérések is, amelyek szerint a
magyar diákok és a felnõtt lakosság szövegértési teljesítményei alacsonyak. (3)
Súlyos társadalmi problémát jelent újabban a digitális szakadék. Ennek mérséklésében a jelenleginél sokkal nagyobb szerepük lehetne a könyvtáraknak, ha a társadalmi figyelem – irányítóké és állampolgároké – jobban rájuk irányulna.
A társadalomnak tehát újra meg kell állapítania a tanulással kapcsolatos cselekvési színtereket, szinteket és szerepeket is.
(4) Ahogy más intézményekét, úgy a
könyvtárak helyét, szerepét, feladatát is.
Ebben az oktatás- és kultúrpolitika mellett
a könyvtár-szakmai szervezeteknek, testü-
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leteknek is részt kell vállalniuk. A tradici- tion literacy) elemei. (5) Ahhoz, hogy a
onálisan is tudást közvetítõ, ma már mo- gyakorlatban, a könyvtárakban mindezek
dern információs technológiát használó, a szerepek valóban maradéktalanul megmagas szintû tudással bíró szakemberek- valósulhassanak, természetesen további
kel mûködõ könyvtáraknak el kell foglal- és az eddiginél jelentõsebb fejlesztésekre
niuk méltó helyüket a társadalom tudás- is szükség van. Nagyon fontos még a
közvetítõ intézményei között.
könyvtárban dolgozó szakemberek folyaA könyvtárak jövõbeni feladatait is matos önképzése, az információforrások
meghatározó fõbb vonások:
állandó tanulmányozása, az internet válAz emberiség által felhalmozott informá- tozásainak monitorozása (figyelemmel
ciók és tudás gyûjtését, rendszerzését, feltá- kísérése).
rását végzik. Ismerik az információforrások
A könyvtárakban – iskolai, köz- és feltípusait, azok rendelsõoktatási könyvtátetését, ezért képesek A könyvtárakban – iskolai, köz- rakban egyaránt – elrendszerezett tudást és felsőoktatási könyvtárakban engedhetetlen a felátadni az informáci- egyaránt – elengedhetetlen a fel- használók képzése,
ók, az információ- használók képzése, amely alapfel- amely alapfeltétele
források világáról. tétele és egyben szervezeti kerete és egyben szervezeti
Ismerik a tudomáis az információs műveltség ki- kerete is az informányos és közhasznú
ciós mûveltség kialaalakításának. Az információs
információkeresés
kításának. Az inforeszköztárát, mód- műveltség az élethosszig tartó és mációs mûveltség az
szereit. Képesek ezt önszervező tanulás előfeltétele. A élethosszig tartó és
a tudást felhasználó- használók képzése, azaz felkészí- önszervezõ tanulás
ik számára a szüksé- tése az információ-kezelésre, az elõfeltétele. A haszges mértékben köz- információs műveltség elemeinek nálók képzése, azaz
vetíteni.
elsajátítására különböző módo- felkészítése az inforA fentiekbõl kö- kon valósulhat meg; szóbeli okta- máció-kezelésre, az
vetkezõen saját feltással, tájékoztatással (például információs mûvelthasználói körükben
tanórákkal az oktatás minden ség elemeinek elsaképesek az informászintjén, tanfolyamokkal) és írás- játítására különbözõ
ciós technológia érmódokon valósulhat
ban (szórólapokkal, szakfolyó- meg; szóbeli oktatástelmes, információs
iratok cikkeivel stb.), valamint
és tanulási célú haszsal, tájékoztatással
elektronikus úton (könyvtári
nálatát bemutatni és
(például tanórákkal
honlapon közzé tett kalauzokkal, az oktatás minden
elsajátíttatni.
Ismerik és értik interaktív oktatási anyagokkal). szintjén, tanfolyamaz információs fookkal) és írásban
lyamatokat, az értékes és értéktelen in- (szórólapokkal, szakfolyóiratok cikkeivel
formációkat meg tudják különböztetni, stb.), valamint elektronikus úton (könyvtáezt a tudást át tudják adni a felhaszná- ri honlapon közzé tett kalauzokkal, intelóknak is.
raktív oktatási anyagokkal).
Képesek ismereteket nyújtani a szellemi
A továbbiakban az információforrások
munka technikájáról, az információnak a típusairól, konkrét információforrásokról,
dolgozatokban, tudományos publikációk- szolgáltatásokról, tehát gyakorlati inforban stb. való felhasználásáról (például a mációs ismeretekrõl lesz szó két tudoszakirodalmi hivatkozások szakmai és eti- mányág, a neveléstudományok – beleértve
kai kérdéseirõl).
a gyakorlati pedagógiát is – és a pszichoEzek olyan szerepek, amelyek ugyan- lógia területén. Áttekintjük a webes kereakkor az élethosszig tartó tanulás alapját sõeszközöket és adatbázisokat, informáképezõ információs mûveltség (informa- cióforrásokat.
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Információforrások az interneten
A látható és a láthatatlan web
Ha megnézzük az internet könnyen elérhetõ dokumentumait (különbözõ szervezetek, intézmények, magánszemélyek stb. honlapjait, portálokat stb.), akkor azt látjuk,
hogy az itt elhelyezett anyagok nagy része a
közhasznú információt nyújtó, úgynevezett
használati dokumentum körébe tartozik. (6)
A használati dokumentumok elsõsorban a
mindennapi ügyek intézésére szolgálnak
vagy az ezekkel kapcsolatos ismeretszerzést
könnyítik meg. Kevesen tudják, hogy a tudományos információk nagy része az úgynevezett láthatatlan vagy mély weben (invisible v.
deep web) található. Egyes szakemberek
szerint ez a láthatatlan web sokszorosan nagyobb a látható (visible) webnél. A tudományos információk nagy részét forgalmazó
profitorientált szervezetek, vállalkozások
szolgáltatják kereskedelmi alapon (térítés ellenében), bár ma már vannak nyílt hozzáférést nyújtó kezdeményezések is. A tudományos információkeresést biztosító adatbázisok tartalma ellenõrzött, értékelt és információtípus vagy tartalom (tudományágak) szerint szervezett. Az internetes keresõk csak a
látható webet pásztázzák, s az azon történõ
navigálást teszik lehetõvé. A tudományos információkeresés leginkább a különbözõ típusú, más-más rendeltetésû információt
szolgáltató adatbázisokban történik, természetesen ma már webes felületen.

