
VAS ISTVÁN 

Multimédiás eszközök alkalmazásának lehetĘségei a két  
tanítási nyelvĦ szakközépiskolai gazdaságismeret  

oktatásban 

BevezetĘ 
A multimédiás eszközök szerepe az oktatásban egyre nĘ. A fejlĘdés meg-

állíthatatlan. Nekünk, tanároknak, lépést kell tartanunk ezzel a fejlĘdéssel, 
hogy eredményesen tudjunk óráinkra felkészülni, illetve hatékonyan és hite-
lesen megtartani azokat. Tanítványaink számára a multimédiás eszközök 
nem holmi ritka, csak az iskolában létezĘ dolgok, amelyek használata a tanár 
privilégiuma, hanem legtöbben maguk is eredményesen használják azokat az 
iskolában és otthon. Ha nem fejlĘdünk mi is ezekkel az eszközökkel együtt, 
lassan elavulttá válunk a modern korban nevelkedett tanítványaink elĘtt. 
Sajnos a multimédiás eszközök használata nem csak pedagógiai, hanem tár-
gyi kérdés. Ha nincs megfelelĘ eszköz, vagy a tanároknak nincsenek megfe-
lelĘ ismereteik, hiába szeretné valaki az óráit az információs társadalom 
kihívásaihoz mérten alakítani, a szándék nem elég. Ez fordítva is igaz, meg-
felelĘ szándék nélkül a legmodernebb eszközök sem érnek semmit. Szeren-
csére ma már az egyetemek, fĘiskolák és középiskolák jól felszereltek mul-
timédiás eszközökkel, és egyre több általános iskolában természetes, hogy 
van TV, videó, számítógép, sĘt Internet is. A kérdés csak az, kihasználják-e 
az adott lehetĘségeket, illetve, ki tudják-e egyáltalán használni ezeket a lehe-
tĘségeket, hiszen ezek az eszközök bizonyos felhasználói ismeretek kíván-
nak meg. A tapasztalat az, hogy a kollégák közül még csak kevesen merész-
kednek a multimédiás eszközök közelébe, a legtöbben ritkán, vagy egyálta-
lán nem használják azokat. 

Nagyon fontos kérdés az is, hogy hatékonyan tudjuk-e használni ezeket 
az eszközöket. A tanárnak szelektálnia kell tudni, hogy egy adott helyzetben 
érdemes-e bevetni valamilyen multimédiás eszközt, és ha igen, akkor melyik 
lenne a leghatékonyabb. 

A továbbiakban ezeket a kérdéseket próbálom körüljárni. Röviden írok a 
multimédiás eszközökrĘl, azok rohamos térnyerésérĘl az oktatásban, azon 
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belül is a gazdaságismeret és a szakmai nyelvoktatás területén. Kitérek arra, 
hogyan nyer egyre inkább teret az idegen nyelven folyó gazdaságismeret 
oktatás napjainkban, és milyen szerepük van a multimédiás eszközöknek e 
téren. Végül egy kísérlet eredményeit, tapasztalatait mutatom be. 

A szakmai nyelvoktatás és a szakmai ismeretek idegen nyelven 
történĘ oktatása 

A nyelvoktatás fejlĘdése a rendszerváltozás óta 

A rendszerváltás után alapvetĘ változások következtek be nemcsak a po-
litikában, a társadalomban és a gazdaságban, hanem a nyelvoktatásban is. 
Egyrészt átalakultak az igények, és ennek megfelelĘen a kínálat is. Eleinte 
mindenki annak örült, hogy megszĦnt az orosz nyelv kötelezĘ tanulása, lehe-
tett más nyelveket is választani. (Hahn 1989. 92.) Hamarosan azonban a 
szociális piacgazdaság kiépülésével párhuzamosan kiderült, hogy nem elég 
csupán jól beszélni egy vagy két idegen nyelven. Ha valaki sikerrel akar 
elhelyezkedni az üzleti szférában, akkor szakmájának speciális szaknyelvét 
is ismernie kell. ElĘször megnĘtt tehát a kereslet a szaknyelvek iránt, majd 
hamarosan új igény jelentkezett: a szakmai ismeretek idegen nyelven való 
tanulása. Ennek természetesen több oka is van, ezek közül a legfontosabbak: 

hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásával lehetĘvé válik, hogy a ma-
gyar állampolgárok más tagállamban tanuljanak tovább, illetve vállaljanak 
munkát, 

a már most is jelenlévĘ multinacionális cégek legtöbbjénél a munkapiaci 
túlkínálat miatt azok élveznek elĘnyt, akik idegen nyelven is el tudnak bol-
dogulni a munkahelyen. 

