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Bevezetés 

Az intézményi informatikai hálózatok kiépülése és azok bekapcso-
lása az Internetbe lehetővé teszik teljesen új, modern tanítási-tanulási 
módszerek bevezetését, illetve olyan - a hazánknál fejlettebb orszá-
gokban jól bevált - módszerek adaptálását, amelyeknek bevezetését 
eddig gátolta a humán és materiális erőforrásaink hiánya. 

A CWIS (Campus Wide Information System) olyan számítógépes 
egyetemi információs rendszer, amely megfelelő számú csatlakozási 
pontot és terminált feltételezve, egyrészt költséges beruházásokat (pl. 
új könyvtárak, hallgatói olvasótermek építése és felszerelése) helyet-
tesíthet, a hallgatóhoz helybe, akár a kollégiumi szobába „viheti'1 az 
elektronikus könyvtárat, másrészt olyan új lehetőségeket biztosít, 
mint pl. álló- és mozgóképi adatbázisok, multimédia oktatóprogra-
mok elérése. A jelenleg szerveződő universitasok, egyetemi szövet-
ségek területileg széttagolt egységei ilyen rendszer segítségével ol-
csóbban és hatékonyabban működhetnek együtt. 

Ezek a rendszerek ugyanakkor az oktatási módszerekre is nagy 
hatással lehetnek, elsősorban az individuális, a hallgató aktivitására 
alapozott tanítási-tanulási fonnák régen óhajtott bevezetését valósít-
hatjuk meg az elektronikus kapcsolattartás (e-mail, levelező csopor-
tok, hirdetőtáblák) és a számítógépes információforrások (intézeti 
WWW-szerverek) segítségével (tutoriális oktatás, probléma-orientált 
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tanulás). Ennek sokat ígérő alkalmazási területe például az angol 
nyelv egyéni elsajátítása. Az angol a számítógép használat nyelve, s 
ezért e kettő kölcsönös motivációs alapot és tudásbázist jelent egy-
más számára. 

1. A multimédia és az Internet lehetőségei 

Az elmúlt évek rohamos informatikai fejlődésének köszönhetően 
korábban nehezen elképzelhető médiumok jelentek meg és követel-
tek egyre nagyobb teret maguknak. 

A számítógépek oktatási felhasználásának kezdeti korszakában a 
felhasználók egyszerű oktatóprogramokat futtattak 8 bites „házi" 
komputereken. Később a szöveges és állóképi információk készítése 
is teret nyert. A végtermék még mindig nyomtatásban jelent meg, de 
a tárolás és feldolgozás már számítógépen, digitális formában történt. 
Napjainkban hasonló folyamatot figyelhetünk meg az audio- és video 
információ vonatkozásában. 

A video megjelenésével és fokozatos elterjedésével a filmanyagok 
egyre nagyobb része került videoszalagra. Annak, hogy mozgóképe-
ket számítógépen tároljanak korábban számos akadálya volt. A ko-
rábban csak igen komoly, rendkívül drága számítógépek rendelkez-
tek olyan erőforrásokkal, amelyek lehetővé tették mozgó filmek 
rögzítését, tárolását és visszajátszását. 

Jelenleg a videofilmek szerkesztése már majdnem mindenütt digi-
tális, nem lineáris szerkesztőrendszerek segítségével történik 
(VideoMachine, AVID), a feliratok, animációk is számítógépeken 
készülnek (PC, Macintosh, Silicon Graphics Indigo), bár a legtöbb 
esetben még hagyományos analóg módon történik a végső változat 
rögzítése. 

Mostanra egyetlen CD lemezen egy órányi mozgókép is tárolható 
és a most piacra kerülő PC-k hardvere már elég gyors egy ilyen film 
lejátszásához. Úgy tűnik, hogy rövidesen piacra dobják a mintegy 
tízszer nagyobb kapacitású (7-9 Gbyte) CD-ROM-os rendszereket is, 
amelyek több órányi video anyagot tárolhatnak nagy felbontásban. 