A honlapok
A látható web széles körben ismert öszszeállításai a honlapok és a portálok, amelyek amolyan információs csomópontként
és kapuként mûködnek a világhálón.
A pedagógiai és pszichológiai szakterületen mûködõ könyvtárak, kutatóintézetek,
szakmai szervezetek honlapjai – hasonlóan más szakterületekéhez – két funkciót
töltenek be. Egyrészt bemutatják saját
szakmai tevékenységüket, másrészt az ugrópontok (linkek/csatolók) révén belépési
pontok szakterületük más, hasonló tartalmú internet-oldalaira. Elsõsorban a könyvtári honlapok a belépési kapuk az invisible
web-re, mert megfelelõ jogosultságokkal
(szerzõdéssel) rendelkeznek a belépéshez,
ahol értéknövelt információs szolgáltatásokat, adatbázis-elérést, tartalomjegyzékszolgáltatásokat, teljes szövegû tudományos folyóiratokcikkeket, referensz (tájékoztatási célú) mûveket stb. lehet igénybe
venni. Az adatbázisok elérését a könyvtárak jellemzõen csak a saját beiratkozott olvasóiknak, illetve az anyaintézmény munkatársainak – például felsõoktatási intézmény oktatóinak, hallgatóinak – tudják
biztosítani.
A legfontosabb magyar pedagógiai
szakkönyvtárak, kutatóintézetek és szervezetek honlapjai láthatók az 1. táblázatban
(a pedagógusokat is képzõ felsõoktatási
intézmények könyvtárait magas számuk
miatt itt nem soroljuk fel).

1. táblázat. A legfontosabb honlapok
Intézmény neve

URL

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

www.opkm.hu

ELTE Egyetemi Könyvtár

www.konyvtar.elte.hu/konyvtarak/index.html

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar Könyvtára

www.barczi.hu/html/uj/konyvtar/index.html

OKI Országos Közoktatási Intézet
Pedagógus-továbbképzési Módszertani és
Információs Központ, Pilisborosjenõ

www.oki.hu
www.ptmik.hu

Professzorok Háza

www.prof.iif.hu

OKÉV Országos Közoktatási és Értékelési
Vizsgaközpont

www.om.hu/okev
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Keresõszolgáltatások
A keresõk az internet navigációs eszközei.
A következõ típusaikat különböztetik meg:
Indexek (keresõmotorok): ún. kulcsszavas keresést végeznek. A fejlett (advanced), más néven részletes keresés lehetõséget ad a keresés finomítására, a keresendõ információ fájl-formátumának meghatározására, például pdf, doc stb., ezzel a
találati lista szûkítésére is. Az indexek
esetében a találati lista rekordjai tartalmi
és formai szempontból is igen különbözõ
információforrásokból (dokumentumokból) állnak. Többnyire egy-egy weboldalnak a keresés szempontjából relevánsnak tûnõ, de nagyrészt nem releváns
(nem a témáról szóló) részeit tartalmazzák. Az információforrások típusainak ismerete nélkül a valóban releváns találatok
„leválogatása” igen idõigényes, mert az
egyetemi tematikáktól a hirdetéseken át a
szabadon elérhetõ folyóiratcikkekig mindent tartalmaznak. Erre a típusra példa: az
utóbbi évek legsikeresebb keresõje a
Google, továbbá az AltaVista, a Vizsla, az
Excite stb.

Katalógusok: a böngészõ típusú keresés
eszközei, egy hierarchikus rendszer, kategóriák (Társadalomtudományok – Nevelés, oktatás – Közoktatás – Felsõoktatás
stb.) „lépcsõfokait” kell „bejárni” használatuk során. Az eredmény: lista a keresett
témához kapcsolódó weboldalakról (honlapok, portálok, folyóiratok stb). Ilyen típusú keresõ a Yahoo, HuDir. A Google és
a magyar Vizsla is indexelõ szolgáltatás,
de katalógus is egyben. A Google esetében
a Címtár link mögött találjuk a katalógust.
Az úgynevezett metakeresõk egyidejûleg több keresõszolgáltatás használatát teszik lehetõvé. Például a WebCrawler
(www.webcrawler.com), a Google,
Yahoo, Ask Jeeves, About, LookSmart,
Overture, Teoma, FindWhat keresõmotorkat használja.
Vannak már olyan keresõk is, amelyek
az átlagos keresõkhöz képest valamilyen
szempontból fejlettebb keresést nyújtanak. A tudományos szintû pedagógiai és
pszichológiai weboldalak és információk
keresésére érdemes ezeket is használni.
(2. táblázat)

2. táblázat. Magas szintû keresõk
Név :

Jellemzõ:

URL:

Típus:

Alltheweb

képek, videók, mp3 fájlok is

www.alltheweb.com

Indexelõ

Ask Jeeves

természetes nyelvhez közel álló
kérdésfeltevés

www.ask.com

Indexelõ

Teljes szövegû cikkek is
(FindArticle)

www.looksmart.com/r?country=uk

Katalógus

tudományos értékû információk
pl. cikkek keresése

www.scirus.com

Indexelõ

képek, videók is stb.

www.mamma.com

Metakeresõ

Looksmart’s
Scirus
Mamma

3. táblázat. Szakmai keresõk
Név:

Jellemzõ:

URL:

Típus:

PsychCrawler

Tudományos értékû forrásokat
keres

www.psychcrawler.com

indexelõ

SearchEdu.com

Referensz mûvekben is keres

www.searchedu.com

indexelõ

PedagoNet.Com

Kiegészítõ információk is
pl. munka

www.pedagonet.com

katalógus
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Vannak speciálisabb típusok is. Ilyenek
például a szakmai keresõk vagy a teljes szövegû folyóiratok keresõi. (Lásd a Tartalomjegyzék-szolgáltatások a teljes szövegû
(full text) folyóiratok címû részben!) A
szakmai keresõk az általános keresõkkel
szemben csak egy-egy szakterület információforrásaihoz vezetnek el. (3. táblázat)
Portálok, webkalauzok, szakterületi
kapuszolgálatok, forrásközpontok
A portálok szerepe összetett, mert belépési pontok az internetre, keresést is lehetõvé tesznek, továbbá különbözõ szolgáltatásokat (keresési segédletek, útmutatók, specifikus információk elérése, hírlevelek, fórumok stb.) is nyújtanak. A portáloknak
több típusa is kialakult már. Van olyan,
amelyik egy meghatározott felhasználói
csoportnak szól, olyan, amelyik egy szûkebb vagy tágabb téma köré rendezõdik, de
olyan is akad, amely az információk valamely típusát – például hírek – tartalmazza.
Ez utóbbiak a hírportálok. A legismertebbek a tematikus portálok, amelyek egy-egy
tudományág, ismeretterület webes forrásai
közti eligazodást, böngészést, navigációt
szolgálják. A portálokat elég nehéz ma már
elkülöníteni más webes navigációs- és keresõeszközöktõl, például egyes keresõgépek is portálként mûködnek, mint például a
Yahoo, Exite. (7)
A tematikus portálok az általuk feltárt
információforrásokat jól strukturáltan
rendezik el, s fontos tulajdonságuk még,
hogy csak ellenõrzött tartalmú helyekhez
irányítják a látogatóikat. A társadalomtudományok egyik, Angliában összeállított
tematikus portálja, kapuszolgálata, a
SOSIG (Social Sciensce Information
Gateway (www.sosig.ac.uk). Pedagógiai
(www.sosig.ac.uk/education) és pszichológiai (www.sosig.ac.uk/psychology) információkat is szolgáltat. A SOSIG átmenet a portálok és az internetes keresõszolgáltatások között, része az UK Resource
Discovery Networknek. Internet-katalógust és indexelõszolgáltatást egyaránt mûködtet, s egyéb személyre szóló szolgáltatások (például Social Science Grapevine)
is igénybe vehetõk.

A GEM (The Gateway to Educational
Materials, thegateway.org) amerikai oktatási portál, melynek mûködetését az oktatási kormányzat is támogatja.
Német nyelvterületen a legfontosabb
portál a Deutscher Bildungs Server
(www.bildungsserver.de/qsuche.html). A
német, oktatással, képzéssel kapcsolatos
fontos információs helyeket, adatbázisok
elérésének lehetõségeit, címeit gyûjti össze.
A hazai pedagógiai portálok közül a
szakirodalmi információkra, szaktárgyi oldalakra koncentrál és a minõségi forrásokat teszi elérhetõvé a Magyar Gallup Intézet által jegyzett ,Internet és pedagógia’ címû összeállítás (www.gallup.hu/Oktatas
/ip/pedszakirod.htm). Ennek része a ,Minõség az oktatásban’. ,Mérés,értékelés, tanácsadás, fejlesztés’ (www.gallup.hu/
Oktatas/Data/adatbazis.htm) nevû oldal.
Újabb keletkezésû a Magyar Pedagógusok
Háza Portál (www.mphp.hu) amely az oktató-nevelõ munka, a pedagógiai innováció, a
neveléstudományi kutatás számára készült
hazai és külföldi elektronikus forrásokat ismerteti, rendszerezi és biztosítja az elérésüket.
Átfogóbb és vegyesebb tematikájában a
Startlap Pedagógia lapja (pedagogia.lap.hu),
amely inkább a pedagógiával nem hivatásosan foglalkozók igényeit elégítheti ki.
A pszichológiai portálok közül két külföldi: a Psych Web (www.psychwww.com) és
a Psychology Online Research Central
(www.psych-central.com).
A pszichológia hazai portálja és egyben
a hazai pszichológusok adatbázisa, továbbá online folyóirata is, a Pszichológia
online. (pszichologia.hu/szolg)
Természetesen már a világ legfontosabb
tematikus portáljainak is van betûrendes és
tematikus gyûjteménye – a PINAKES A
Subject Launchpad –, amely a következõ
URL-en érhetõ el: www.hw.ac.uk/
libWWW/irn/pinakes/pinakes.html#about.
A szakirodalom keresésének eszközei, a
láthatatlan web információforrásai
Könyvtári katalógusok (OPAC-ok)
A magyarországi könyvtárak honlapjainak és katalógusinformációinak legfonto-
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sabb forrása a HUNOPAC néven ismert
könyvtári portál, amely más fontos információk (levelezõlisták, adatbázisok stb.)
mellett az alábbiak szerint csoportosítja a
könyvtárakat:
– elektronikus könyvtárak;
– közös katalógusok, lekérdezõ felületek;
– az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatásai;
– felsõoktatási könyvtárak;
– szakkönyvtárak, kutatóintézetek, múzeumok, levéltárak, egyéb könyvtárak;
– megyei könyvtárak;
– városi és községi könyvtárak;
– határon túli magyar könyvtárak;
– külföldi könyvtári katalógusok.
A HUNOPAC (Könyvtári információ
Magyarországon) több URL-lel is rendelkezik: www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/opac.htm, www.mek.oszk.hu/porta/
virtual/magyar/opac.htm, www.bibl.uszeged.hu/mke_eksz/ opac.html.
A Startlap www.konyvtar.lap.hu oldaláról ugyancsak elérhetõk a hazai könyvtárak. A könyvtárak katalógusaiból az ott
meglévõ különbözõ típusú információforrások (könyvek, idõszaki kiadványok,
hang- és videóanyagok, CD-ROM-ok stb.)
meglétérõl tájékozódhatunk elsõsorban. A
nagyobb könyvtárak katalógusaikban ma
már az interneten, tehát digitális formában
elérhetõ, gyûjtõkörükbe tartozó anyagokat
is feldolgoznak. Újabban már a nagy szakkönyvtárak, egyetemi könyvtárak katalógusai különbözõ linkelési technikák alkalmazásával a keresett téma további releváns anyagaihoz (például cikkek a keresett
témában) is elirányítanak. A nagy szakkönyvtárak katalógusaira jellemzõ az is,
hogy a gyûjtõkörükbe tartozó szakterület
folyóiratainak a cikkanyagát is feltárják
(az OPKM katalógusa, az MTA Egyesített
Társadalomtudományi Könyvtár katalógusa stb.). Minden katalógus esetében érdemes meggyõzõdni arról, hogy milyen dokumentumtípusokat, információforrásokat
tár fel, mert ennek ismerete megkönnyíti
egy adott téma irodalmának a feltérképezését, összegyûjtését.
A Magyar Elektronikus Könyvtár
(mek.iif.hu vagy mek.oszk.hu) Magyar-