Ezek alapján tehát nem elegendĘ csupán az általános középfokú nyelv-
vizsgára való felkészítés, ami egyébként még most is sajnos sok diák számá-
ra csak álom, hanem egyéb szempontok, elvárások is felmerülnek. Egyre 
többen akarnak: felvételizni más ország felsĘoktatási intézményébe, felké-
szülni szakmai interjúkra, esetleg Magyarországon valamely felsĘoktatási 
intézményének idegen nyelven folyó szakképzésében részt venni. 

A valósághoz az is hozzá tartozik azonban, hogy jelenleg a gazdasági 
képzésben részt vevĘ hallgatók nagy részénél még az egy szakmai középfo-
kú nyelvvizsga letétele is szinte elérhetetlen.  

A nyelvoktatás ma már szinte mindenki számára többé-kevésbé elérhetĘ, 
ugyanakkor minĘségileg jelentĘs elmaradás tapasztalható. Jelenleg ugyanis 
egyfajta nyelvvizsga-kényszer él a diákokban és a tanárokban. A legfĘbb cél 
a diploma megszerzésének feltételeként megszabott középfokú nyelvvizsga 
bizonyítvány, és ennek a célnak veti alá magát diák és tanár. Elismerem, 
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hogy a nyelvvizsga egy fontos cél, mégis úgy gondolom, nem érdemes csu-
pán erre koncentrálni. A munkavállalásnál ugyanis már nem a nyelvvizsga 
bizonyítványt, hanem a nyelvtudást kérik számon, amely kiegészül számos 
egyéb kompetenciával, mint például az önérvényesítés képessége, vagy a 
„vállalkozói” képességek, az információtechnikai eszközök kezelése és so-
rolhatnám tovább. (Kádek 2002. 86–87.) Ezeket a képességeket a maguk 
összességében csak akkor tudjuk hatékonyan fejleszteni, ha a legéletszerĦbb 
módszerekkel és eszközökkel próbálunk tanítani. Ma már az életszerĦség 
elengedhetetlen kellékei a multimédiás eszközök, hiszen ezek nem csupán a 
munkahely, hanem az otthon természetes kellékeivé is váltak. 

A szakmai nyelvoktatás és szakmai ismeretek idegen nyelven 
történĘ oktatásának definíciója 

Mivel e két fogalmat sokan felcserélik, azt gondolva, mindkettĘ ugyanazt 
jelenti, úgy vélem, érdemes tisztázni a tartalmukat. 

A szakmai nyelvoktatás elemeken alapszik, vagyis az egyes szakmákra 
jellemzĘ alapvetĘ szókincset mintegy pontszerĦen és statikusan képes köz-
vetíteni anélkül, hogy a szakmai oktatás problémaközpontúságát át kellene 
vennie, továbbá feltételezheti a tartalmak megfelelĘen pontos, de a megbíz-
ható korlátokon belüli leegyszerĦsítését is. 

A szakmai nyelvoktatás szövegszerkezet alapú is, tehát a tanulóban tuda-
tosítja azokat a szakmában szokásos társalgási formákat, amelyeket az ide-
gen nyelven történĘ szakmai oktatásban már feltételeznek, de amire már nem 
hivatkoznak, és amit már nem magyaráznak, így könnyítve a szövegképzést. 
Ez teszi lehetĘvé külföldiek számára a felsĘfokú oktatásban, valamint a 
szakmai képzésben a viszonylag nagy szövegmennyiség feldolgozását. 