Az álló- és mozgóképek „passzív" tárolásánál egy számítógép lé-
nyegesen többre képes. Az informatika (és oktatástechnológia) új 
„slágere" a MULTIMÉDIA. A multimédia megjelenésével korábban 
szeparált hordozókon tárolt anyagok közös alkalmazásokba integrá-
lódhatnak a számítógépeken. Az igazi áttörést azonban az jelenti, 
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hogy a számítógépek segítségével lehetőség nyílik a felhasználó aktív 
bevonására. 

A multimédia oktatóprogramokon a felhasználó saját igénye és 
képessége szerint válogathat az egyes „fejezetek" közt. Különböző 
fejezetek végén gyakran lehetőség van a megszerzett tudás felméré-
sére. Az anyagok készítése napról-napra egyszerűbbé válik, egyre 
olcsóbbak a digitalizálás eszközei (scannerek, frame-grabberek, 
hangdigitalizálók) és ma már programozói tudás nélkül is lehet mul-
timédia oktatóprogramokat szerkeszteni (pl. a Macromedia 
Authorware programcsomagjával). Ezek rögzítése legtöbbször CD-
ROM-on történik, de ma már minden szerkesztő rendszernél alapkö-
vetelmény az is, hogy Interneten használható formátumban is képe-
sek legyenek produkálni az anyagot. 

A fejlett technika megjelenése komoly követeléseket támaszt az 
oktatói kabinetek felé. A korábbi „hagyományos" felszerelések hát-
térbe szorulnak, és helyettük egyre több és nagyobb teljesítményű 
számítógépre támad igény. Megfelelő mennyiségű, elégséges kapaci-
tású - memória, számítási gyorsaság, háttértárolók - munkaállomás 
kialakítása még a mai, relatíve alacsonyabb hardware árak mellett is, 
irreális anyagi erőforrásokat igényel. Egy ilyen kabinet létrehozásá-
nál nagyszerűen kihasználható egy helyileg kialakított számítógépes 
hálózat. 

A helyi hálózaton alapuló oktatási egységek már viszonylag régen 
megjelentek az oktatásban. Az egyetlen gond az ilyen lokálisan ki-
alakított hálózatokkal az volt, hogy az ott meglévő anyagok más 
munkahelyekről gyakorlatilag elérhetetlenek voltak, illetve az, hogy 
a lokális hálózat számára más szerverek anyagai nem voltak hozzá-
férhetőek. 

Első lépésben az intézetek közötti hálózatok jelentek meg, majd a 
fejlett technológia terjedésével ezek a szeparált intézményi hálózatok 
is kapcsolódhattak az egész világot behálózó Internethez. Ezzel az 
utolsó lépéssel óriási adattömeg vált egy csapásra elérhetővé az aze-
lőtt erősen korlátozott lehetőségekkel bíró munkaállomások számára 
is. 

Az új technológia színrelépése alapvető szemléletbeli változást 
hozott magával. Szükségszerűen megváltozott az informatikai képzés 
profilja. (Bár időnként néhányan kétségbe vonják az informatika ok-
tatásának a fontosságát, mégis teljesen egyértelmű, hogy egyetlen 
modern eszköz sem ér egy fabatkát sem, ha nincs, aki azt használni 
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tudná) A felhasználóknak meg kell mutatni, hogy miként veheti 
igénybe a rendelkezésükre álló szolgáltatásokat, programokat, emel-
lett hálózati ismereteket is kell oktatni hiszen azok nélkül igen hamar 
eltévednének az „Információs szupersztrádán". 

Az oktató szerepe és az oktatás módszere alapvetően megváltozik 
- nemcsak az informatika oktatásában, hanem az erre épülő csaknem 
valamennyi területen. A rendelkezésre álló információs bázis nagy-
ságrendekkel nagyobb mint néhány évvel korábban volt. Ezek az 
adatbázisok az esetek döntő többségében huszonnégy órán keresztül 
elérhetőek. Emellett szükséges figyelembe venni az egyedi lehetősé-
geket és igényeket. 

Az órákon az oktatónak az alapvető ismeretek átadása után meg-
változik a szerepe. Irányokat mutat, lehetőségeket kínál különböző 
ismeretek megszerzésére. A diákok maguk választhatnak érdeklődé-
síiknek, szükségleteiknek megfelelően, hogy milyen irányba és mi-
lyen mélységig mennek el egy-egy egyedi témában. 