ország elsõ és eddig legnagyobb szövegarchívuma, virtuális könyvtára, amelyben
nemcsak katalógussal kereshetünk, hanem legújabb fejleményként a digitális
dokumentumok teljes szövegében is. A
MEK-en belül önálló fejezetet alkot a pedagógia és pszichológiai-, pszichiátriai
anyag.
Bibliográfiai vagy szakirodalmi (A&I)
adatbázisok
A tudományos kutatásban, felsõoktatásban dolgozó oktatók, kutatók, de egyetemi
és fõiskolai képzésben résztvevõ nappali
tagozatos és posztgraduális hallgatók számára kutatási témájuk, szakdolgozatuk releváns szakirodalmának feltárásához nélkülözhetetlen eszközök a bibliográfiai
vagy más néven szakirodalmi adatbázisok.
Az ebbe a típusba tartozó adatbázisok jellemzõje, hogy sokféle kiadványtípust és
mûfajt dolgoznak fel, például monografikus kiadványokat, tanulmányköteteket, folyóiratcikkeket, konferenciakiadványokat,
esetleg más egyéb anyagokat is. Az interneten szolgáltatott változatuk mellett CDROM, illetve még nyomtatott kiadásuk is
létezhet. Áruk magas, hisz elõállításuk
költséges, tartalmuk ellenõrzött. Közülük
sok nemcsak pusztán bibliográfiai adatokat, hanem tartalmi kivonatot (abstract) is
közöl. Az internetes keresõszolgáltatások
nem keresnek ezekben az adatbázisokban,
mert az úgynevezett invisible vagy mély
web a „tartózkodási helyük”. Létezésükrõl, tartalmukról a könyvtári honlapokról,
portálokról vagy maguknak a szolgáltatóknak a honlapjáról lehet tudomást szerezni. Elõállítójuk, szolgáltatójuk érdeke,
hogy a potenciális használók megismerjék
ezeket a tudományos munkában nélkülözhetetlen információs termékeket.
A hozzáférés, szolgáltatás szempontjából ezek a következõk lehetnek:
A szabad (free) elérés a nagy bibliográfiai adatbázisok esetében nem mondható általánosnak. Könyvtárak vagy más nonprofit szervezetek által elõállított és a kormányzati szervek által támogatott adatbázisok
között mégis találhatók ilyenek. (Elõfordul,
hogy kereskedelmi alapon mûködõ adatbá-
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zisnak is van free változata, ez a hozzáférés Ilyen kereskedelmi alapon igénybe vehetõ
azonban általában nem nyújt teljes körû adatbázis a pszichológiai területrõl az APA
szolgáltatást). A teljesen szabadon használ- (American Psychological Association) álható típusra példa a pedagógia, illetve neve- tal elõállított PsycINFO (korábban Psyléstudomány területérõl az Országos Peda- cLit néven ismert) adatbázis, amely a pszigógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) Pe- chológiai szakirodalom egyik legjelentõdagógiai Adatbázisa (PAD) – URL: sebb feltáró- és keresõeszköze. A pszichowww.iif.hu/db –, amely feltárja az 1989 lógiai szakirodalmat annak kezdeteitõl,
utáni magyar pedagógiai irodalmat, vala- 1800-tól feldolgozza, valamint tartalmi kimint az OPKM-be beérkezõ külföldi köny- vonatot is közöl.
veket, külföldi folyóiratok cikkeit, amelyeA kereskedelmi alapon történõ hozzáféket referátummal is ellátnak. Ezt az adatbá- rés változata az a lehetõség, amikor több
zist azonban a közelmúltban integrálták az intézmény (egyetemek, egyetemi és fõisOPKM online katalógusába. Úgy tûnik, kolai karok, kutatóintézetek stb.) konzorhogy a régi verziót befagyasztották, mert a ciumot alakítva kötnek szerzõdést az adat2003-as évre vonatkozó rekord már nincs bázis-szolgáltatókkal. Ez természetesen a
benne. Ma már a katalógusba integrált vál- felhasználó számára mellékes körülmény,
tozatot
érdemes
számára az a fontos,
használni, mert ez A Magyar Elektronikus Könyvtár hogy rendelkezésére
van frissítve, s a tanálljon a megfelelõ
(www.mek.iif.hu/ vagy
könyveket is tartal- mek.oszk.hu) Magyarország első adatbázis. Mégis
mazza. (www.opkm. és eddig legnagyobb szövegarchí- megemlítjük, hogy
hu/opac)
egy ilyen együttmûvuma, virtuális könyvtára,
Szabad elérésû
amelyben nemcsak katalógussal ködésnek köszönheadatbázis az ameritõen több, a konzorkai oktatási kor- kereshetünk, hanem legújabb fej- ciumhoz
tartozó
mányzat által támo- leményként a digitális dokumen- könyvtárban – tagjai:
tumok teljes szövegében is. A
gatott pedagógiai
OPKM, SZTE, SOadatbázis, az ERIC MEK-en belül önálló fejezetet al- TE Központi Könyv(néhány éve még kot a pedagógiai és a pszicholó- tár, PTE – vehetõ
AskERIC néven volt
igénybe a pszichológiai, a pszichiátriai anyag.
elérhetõ). Jelenleg a
gia tudományának
The Educator’s Referens Desk oldalról legnagyobb bibliográfiai adatbázisa, a
szolgáltatják. (www.eduref.org) Az ERIC PsychINFO. (8)
adatbázist kereskedelmi alapon is szolgálHa az adatbázisokat nem a hozzáférés
tatja több adatbázis-szolgáltató, illetve módja, hanem a lefedett szakterületek, teügynökség. Vannak adatbázisok, amelyek hát a tartalom szerint vizsgáljuk meg, akhasználata ingyenes, de regisztrációhoz kor a következõ típusokat különböztethetkötött.
jük meg:
Az adatbázisok nagyobb részének szolVannak multidiszciplináris adatbázisok:
gáltatása csak kereskedelmi alapon törté- ezek több szaktudomány, esetenként egész
nik, ezért igénybevételük a könyvtárakon tudományterület vagy akár több tudokeresztül lehetséges.
mányterülethez tartozó tudományág (huAz áruk magas, magánember nem tudja mán- és társadalomtudományok stb.) iromegfizetni. A hozzáféréshez a könyvtárak- dalmát teszik kereshetõvé. Ezeket akkor
nak (kutatóintézetekben, egyetemeken, fõ- érdemes használni a szakirodalmi keresésiskolákon) hozzáférési jogot kell vásárol- ben, ha valamilyen ok miatt nem áll renniuk. A használat feltételeit licensz- delkezésünkre speciális adatbázis a kutaszerzõdésben rögzítik. A szerzõdésben tandó szakterületrõl vagy a téma, amelytöbbek között meg kell állapodni a lehetsé- hez irodalmat keresünk, interdiszciplináris
ges (konkurens) felhasználók számáról is. jellegû. Ilyen átfogó adatbázis a Interna-
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tional Bibliography of the Social Scienses
(IBSS) vagy a Wilson Social Sciences Index. Mindkettõ neveléstudományi irodalmat is feldolgoz. Az elõbbi az ELTE, az
utóbbi pedig jelenlegi ismereteink szerint
a SZTE Egyetem Könyvtárában vehetõ
igénybe. (9)
A másik csoportba az úgynevezett
szakadatbázisok tartoznak, amelyek egy
diszciplínára és annak rokon területeire
koncentrálnak az irodalom gyûjtésében.
Ezek nyújtják a legmélyebb keresési lehetõséget az adott tudományág szakirodalmi
információinak keresésekor, mert a legnagyobb teljességgel és mélységgel tárják
fel azt. A keresésnél azonban figyelembe
kell venni a gyûjtés földrajzi, illetve nyelvi határait is. Magyar vonatkozásban
ilyen adatbázis a már korábban is említett
Pedagógiai Adatbázis (PAD) (www.iif.hu/
db, illetve www.opkm.hu), amely a magyar nyelvû pedagógiai szakirodalmat teljességgel feltárja. A magyar nyelven megjelenõ, nem túl nagyszámú pszichológiai
folyóirat (Pszichológia, Magyar Pszichológiai Szemle, Alkalmazott Pszichológia)
cikkeit is feldolgozza, a pszichológia monografikus kiadványaival (könyvek)
együtt. (Lásd még fent!) A már említett
ERIC (Educational Resources Information Centre) adatbázis is jellemzõ példája
ennek a típusnak. Az ERIC az oktatás, nevelés legnagyobb bibliográfiai adatbázisa,
több mint egymillió cikk és egyéb dokumentum (curriculum, teacher guides, conference papers stb.) tartalmi kivonatát,
bibliográfiai- és hozzáférhetõség adatait
tartalmazza (www.eduref.org). Az 1990es években a CD-ROM változata több
magyar könyvtárban is rendelkezésre állt.
Jelenleg viszont szabadon is elérhetõ, illetve egy országos projektnek – EBSCO
adatbázisok szolgáltatása – köszönhetõen,
azokban a nyilvános és felsõoktatási
könyvtárakban is, amelyek a Könyvtári
Intézettõl felhasználói nevet és jelszót
kértek az EBSCO szolgáltatásaihoz. Az
amerikai irodalom feltárására koncentráló
ERIC adatbázist egészíti ki az International ERIC, amely két adatbázist egyesít egy
plattformon, az imént ismertetett brit Bri-