A szakmai ismeretek oktatása idegen nyelven ezzel szemben tapasztalat-
alapú. A tanuló alaptudományokban szerzett szakmai elĘismereteibĘl és a 
megfelelĘ szaknyelvi ismeretekbĘl indul ki, az ezen alapvetĘ tudomány-
ágakban szerzett tanulási tapasztalataira és a már meglévĘ idegen nyelvi 
szakszókincsre építkezik és a magyarázatokban is újra és újra ezekre nyúl 
vissza. Ezt a szakmai elĘ-tapasztalatot tehát bevonják a közvetítés folyama-
tába. (Buhlmann 1991. 83–85.) 

A szakmai nyelvoktatás bizonyos értelemben az általános nyelvoktatás és 
az idegen nyelven történĘ szakmai oktatás között egyfajta hidat képez, elĘ-
készítve a tanulót az idegen nyelvĦ szakmai oktatásra. Ennek megfelelĘen az 
optimális sorrend is adott: az általános nyelvi ismeretek megszerzése után 
kerülhet sor a szakmai nyelvoktatásra, majd csak a rendelkezésre álló megfe-
lelĘ szaknyelvi ismeretek birtokában érdemes megkezdeni a szakmai ismere-
tek idegen nyelven történĘ oktatását. (Szabó 2003. 17.) 
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Multimédia és oktatás 
A multimédia fogalmát manapság többféleképpen értelmezik, csaknem 

minden kutatónak megvan a maga definíciója. Ráadásul több megközelítés-
ben is definiálható ez a fogalom, a pedagógiai-didaktikai szempont mellett 
vizsgálhatjuk a multimédia kifejezést médiapedagógiai, informatikai, kom-
munikációelméleti, de akár mĦvészeti szempontból. (Forgó, Hauser, Kis-
Tóth 2001. 18-19.) Az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu/eisz) 
az Akadémiai Kiadó Szótárában a multimédia szóra a következĘ meghatáro-
zást találjuk: 

„multimédia: ang(ĸlat) 1. többféle tömegtájékoztatási eszközt érintĘ, 
felhasználó 2. (szính) a rock, a színpad és az elektronika régi és új hagyomá-
nyait ötvözĘ látványosság 3. (inf) többféle megjelenítési mód (írott szöveg, 
grafikus adat, kép, hang) együttes bemutatása, alkalmazása, illetve rendszer-
be foglalása” ( www.om.hu/eisz) 

A multimédia latin eredetĦ szó, elĘtagja „multi” többszörös, sok jelentés-
sel bír, míg utótagja a „médium” közvetítĘ elemet jelent, amely az informá-
ciók továbbadására, terjesztésére szolgál. Az én értelmezésemben mindezek 
alapján a multimédia fogalma a olyan eszközök csoportja, mely a nyelvi-
szakmai kommunikációt, interakciót összetett módon, párhuzamosan több 
közvetítĘ csatornán keresztül valósítja meg. A közvetítĘ csatornák egyszerre 
lehetnek auditív (zene, beszéd, zaj stb.) és vizuális (kép, szöveg, grafikon 
stb.) megjelenítési formák. (Forgó, Hauser, Kis-Tóth 2001. 20.) 

A multimédiás eszközök didaktikai elemzése 
Egy adott multimédiás eszköz alkalmazása elĘtt érdemes feltenni a kér-

dést, milyen célt szolgál a multimédiás eszköz használata, mit akarok elérni, 
milyen didaktikai funkciót kell betöltenie az eszköznek; majd pedig az al-
kalmazás után meg kell vizsgálnom, hogy sikeres volt-e az alkalmazás, elér-
tem-e vele a kitĦzött célt, célokat. 

A multimédiás eszközök felhasználását több szempont szerint is értékel-
hetjük. Michael Kerres (Kerres 2003. 1–6.) német professzor 3 szempontot 
említ: 

Az információs, kommunikációs és médiatechnikai alapképzés szempont-
ja, mely szerint a tanulóknak ismerniük kell az adott eszközök, illetve háló-
zatok funkcióit, felépítését. 