Az oktatóanyagok is számítógépre kerülnek, így tartalmazhatják 
azokat a hivatkozásokat, amelyek az egyes témákban az alapok meg-
szerzéséhez, az első lépések megtételéhez szükségesek. A fentiek 
alapján az oktató szerepe az induláshoz nélkülözhetetlen alapok át-
adása után már csak az újabb feladatok kiadása és a végrehajtás el-
lenőrzése. 

Ily módon lehetőség nyílik a kötelező órák számának csökkenté-
sére, amire a növekvő hallgatói és csökkenő tanári létszám minden-
képpen rákényszerít bennünket, ugyanakkor a tanulóknak adott kötet-
lenül végezhető önálló ismeretszerzési feladatok ellenőrzése és kon-
zultációs lehetőség biztosítása mindenképpen szükséges. Ez lehetővé 
teszi a hazai felsőoktatásban is a tutoriális, probléma-orientált kép-
zési formák egyes elemeinek bevezetését. 

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a módszer használatának az 
egyik, talán legfontosabb záloga az, hogy az oktató ne csak ismerje 
az új lehetőségeket, hanem képes legyen a saját elképzeléseit megva-
lósítani saját oktatóanyagok létrehozásával. Végső soron megállapít-
ható, hogy szükség van egy olyan szakembergárdára, amely nem 
csak a diákoknak képes megtanítani az új lehetőségek használatát, de 
az oktatóknak is segítséget, irányt tud mutatni az önálló anyagok lét-
rehozásához szükséges ismeretek megszerzéséhez. 
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2. CWIS rendszer a DOTE-n 

A Debreceni Orvostudományi Egyetem CWIS rendszere jelenleg 
elsősorban WWW (World Wide Web) szerverek összekapcsolt háló-
zatát jelenti. A központi home page a legnagyobb Unix szerveren 
található. Innen elindulva az egyetemről változatos információk sze-
rezhetők, az általános adatoktól kezdve, a tanrenden, szabályzatokon, 
külföldi hallgatóknak szánt prospektusokon keresztül, az egyetem 
térképéig, az egyetemi e-mail címlistáig. 

Netscape - [DOTE Home Page] 

File Edit View Go Bookmarks Options Directory Window Help 

C 'ti, • Ö .m. ] 
UJ íül'.i try 

Home Reload Open Pnnt Find S>.'5s : 

L oc a t i o n: j ht tp:/7193 6 150 34 / 

I W h a t ' s N e w ? || W h a t ' s Cool? j | De st i na t i o ns j| N e t S e a r c h j| P e o p l e | | S o H w a i e j 

General information 

Education in English language 

Education in Hungarian language 

Educational media 

Rules and regulations 

Postgraduate training 

University e-mail di rectory 

Clickable m a p of the University 

N e w s and events 

Departmenta l W W W servers 

University information services 

External information services 

Personal Hom epages 

Altalános információk 

Oktatás angol nyelven 

Okta t ás ma#yar nyelven 

Oktatási média 

Szabályiatok 
Posztgraduális képzés 

Eff/etm-fst e - m a i cirriek 

A z egyetem térképe 

Ilit sk . e s e m én ye k 

Intézeti W W W szerverek 

Egyetemi információs szolgáltatások 

Külsó információs szolgáltatások 

Saját W W W lapok 

-r/'Sil http://! 93.6.15D .34/,Jagocs/hun/news.htm S3"? 

A DOTE WWW legfontosabb részei: 
- Általános adatok: küldetésnyilatkozat, általános leírás, az 

egyetem évkönyvei öt évre visszamenőleg, az intézetek 
adatai, a kvalifikált oktatók „Who is Who" adatbázisa 

- Oktatási információk: egyetemi prospektus, tanrendek 
- Oktatási média: minimumkérdések, atlaszok, elektronikus 

jegyzetek 
- Szabályzatok 
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- Egyetemi e-mail címlista, kereső- és regisztrálórendszer 
- Az egyetem „klikkelhető" térképe, az intézetek rövid ismer-

tetésével 
- Hírek: programok, heti hírlevelek 
- Intézeti WWW-szerverek: Anatómiai Intézet, Oktatásfej-

lesztési Központ, Oktatási Centrum, Tempus Iroda, Me-
nedzsmentképző Központ 

- Külső kapcsolódási pontok: a régió, az ország, Európa 
szerverei, keresőrendszerek 

- Egyéni home page-ek 
Az intézeti a szervereken egyre nagyobb számban jelennek meg 

oktatási anyagok is. Például az Anatómiai Intézetben itt érhető el a 
tantárgyi minimumkérdések adatbankja, a Felsőoktatási Menedzser-
képző Központban az egyes tantárgyakhoz az elektronikus jegyzet, a 
Neurológiai Klinikán a neuropathológiai atlasz. 