tish Education Index-et (BEI) és az ausztrál Australien Education Index-et (AEI).
Az ERIC és az International ERIC együtt,
a világ angol nyelvû pedagógiai irodalmának áttekintését teszi lehetõvé. Bõvebb
információ: www.dialog.com/sources/
ondisc/intl_eric.pdf címen.
Az amerikai Wilson cég több adatbázistípust is elõállít. A bibliográfiai adatbázisok közül a fontosabbak: Wilson Education Abstracts, kb 400 angol nyelven megjelenõ periodika, évkönyv, monográfia,
sorozat, tanterv stb. A Wilson Education
Abstracts Full Text 133 folyóirat cikkeinek teljes szövegét is szolgáltatja. Ennek a
cégnek egy másik terméke, a Wilson Education Index, amely 400 angol nyelvû pedagógiai folyóiratot, évkönyvet, monográfiát, sorozatot indexel, továbbá curriculumokat, konferencia kiadványokat. Európában készül a British Education Index,
amely kb. 300 brit periodika cikkeit, konferencia-kiadványok írásait dolgozza fel.
(www.leeds.ac.uk/bei/beiinfo.htm) Itthon
az Education Indexre az 1990-es években
az OPKM még elõfizetett. (10)
A német nyelvterület pedagógiai adatbázisa a Fachinforamtionssystem FIS Bildung, amelynek használata elõfizetéshez
kötött. Németország, Ausztria, Svájc pedagógiai folyóiratcikkeinek adatbázisa, kb.
480 000 rekorddal, online és CD-ROM
változatban. (www.fis.bildung.de) Ingyenesen elérhetõ viszont a Zeitungsdokumentation Bildungswesen adatbázis,
amely jóval kisebb az elõzõnél. Mindössze
39 németországi és külföldi pedagógiai folyóirat cikkeit tárja fel, s nem ad tartalomismertetést, referátumot sem.
A már említett angolszász PsychINFOon kívül, a PSYCHINDEXplus with
TestFinder is említésre érdemes. Kb.
160 000 rekordot tartalmaz Németországból, Ausztriából, Svájcból. Szerkeszti a
Trieri Egyetemen mûködõ German Center
for Documentation and Information in
Psychology-t (www.zpid.de), de csak elõfizetéssel vehetõ igénybe. Érdemes ellátogatni azonban erre az oldalra, mert található itt néhány „kostenlose”, azaz ingyenes adatbázis is.
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Szakirodalmi, fõleg külföldi szakirodalmi igény (tudományos kutatáshoz, szakdolgozathoz, pályázathoz, projekthez stb.)
esetén nem szabad csak az interneten szabadon elérhetõ anyagokra támaszkodni,
mert a tudományosan ellenõrzött írások,
mint láttuk, a profi adatbázisokban kereshetõk, s ezek elérését a könyvtárak biztosítják. Ha csak a szabadon elérhetõ forrásokra támaszkodunk, akkor nagy a valószínûsége annak, hogy a témánk szempontjából legjobb, legrelevánsabb forrásokat figyelmen kívül hagyjuk. Érdemes tehát az
általunk látogatott könyvtárban tájékozódni arról, hogy az illetõ intézményeknek, illetve más általunk elérhetõ könyvtáraknak
milyen adatbázisokhoz van hozzáférésük.
Hivatkozási indexek
A világ legnagyobb citációs (hivatkozási) adatbázisait az ISI (Institut for Scientific Information) állítja elõ, s ezeket a Web
of Science nevû adatbáziscsomag integrálta. A Web of Science, a Science Citation
Index-bõl (SCI), a Social Science Citation
Index-bõl, valamint az Arts and Humanities Index-bõl áll. Mindhárom adatbázis,
amellett, hogy a tudományos közlemények
hivatkozásainak keresését biztosítja, a világ vezetõ tudományos folyóirataiban történõ irodalomkutatást is lehetõvé teszi
1975-ig visszamenõleg. A pedagógiai irodalom, a Social Science Citation Indexben, a pszichológiai pedig az Arts and
Humanities Index-ben kereshetõ. Az adatállományt hetente frissítik, ezért témafigyelésre, azaz egy téma friss irodalmának
folyamatos követésére is alkalmas. Ez a
szolgáltatás Magyarországon a magyar
kormányzat által 2001-ben indított EISZ
(Elektronikus Információ Szolgáltatás)
Project (www.eisz.hu) keretében vehetõ
igénybe a felsõoktatási intézmények és az
akadémiai szféra könyvtáraiban, tanszékeken, azaz az intézmények IP címtartományába tartozó gépekrõl. A használatához
egyéni regisztráció szükséges. (11) Bõvebb információ a www.eduport.hu/, illetve www.eisz.hu címen, valamint a könyvtárak honlapján olvasható errõl a szolgáltatásról.