A média- és tantárgy-didaktikai szempont alapján a tanulóknak tudniuk 
kell a multimédiás eszközöket a tanulási folyamat érdekében minél hatéko-
nyabban használni. 
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Média-nevelési és személyiségképzési szempontból a diákoknak azért 
kell a multimédiás eszközöket használni, hogy saját és közös információs és 
kommunikatív igényeiket kielégítsék. Ehhez szükséges, hogy a multimédiás 
eszközöket és az általuk közvetített ismereteket megértsék, elemezzék és 
ilyeneket maguk is elĘ tudjanak állítani. 

A multimédiás eszközök a tanulási-tanítási folyamatban több funkciót is 
betölthetnek. Az egyik ilyen alapvetĘ funkció a kommunikációs-együtt-
mĦködési funkció, vagyis, hogy ezeket az eszközöket az ismeretanyag létre-
hozására, összegyĦjtésére, felkészítésére és átadására használjuk. További 
fontos funkció az ábrázolási-szervezési funkció. A technikai médiák hagyo-
mányos feladata az oktatásban az ismeretek közvetítése. Használatukkal a 
tananyagot több csatornán keresztül demonstrálhatjuk. Harmadikként az 
irányítás-szabályozás funkciót említhetjük meg, vagyis a multimédiás eszkö-
zökön keresztül az egész tanulási-tanítási folyamat szabályozható. Végezetül 
egy nem elhanyagolható funkció a motiválás, mivel a multimédiás eszkö-
zökkel diákjainkat, de talán saját magunkat is motiválhatjuk az órákon. Az 
újdonság ereje ma még mindenképp nagy motiváló tényezĘ, bár ahogy fejlĘ-
dik a világ, úgy válnak a multimédiás eszközök is egyre megszokottabbá az 
oktatásban. (Kerres 2003. 1–6.) 

Egy kérdĘíves felmérés eredményei 
Felmérést végeztem a szakmai nyelvet, illetve szakmát idegen nyelven 

oktatók és tanulók körében a multimédiás eszközök használatára vonatkozó-
an. A továbbiakban ennek eredményeit ismertetem. A kérdĘíveket az Eszter-
házy Károly FĘiskola, valamint a Neumann János Középiskola és Kollégi-
um, és az Andrássy Gyula Középiskola összesen 40 diákja és 10 tanára töl-
tötte ki. A többség véleménye szerint intézményük oktatástechnikai szem-
pontból jól felszerelt, 24% vélte úgy, hogy ezen a téren még fejlesztésekre 
lenne szükség. Arra a kérdésre, hogy a szakmai nyelvórákon, illetve az ide-
gen nyelvĦ gazdaságismeret órákon használnak-e oktatástechnikai eszközö-
ket, 82% válaszolt igennel. Kiderül azonban, hogy ezek nagy része ún. klasz-
szikus oktatástechnikai eszköz (pl. írásvetítĘ, magnó) és nem multimédiás. 
Csupán egy csoportnál használnak fele-fele arányban klasszikus és multimé-
diás eszközöket az órákon.  

Arra a kérdésre, hogy a tanárok milyen célból használják a multimédiás 
eszközöket a válaszok megoszlottak. 
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1. ábra: Milyen célból használ 
multimédiás eszközöket?
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Legtöbben a tudásszerzés és a motiváció eszközét látják a multimédiás 

eszközökben. Négyen használják a tudás prezentálására és csak ketten a 
tudás közvetítésére ezeket. (lásd 1. ábra) A tanárok szerint a multimédiás 
eszközök használata az órákon sikeresnek és hatékonynak mondható, és 
abban mindenki egyetértett, hogy manapság egy jól felkészült tanárnak eze-
ket az eszközöket is tudnia kell használni. A diákoknál a sikeresség és haté-
konyság tekintetében nem volt ilyen egyértelmĦ a helyzet. Bár a többség itt 
is pozitívan vélekedett a multimédiás eszközökrĘl, mégis volt egy olyan 
diák, aki sikertelennek, négy pedig közepesnek ítélte a multimédiával támo-
gatott órákat. Abban viszont egyetértés volt, hogy ezek az órák igen érdeke-
sek és a legtöbben igénylik is az ilyen jellegĦ órákat. A diákok több mint 
90% tudja használni a multimédiás eszközöket, a tanároknál viszont ez az 
arány csak 80%. Minden tanár és diák úgy vélte, állandó továbbképzésre van 
szükség ezen a téren. MegfelelĘ továbbképzések hiányában legtöbben csak 
egymás segítségével, illetve autodidakta módon tudják tovább képezni ma-
gukat. 