Home Reload 

le Sof tw are 

Netscape - [Online Neuropathology Atlas] 

File Edit View Go Bookmarks Options Directory Window Help 

C o n t e Ii t : 

Cerebrovascular Diseases 

Neoplasms 

Inflammations 

Degenerative Diseases 

Developmental Disorders 

Loca t ion : | http: / / w w w dote.hu/""hegedu$/at las html 

I W h a t ' s N e w ? II W h a t ' s Cool? j| D e s t i n a t i o n « I INe t S e a r c h I I P e 

Online JNeuropatlioIogy Atlas 
C r e a t e d by Prof. K a t a l i n H e g e d ű s an d Prof . Lász ló M o l n á r 

A saját oktatási anyagok kifejlesztésénél talán még fontosabb a 
tematikus kapcsolódási pont (link) gyűjtemények létrehozása, ahol 
egy-egy téma Interneten elérhető oktatási anyagait gyűjtik össze, 
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megfelelő csoportosításban. Az 1996-ban indított Internetes kredit-
pontos kurzusokon a hallgatóknak ilyen feladatokat adunk, s így 
gyakorlásuk nem öncélú, hanem konkrét, az oktatásban jól haszno-
sítható eredményeket hoz. Ezek a feladatok a leginkább könyvtári 
irodalomkereséshez hasonlítanak. 

3. A számítógépes nyelvoktatás (CALL) új lehetőségei 

A számítógépes hálózatok egyik kézenfekvő előnye, hogy lehető-
séget nyújtanak az informatikai és nyelvi ismeretek párhuzamos 
bővítésére. Mivel a nyelv és az informatika eszköz a szakma, az or-
vostudomány minél alaposabb elsajátításához, a kölcsönös motiváció 
és transzfer hatás mindkét irányban működik, és nagyobb teljesít-
ményre ösztönöz. Az angol nyelvoktatás ezen a ponton nagyobb je-
lentőséget kaphat, hiszen az angol nyelv az informatika mellett az 
orvostudomány közvetítő nyelve is. 

Már a lokális hálózatok is a nyelvtanulás számos közvetett és 
közvetlen formáját tették elérhetővé: 

- angol nyelvű orvosi programok (ADAM anatómiai prog-
ram) 

- könyvtári rendszerek (Medline, Current Content) 
- saját készítésű anyagok (pl. eredetileg az angol program 

hallgatói számára) 
A számítógépes világhálózatra történt csatlakozás azonban újabb 

és újabb lehetőségeket és egyben kihívást jelent mind az oktatók, 
mind pedig a diákok számára, különös tekintettel az angol nyelv ok-
tatására. 

Az Interneten eltöltött bizonyos idő után a szakmai ismeretek 
bővülése mellett elsősorban a szókincs fejlődése szembetűnő, hiszen 
a FAQ file-ok, hírcsoportok, levelezési listák speciális szókincset 
tömörítenek egy adott témában, míg a látszólag cél nélküli keresgélés 
az általános szókincset bővíti. Külön figyelmet érdemelnek a brit és 
az amerikai angol nyelv eltérései. 

A számítógépes hálózatok nyújtotta lehetőségek egyesítik a számí-
tógépes nyelvoktatás és az információs szupersztráda kínálta előnyö-
ket. A legjelentősebb, hogy az Interneten az élő angol nyelv minden 
lehetséges formájával találkozhatunk. A tankönyvek és szótárak érte-
lemszerűen bizonyos lemaradásban vannak, ezzel szemben a Web-
oldalakat gyakran frissítik, és így nemcsak szakmailag, de nyelvileg 
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is a legaktuálisabb anyagok olvashatók még a gyorsan fejlődő szakte-
rületekről is. 