Tartalomjegyzék-szolgáltatások, teljes
szövegû (full text) folyóiratok
Ma már számos folyóiratnak van elektronikus kiadása (például a Harvard Educational Review neveléstudományi folyóiratnak, amelyet a SZTE Központi könyvtára elõfizetett) (12), önálló internet-címmel vagy a közreadó intézmény, szervezet
címével, illetve valamely adatbázis-szolgáltató, elõfizetési ügynökség által menedzselve és adatbázisokba szervezve. A magyar folyóiratok esetében jelenleg gyakori
a szabad, tehát ingyenes elérés, archívummal, amely böngészést vagy esetleg keresést is lehetõvé tesz.
A folyóiratcímek linkként/ugrópontként
is fölkerülhetnek honlapokra, portálokra,
hatékony folyóiratcikk-keresést azonban a
tartalomjegyzék-szolgáltatások teszik lehetõvé, mert gyorsak és általában több száz
vagy akár több ezer folyóirat cikkeinek adatait is tartalmazzák. Ma már sok esetben a
különbözõ kiadók, szolgáltatók folyóiratainak a cikkei hivatkozások mentén össze
vannak kapcsolva, megkönnyítendõ egy téma irodalmának keresését.
Tartalomjegyzéket általában a tudományos kiadók (Springer, Elsevier stb.),
folyóirat-ügynökségek (EBSCO Publishing, MINERVA stb.), tudományos
intézmények, szervezetek szolgáltatnak.
A tartalomjegyzék-szolgáltatások lehetnek:
– egyszerû tartalomjegyzékek,
– tartalomjegyék + cikkek kivonata (abstract), illetve
– tartalomjegyzék + a cikkek teljes szövege.
A pusztán tartalomjegyzéket szolgáltató
adatbázisok általában ingyenesen használhatók (Spinger, Ingenta stb.), de a teljes
szövegû anyagot is közlõk nagy része kereskedelmi alapon mûködik. A tartalomjegyzék-szolgáltatás és teljes szöveg mellett még megjelennek ún. személyre szóló
szolgáltatások is. Például a TOC Alerts nevû szolgáltatása, amely személyre szóló
tartalomjegyzék-szolgáltatást takar, de
egy, a felhasználó által megadott témában
megjelenõ cikkekrõl, hivatkozásokról is
kérhetõ értesítés.