Két tanítási nyelvĦ gazdaságismeret oktatás a Neumann János 
Középiskola és Kollégiumban 

Az egri Neumann János Középiskola és Kollégium (NJKK) 1999-ben in-
dult a két tanítási nyelvĦ gazdasági-informatikus képzés. Természetesen a 
gondolat már jóval elĘbb megszületett az iskolavezetés részérĘl, hogy az 
iskolában tanuló diákok esélyeit tovább növelné, ha az egyébként is széles 
képzési palettát egy két tannyelvĦ osztály beindításával tennék színesebbé. A 
NJKK diákjai közül már jelenleg is mintegy 90% folytatja tanulmányait 
valamilyen magyar felsĘoktatási intézményben. A két tannyelvĦ osztály 
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tanulóinak lehetĘségük lesz arra, hogy a megszerzett szakmai és nyelvi ala-
pokat felhasználva egyrészt magyar egyetemek, fĘiskolák idegen nyelvĦ 
kurzusain, illetve külföldi felsĘoktatási intézményekben tanuljanak tovább.  

A NJKK saját és más iskolák tapasztalatait felhasználva, és a régió igé-
nyeit figyelembe véve döntött a két tanítási nyelvĦ gazdasági-informatikus 
képzés beindítása mellett. A képzés lényege, hogy az 5 év alatt a tanulók 
magas színvonalú szakmai tudásra tegyenek szert nemcsak anyanyelvükön, 
hanem egy idegen nyelven is, sĘt a képzési idĘ alatt lehetĘségük nyílik egy 
második idegen nyelv elsajátítására legalább középfokú szinten. Az órastruk-
túra tehát lehetĘvé teszi, hogy a tanulók felkészüljenek a továbbtanulásra, 
illetve mind magyar, mind pedig idegen nyelven alapos felkészítést kapjanak 
a szakterületükön. Mint korábban említettem, az iskola figyelembe vette a 
regionális igényeket is, hiszen Eger környékén egyre több külföldi érdekelt-
ségĦ cég mĦködik, amelyeknek szakmai idegennyelv-tudással rendelkezĘ 
szakemberekre van szükségük. 

A képzés öt évét három szakaszra bonthatjuk. A 9. évfolyamon folyik a 
célnyelvi elĘkészítés, vagyis a tanulókat nyelvileg felkészítik arra, hogy 
képesek legyenek egyes tantárgyak idegen nyelven való tanulására. Fontos 
szerepet kap már az elsĘ évben a célnyelvi ország kultúrájának, gazdaságá-
nak megismerése és az ún. „Európai Polgárrá”-nevelés gondolata. 10-11. 
évfolyamon a közismereti tárgyak mellett már megkezdĘdik a szakmai ori-
entációs fázis, a tanulók tehát ekkor szerzik meg a szükséges szakmai alapo-
kat. A 11. évfolyam után a diákoknak dönteniük kell arról, hogy tanulmá-
nyaikat inkább gazdasági vagy informatikai irányban folytatják tovább. A 
12-13. évben folyik egyrészt az érettségire, másrészt a nyelvvizsgára való 
intenzív felkészítés, valamint itt kap helyet egy szakmai alapozó blokk is. Az 
óráknak legalább 35%-a folyik idegen nyelven. A tanulók képzésében részt 
vesz nyelvenként egy-egy anyanyelvi tanár is. 

A gazdasági-informatikus képzés érettségivel zárul, ahol a diákoknak 
meg kell felelni magyar nyelven az általános érettségi követelményeknek, 
vizsgázniuk kell idegen nyelven célnyelvi civilizációból, de érettségizhetnek 
idegen nyelven olyan más tárgyból is, amelyet legalább 2 évig tanultak az 
adott nyelven. 