131

Szemle

Az ISI (Institute for Scientific Information) Current Contents Connect szolgáltatása a világ egyik legnagyobb és legrégebbi tartalomjegyzék-szolgáltatása. Több
mint 8000 tudományos folyóirat, 2000
könyv tartalomjegyzékével, s átjáróval a
megfelelõ web-oldalakhoz. Ezen belül a
Social & Behavioral Sciences szekcióba
tartozik a neveléstudomány és a pedagógia. A szolgáltatás hazánkban például a
SZTE Könyvtárában vehetõ igénybe. (13)
Az Elsevier Kiadó Science Direct nevû
adatbázisa, amelyet az EISZ (Elektronikus
Információ Szolgáltatás) keretében a felsõoktatásban és az akadémiai hálózatban
dolgozó magyar szakemberek használhatnak, ugyancsak tartalomjegyzék-szolgáltatás teljes szövegû cikkekkel. A teljes szövegû szolgáltatások elõnye, hogy kiküszöbölhetõ a könyvtárközi kölcsönzés, illetve dokumentumszolgáltatás, mert a teljes szövegû anyagok pdf vagy html formátumban letölthetõk vagy kinyomtathatók.
A Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtára fizet elõ az angol Periodical
Contents Index nevû szolgáltatásra, amely
már 1770-tõl kezdõdõen dolgozza fel a humán- és társadalomtudományok folyóiratainak javát. (13) Elõ lehet fizetni csak a tartalomjegyzék-szolgáltatásra, illetve a teljes
szövegek (PCI Full Text) elérésére is.
(pci.chadwyck.co.uk/public) (14)
A Stanford Egyetem mûködteti azt a
HighWire nevû szolgáltatást (repozitóriumot), amely a tudományos folyóiratok
széles körének cikkeihez nyújt ingyenes,
teljes szövegû hozzáférést. Ezek között
van néhány pszichológiai (The Journal of
Physiology, News in Physiological
Sciences) és pszichiátriai folyóirat is.
(highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl)
Az EBSCO Publishing a világ egyik
legjelentõsebb elõfizetési ügynöksége. A
magyar kulturális kormányzat által az
EBSCO-val kötött szerzõdés értelmében
szolgáltatott adatbázisok között van az
Academic Search Premier multidiszciplináris adatbázis, amely több száz pedagógiai és pszichológiai folyóirat cikkeit is
feldolgozza. Ezek egy része csak tartalmi
kivonattal szerepel az adatbázisban, másik

része pedig teljes szöveggel. (EBSCO)
Ennek a szolgáltatásnak az elõnye, hogy
elvileg bármely nyilvános és felsõoktatási,
valamint non-profit szervezetek által mûködtetett könyvtárban elérhetõ. Internetelérés, felhasználói név és password szükséges, ez utóbbiakat a könyvtárosoknak
kell igényelni az OSZK Könyvtári Intézettõl (15), amelyet aztán a könyvtárlátogatóknak az információkeresés idejére rendelkezésre bocsátanak.
,A magyar kiadású tudományos folyóiratok’ c. adatbázis: 43 magyar tudományos folyóirat, jórészt idegen nyelven
megjelenõk – Akadémiai Kiadó folyóiratai –, tartalomjegyzéke a már ismertetett
EISZ project keretein belül vehetõ igénybe. Ezek között kereshetõ a Magyar Pszichológiai Szemle tartalomjegyzéke és a
cikkek teljes szövege is, valamint a neveléstudományok egyes ágaihoz szorosan
kötõdõ tudományág, a szociológia két folyóirata is, a Review of Sociology és a
Társadalomkutatás.
A fentebb már ismertetett Magyar
Elektronikus Könyvtár (MEK) Elektronikus Periodika Archívuma (EPA), az
internet magyar oldalain található folyóiratok cikkeit archiválja és teszi kereshetõvé. Az archivált folyóiratok teljes szövegét is szolgáltatja a www.epa.oszk.hu
internet-címrõl.
Az utóbbi évek kezdeményezése az
OAI (Open Access Initiative), a Nyílt
Hozzáférés Kezdeményezés project. Ennek magyar eredménye, az MTA SZTAKI
által fejlesztett NDA@SZTAKI keresõ a
hazai archívumokban teszi lehetõvé a közös keresést, navigációt. A Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés lényege a tudományos
dokumentumokhoz történõ szabad hozzáférés biztosítása, melyet a kereskedelmi
kiadókkal szemben hoztak létre. A keresés
eredménye lehet a dokumentumok leírása
és a lelõhelyükrõl szóló információ, illetve
maga a digitális dokumentum a teljes szövegével, amely egy, a projecthez csatlakozott, nyílt hozzáférésû archívumban
(repozitóriumban) található. (16)
Néhány éve jelent meg egy, több könyvtár összefogásával készülõ magyar, multi-
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diszciplináris tartalomjegyzék-szolgáltatás információellátása során sem, mert fontos
az interneten, a Magyar Folyóiratok Tarta- és hiteles adatokat, könyvtári nyelven szóllomjegyzékeinek Kereshetõ Adatbázisa va faktografikus információkat (személyek
(MATARKA, www.matarka.hu), amely adatait, fogalmakat) szolgáltatnak.
kereshetõvé teszi mind a pedagógiai, mind
pedig a pszichológiai tárgyú folyóiratok
Online lexikonok, szótárak
cikkeit. Jelenleg 216 magyar folyóirat cikA hazai pedagógiai lexikon online-válkeinek az adatait tartalmazza, egyenlõre, tozata, OPL (Online Pedagógiai Lexikon)
5–10 évre visszamenõleg, internetes hivat- néven elérhetõ a human.kando.hu/
kozásokkal a teljes szöveghez, illetve a pedlex/index.html címen. Adatbázisként
fentebb említett EPA (Elektronikus Perio- funkcionál, így hatékony keresést biztosít.
dika) archívumhoz.
A keresett fogalmaHa valakinek nincs Szakirodalmi, főleg külföldi szak- kat, kifejezéseket,
ideje, vagy nem akar irodalmi igény (tudományos ku- neveket a szócikkek
könyvtárba menni, de tatáshoz, szakdolgozathoz, pályá- belsejében is megtavan otthon internetláljuk.
zathoz, projekthez stb.) esetén
kapcsolata, tudomáAz Európai Uniónem szabad csak az interneten
nyos igényû folyóirahoz történt csatlakoszabadon elérhető anyagokra tá- zás ad különös jelentokat, illetve azok
cikkeit (csak korláto- maszkodni, mert a tudományo- tõséget annak a házott számban teljes san ellenőrzött írások, mint láttuk, romnyelvû szótárszöveggel!) keresheti a profi adatbázisokban kereshe- nak (doc és rtf fora következõ speciális tők, s ezek elérését a könyvtárak mátumban), amelybiztosítják. Ha csak a szabadon nek a címe ,Európai
keresõkkel:
L o o k S m a r t ’s
oktatási integrációs
elérhető forrásokra támaszkoF i n d A r t i c l e dunk, akkor nagy a valószínűsége glosszárium’, s a(www.findarticles. annak, hogy a témánk szempont- mely a Magyar Elekcom). Teljes szövegû jából legjobb, legrelevánsabb for- tronikus Könyvtárfolyóiratok cikkeit is rásokat figyelmen kívül hagyjuk. ban található régebbi
kereshetjük vele, ilés mai, pedagógiai
Érdemes tehát az általunk látoga- tárgyú publikációk,
letve egyéb internetforrásokat is. A tott könyvtárban tájékozódni ar- szak- és záródolgoról, hogy az illető intézméLinks to Psychologizatok társaságában
nyeknek,
illetve más, általunk elér- (www.mek.iif.hu/
cal Journals: The Journal Locator in Psy- hető könyvtáraknak milyen adat- porta/szint/egyeb/
bázisokhoz van hozzáférése.
chology and the Soszotar/euoktgl).
cial Sciences (www.
cop.es/database/journals/journals.html)
A Közoktatási Információs Rendszerben
egy nagyon jól szerkesztett spanyol kere(KIR) elérhetõ információk
sõ, de angol nyelvû keresõfelülettel.
Az oktatási rendszer a társadalom fontos alrendszere, amely maga is informáciA nem szakirodalmi információ
ót „termel” és „fogyaszt” is. Magyarorkeresésének néhány forrása
szágon néhány éve elindult a közoktatási
információs rendszer kialakítása. Az inÁttekintésünk hiányos lenne, ha nem formációs rendszer egyes elemei, adatbászólnánk néhány olyan információforrásról zisai korábban az OKI honlapján
is, amelyek nem annyira a neveléstudomá- (www.oki.hu) voltak elérhetõk. 2002-tõl
nyi kutatásokhoz, mint inkább az oktatási már mûködik az önálló KIR (Közoktatási
szakemberek napi munkájához szüksége- Információs Rendszer (www.kir.hu),
sek. Természetesen nem hagyhatók figyel- olyan fontos adatbázisokkal, mint az Inmen kívül a neveléstudományi kutatások tézménytörzs (közoktatási intézmények
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adatai, alapdokumentumai teljes szövegükkel), KIFIR (Középiskolai Felvételi
Rendszer), Szakértõi névjegyzék, Vizsgáztatói névjegyzék, Tankönyvjegyzék.
Az információs rendszer tagjai számára
megfelelõ jogosultság mellett itt nyílik lehetõség a saját adatok módosítására és
más, kapcsolódó szolgáltatások igénybe
vételére (például különféle letölthetõ dokumentációk).
A téma szinte kimeríthetetlen, ezért
csak a fontosabb források áttekintésére
törekedtünk. Kimaradtak például a levelezõlisták, aztán az Európai Unió pedagógiai információs hálózatai, a könyvtárak
online referensz szolgáltatásai és az információszolgáltatás újabb fejleményei
is. Tudjuk, az internet nemcsak igen gazdag, hanem igen változékony is, ezért
mindig számolni kell azzal, hogy az információforrás, amelyet ma megtaláltunk, késõbb esetleg átalakul, áthelyezik
vagy megszûnik. Ugyanakkor olyan
újabb információforrások és szolgáltatások jelenhetnek meg, amelyek korábban
nem voltak. Ha tehát ismerni, használni
akarjuk szakterületünk információforrásait, akkor állandóan tájékozódnunk kell
róluk, elérhetõségükrõl, használatukról.
Ebben a tájékozódásban is segítségünkre
lehetnek a könyvtárak vegyük igénybe a
szolgáltatásaikat!
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Az etikatanítás helyzete a
tankönyvek tükrében
Az etikaoktatás – a NAT és a kerettantervi szabályozás bevezetésével
– hosszú évtizedek után végre az alap- és a középfokú képzés
integráns részévé vált.
smeretes, hogy a rendszerváltás elõtt, az
állami iskolákban nem volt tantárgyi
keretek között etika oktatás. Az úgynevezett szocialista erkölcsi nevelés elsõsorban az osztályfõnöki órák, másrészt tantárgyi integráció keretében valósult meg. Ebben az idõszakban a felekezeti iskolák az
adott vallás hit- és erkölcstanát oktatták.
Már a rendszerváltás elõtt az 1980-as évek
elején egyes alternatív pedagógiai program szerint mûködõ iskolákban (ÉKP)
megjelent az embertani alapozású etikatanítás. A rendszerváltás után egyre markánsabban jelentkezett az igény – szülõk, diákok, pedagógusok részérõl –, hogy az erkölcsi nevelésnek, az embertan, etika oktatásának az iskolai képzés szerves részévé
kell válnia.

I

A tantervi szabályozás és az
etikatanítás
A Nemzeti Alaptanterv, amely a tartalmi-tantervi szabályozás legmagasabb
színtû dokumentuma, az ,Ember és társadalom’ fõ mûveltségterületen belül meghatározza többek közt az embertan, etika

tanításának általános céljait, a közvetítendõ mûveltség fõ területeit és fejlesztési feladatait, ezáltal az embertani alapozású etika tanítása az iskolában elsajátítandó mûveltség részévé vált. A tartalmi-tantervi
szabályozás második szintjén a NAT szellemiségét tükrözõ, de annál részletesebb
útmutatást nyújtó kerettantervek már a
maguk konkrétságában határozták meg a
7. és 11. évfolyamon az emberismeret, etika tantervek fejlesztési céljait, követelményeit, témaköreit, tananyagtartalmait, tanulói tevékenységeit, idõkereteit és taneszközeit. A tartalmi-tantervi szabályozás
harmadik szintjén az iskolák helyi tanterveibe beépítették az etikát. Dönthettek arról, hogy önálló tantárgyként vagy más
mûveltségterületekbe integrálva tanítják e
fontos mûveltségelemet. A tartalmi szabályozást a NAT 1, a Kerettanterv és a NAT
2 úgy valósítja meg, hogy az „egységesítést szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle differenciált
tevékenysége épül, mely elõsegíti a tanulók énképének, önismeretének a gazdagodását (…) kialakítja bennük az alapvetõ
erkölcsi, etikai normák iránti fogékonysá-
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