A gazdaságismeret oktatása két fĘ részbĘl tevĘdik össze: elméleti és üzle-
ti gazdaságtan. Az elméleti gazdaságtan keretein belül mikro- és makro-
ökonómiát tanulnak a diákok, amibĘl egyébként javasolt érettségizni, hiszen 
ezek a tárgyak alkotják a felvételi vizsga anyagát is. Ezt a két tantárgyat nem 
feltétlenül éri meg idegen nyelven tanítani egyrészt azért, mert a felvételi 
vizsgát mindenképp magyarul kell letenni, és esetleg hátrányba kerülhetnek 
azok a diákok, akik nem magyarul tanulták a mikro- és makroökonómiát, 
másrészt egyelĘre nagyon nehéz olyan gazdaságismeret szakos tanárt találni, 
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aki megfelelĘ nyelvi szinten áll ahhoz, hogy ezeket a tantárgyakat idegen 
nyelven tanítsa. Jóval nagyobb lehetĘséget kínál az idegen nyelven való 
gazdaságismeret tanításra az üzleti gazdaságtan rész. Ez a blokk öleli fel 
többek között a számvitel, pénzügy, management, statisztika és marketing 
tantárgyakat. Mivel ezek a tárgyak nem képezik a felvételi vizsga anyagát, 
érthetĘen a diákra és a tanárra sem nehezedik annyira a felvételire-készülés 
kényszere és lehetĘség nyílik e tárgyak egészének vagy legalábbis egy ré-
szének idegen nyelven történĘ oktatására, illetve az ún. alternatív oktatási 
módszerek, mint például a projektmódszer, alkalmazására. 

Fontos megemlítenem, hogy nagy szerepet kapnak a két tannyelvĦ gazda-
sági-informatikus képzésben, de általában a két tannyelvĦ képzésekben, a 
külföldi partner-iskolák (pl. Esslingen, Bocholt). Ezek az intézmények már 
az indítási szakaszban sokat segítettek a NJKK-nak tapasztalataikkal, majd 
az elsĘ osztály beindítása után még nagyobb szerepre tettek szert. A NJKK 
ugyanis céljának tartja, hogy lehetĘleg minden diákját kijuttassa az 5 év alatt 
a célnyelvi országok valamelyikébe szakmai gyakorlatra, akik így nemcsak 
idegen nyelvi és szakmai ismereteiket gyakorolhatják és fejleszthetik tovább, 
hanem jobban megismerhetik a célnyelvi ország kultúráját, gazdaságát, be-
pillantást nyerhetnek az ott élĘk hétköznapjaiba. 

Végezetül szólnom kell arról, hogy bár több két tannyelvĦ szakmai kép-
zés (idegenforgalom, külkereskedelem) létezik Magyarországon, sĘt Eger-
ben is, de kifejezetten ilyen jellegĦ gazdasági-informatikus osztályt csak az 
egri NJKK-ban indítottak eddig. 

 

Multimédiás eszközök a Neumann János Középiskola és Kollé-
giumban 

Az iskola oktatástechnikai szempontból Eger legjobban felszerelt közép-
iskolái közé tartozik. Az intézményben külön oktatástechnikus és több in-
formatikus is dolgozik, akik nagy segítséget jelentenek a tanárok munkájá-
ban. Az oktatástechnikus folyamatosan digitalizálja a régi kazettákon lévĘ 
hanganyagokat, amivel nem csupán a hangminĘség megĘrzését, hanem a 
könnyebb kezelhetĘséget is biztosítja. Az iskolában egyébként 15 CD-rádió-
magnó, 15 videó, egy CD-lejátszó, 4 DVD-lejátszó, 3 kamera, amelybĘl egy 
digitális, 2 laptop, 5 projektor, közel 200 számítógép (90%-a Internet csatla-
kozással), 800 videokazetta, kb. 100 CD, 23 saját készítésĦ DVD, számtalan 
VCD formátumú nyelvi anyag és mintegy 50 CD-rom áll a 70 tanár és 890 
diák rendelkezésére. A jól felszerelt stúdióban egy videó-keverĘ, hangkeverĘ 
berendezés, egy digitális videó-vágó számítógép, iskolarádió és zártláncú 
tévéhálózat is mĦködik. Ezeket az eszközöket nem csak a tanárok, hanem a 
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diákok is használhatják és használják is. A CD-romok között keresgélve 
azonban meg kellett állapítanom, hogy bár vannak szép számmal nyelvi 
anyagok, és néhány gazdaságismereti oktatást segítĘ CD-rom, de szakmai 
nyelvoktatást vagy idegen nyelven történĘ gazdaságismeret oktatást segítĘ 
anyag egy sincs. Ennek két oka van: az egyik, hogy Magyarországon kifeje-
zetten ilyen témájú oktatási segédanyag még nem készült, a másik pedig, 
hogy a külföldön megjelenĘ anyagok igen drágák, és kevés lehetĘség van a 
beszerzésükre. Ezen a téren tehát bĘven van tennivaló. 

Gyakorlati példák 
A következĘkben néhány gyakorlati példát mutatok be, megvizsgálom 

milyen készségek fejleszthetĘk a multimédiás eszközökkel támogatott fel-
adatok megoldása során és összegzem a szerzett tapasztalatokat. 

1. Feladat 

Feladat leírása: a tanulók egy kérdésekbĘl, hiányos táblázatokból álló 
feladatlapot kapnak. A feladatok a Heves megye területén mĦködĘ nagyobb 
cégekre vonatkoznak. Az osztály tagjai kisebb csoportokban (3-4 fĘ) meg-
kapják a feladatlapokat, illetve egy a Heves Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara által készíttetett CD-romot, amely az érintett cégekrĘl számtalan 
fontos információt tartalmaz. A diákoknak ennek a CD-romnak a segítségé-
vel kell megoldaniuk a feladatlapot. A csoportok kaphatnak különbözĘ fel-
adatlapokat, de azonosat is. Ha egyformák a feladatlapok, akkor versenyez-
hetnek a csoportok, hogy ki tudja rövidebb idĘ alatt és hibátlanul megoldani 
a feladatokat. 

Fejlesztett készségek: már a feladatok elolvasása és megértése során, il-
letve az információk keresése közben fejlĘdnek az olvasási és fordítási kész-
ségek. A CD-romon való keresgélés fejleszti egyrészt az információ-
technikai eszközök használatának képességét, illetve megtanulják az infor-
mációkat szelektálni, a megfelelĘ adatokat kikeresni egy adott adathalmaz-
ból. Mivel a diákok csoportokban dolgoznak, ezáltal fejlĘdik a csoportmun-
kára való hajlandóságuk és a konfliktuskezelési képességük, hiszen a felada-
tot közösen kell megoldaniuk. Ha pedig a csoportok azonos feladatlapokat 
kapnak, akkor szorítja Ęket az idĘtényezĘ is, ami az idĘvel való gazdálkodás 
képességét javítja. A megoldásokat lehet írásban beadni, de szóban összefog-
lalni is, így vagy az íráskészséget, vagy pedig a beszédkészséget fejleszthet-
jük ezzel. 

Tapasztalatok: a feladat elĘkészítése viszonylag sok idĘt vett igénybe, 
mert a CD-vel, annak mĦködésével alaposan meg kellett ismerkednem, hogy 
megfelelĘen tudjam összeállítani a feladatlapot. A feladat megoldásakor a 
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légkör nagyon jó volt, a tanulók élvezték a feladatokat és viszonylag gyorsan 
meg tudták oldani Ęket. A számítógép, illetve a CD-rom kezelésével nem 
voltak problémák. A diákokra viszont nagyon oda kellett figyelni munka 
közben, mert volt olyan diák, aki nem az idegen nyelvĦ változatban kereste 
az információkat. Ezt el lehetett volna kerülni azzal, hogy csak az idegen 
nyelvĦ anyagot mentem rá a CD-re. A négyfĘs csoport már túl nagynak bi-
zonyult, érdemes tehát maximum háromfĘs csoportokat alkotni, így nem 
marad senki munka nélkül. 

2. Feladat 

Feladat leírása: ez a feladat tulajdonképpen az elsĘ feladat továbbfejlesz-
tése, és sajnos kipróbálására még nem volt lehetĘség. Mivel a tanulók már 
tudják, hogy milyen is egy cégbemutató CD-ram, izgalmas kihívás számukra 
az, ha maguk is készíthetnek egy ilyet például iskolájukról, vagy egy a kö-
zelben mĦködĘ cégrĘl Ehhez hasonló projektet egyébként az eisenstadti 
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok FĘiskolán láttam, ahol nagyon jó az 
együttmĦködés a régió vállalatai és a fĘiskola között. A vállalatok és a hall-
gatók több közös projektet is megvalósítanak. Egy ilyen régebbi projekt volt 
egy cégismertetĘ CD-ram elkészítése. Ezt a projektet minden bizonnyal 
Egerben is meg lehet valósítani, ennek elĘkészítése folyamatban van. A cég-
bemutató készítése viszonylag nagy projekt és alapos elĘkészítést igényel, a 
munkálatokat meg kell tervezni, felosztani és végül kivitelezni. A projekt 
megvalósítása nem csupán a diákok és a gazdaságismeret szakos tanár, ha-
nem az oktatástechnikus és az informatikus kollégák együttmĦködését is 
megkívánja, illetve szükség van egy megfelelĘ cég segítségére, akik hajlan-
dóak a szükséges információkat megadni, az üzemlátogatást engedélyezni, 
és lehetĘség van arra is, hogy a cég vezetĘjével interjú készüljön. 

FejleszthetĘ készségek: ezzel a komplex feladattal számtalan készség fej-
leszthetĘ. Az elĘzĘ feladatnál leírtakon kívül az önérvényesítés képessége és 
a vállalkozói képesség. Mivel ez a feladat nemcsak közel van a valósághoz, 
hanem valós, az iskolán kívüli (gazdasági) környezetben is játszódik, ilyen 
értelemben tehát ez a fajta gyakorlatorientáltság a késĘbbi szakmai életbe 
való bekapcsolódást is elĘsegíti. 

A tanár szerepe ebben a folyamatban jelentĘsen megváltozik. A klasszi-
kus értelemben vett tanári munka átalakul és a tanár sokkal inkább koordiná-
tor, illetve producer szerepet tölt be. Ha a diákok elég érettek, akkor ezt a 
szerepet is egy tanulóra lehet bízni, és a háttérbe húzódva figyelni az esemé-
nyeket. Fontos azonban, hogy ilyen esetben a tanulók maguk válasszák meg 
vezetĘjüket, és elĘre állapodjanak annak döntési kompetenciájában, hogy 
ebbĘl késĘbb ne legyen vita, félreértés. 
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Befejezés 
Összefoglalva a szerzett tapasztalatokat azt mondhatom, hogy ma már a 

multimédiás eszközök megkerülhetetlenek az oktatásban, és ez hatványozot-
tan érvényes a két tanítási nyelvĦ szakközépiskolai gazdaságismeret oktatás-
ra. Ennek több oka is van: 

– egyrészt az üzleti életben ma elképzelhetetlen, hogy valaki ne ismerje 
és használja a multimédiás eszközöket munkájához, 

– másrészt ezek közül a tanulók közül sokan külföldön, fĘleg német, il-
letve angol nyelvterületen fognak továbbtanulni, és felsĘfokú tanul-
mányaik során is hasznos segítséget nyújt a multimédia mind a tanu-
lásban, mind pedig a távoli otthonnal való kapcsolattartásban. 

Arra buzdítok tehát minden kollégát, hogy használja az oktatásban, de 
otthon is a multimédiás eszközöket, ezzel is esélyesebbé téve magát és tanít-
ványait az Európai Unió és a világ munkapiacán. Számíthatunk arra, hogy 
elsĘ próbálkozásaink kudarcba fúlnak. A kudarc azonban maga is a tanulási 
folyamat része. Okulni kell a hibából, a sikertelenség okainak feltárása segí-
teni fog abban, hogy egyre hatékonyabban tudjuk alkalmazni a multimédia 
kínálta lehetĘségeket. Ha mások is kedvet kapnak a multimédia alkalmazá-
sához és a szerzett tapasztalataikat megosztanák velem, illetve a témával 
kapcsolatban kérdéseik vannak, akkor kérem, írjanak a vasi@ektf.hu e-mail 
címre. 
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