A szakirodalom folyamatos követése ma már szinte elképzelhetet-
len az elektronikus lehetőségek megismerése nélkül. A nyelvoktatás 
szempontjából a tudományos publikációk követelményeinek bemuta-
tása, nyelvi megformáltságuk elemzése és az adott témához történő 
információ gyűjtése jöhet számításba. Számos diplomamunka és tu-
dományos diákköri dolgozat bizonyítja, hogy egyre több hallgató él 
az elektronikus információszerzés lehetőségeivel. 

Az Interneten elérhető, közvetlenül nyelvoktatásra szánt anyagok 
közül mindenki felkészültsége, tudásszintje, érdeklődési köre és ideje 
szerint válogathat a letölthető szoftverek, írás- és olvasási készséget 
fejlesztő feladatok, nyelvtani tesztek és nyelvtanulásra átírt irodalmi 
művek közül. Az egyik legjobb ilyen Web-site, a Dave's ESL Cafe, 
ahol a tanároknak és diákoknak szóló információk, ötletek és kapcso-
lódási pontok (linkek) mellett találhatunk nyelvtani tersztet, írás- és 
olvasási készségeket fejlesztő feladatokat, idiómagyűjteményt, idéze-
teket, graffitiket, s emellett feltehetjük a nyelvtanulásra vonatkozó 
kérdéseinket is. 

Netscape - [DAVE'S ESL CAFE ON THE WEB) 

File Edit View Go Bookmarks Options Directory Window Help 

<> «5. & j Hom* i t (2} W I 
A 

Location: jhttp y/eslcafe.com/ 

I Wh a t ' s N ew ? ]| W h a t ' s Coot? |[ D e s t i n a t i o n s ^ Net S e a t c h Ii Poppte | Software j 

Dave Sperling Presents.... 

A E 
CAFE 

IS Iii ; 
mm 

7« 

Where Learning English is Fun! 

Open 24 Hours a Day for ESL/EFL Students and Teachersfrom Around the 
t!-Ail Document: Done g 
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A probléma-orientált oktatás és az egyéni tanulási formák előtérbe 
kerülésével megnövekszik a konzultációs lehetőségek szerepe, és a 
személyes kapcsolattartási formák mellett egyre szélesebb körben 
kezdenek ismertté válni az elektronikus kommunikáció előnyei is. 
Az elektronikus levelezés és az IRC a nyelvtanulás szórakoztató 
formájává válhat, amelyben hallgatók más kultúrákkal találkozhat-
nak, a nálunk megszokottól eltérő véleményeket ismerhetnek meg. 

A számítógépes hálózatok felhasználása a nyelvoktatásban: 
- információszerzés (az ehhez szükséges lehetőségek és prog-

ramok megismerése mind a nyelvtanárok, mind a nyelvtanu-
lók számára) 

- anyaggyűjtés ( szakmai jellegű anyagok, informatikai isme-
retek bővítésére szolgáló anyagok, kézikönyvszerűen hasz-
nálható anyagok feltérképezése) 

- kiindulópontok bemutatása (ahonnan az érdeklődésnek meg-
felelően, egyénileg lehet tovább keresni) 

- számítógépes ismeretek oktatása az angol nyelvvel párhu-
zamosan 

- közvetlenül nyelvoktatásra szánt anyagok (szofvteverek, 
szövegek, tesztek, stb.) megismertetése 

Netscape - [DAVE'S ESL CAFE ON THE WEB] 

File Edit View Go Bookmarks Options Directory Window Help 

< > fit 
O o 
*üTi S «1 # 1 

Back Horn* Reload Open Print Find 

: jht£ //eslcafe com/ 
j W h a t ' * N e w ? ]| W ha t ' s Cool? || Destinat ions j|Ne> Search || Peopl e j | SoHwafe 

Open 24 Hours- a Day for ESIVEFL Students and Teachersfrom Around the 
World 

"If nobody uses it, there's a reason." 
R u l e o f R e a s o n 

Thursday, October 10,1996 
ESL Job Center 

ESL M o m Pa^e | ESL Quote Page 

One-Stop ESL Search Page | ESL Quiz Center 

ESL Help Center ] ESL Idea Page ] ESL Graffiti Wall 

ESL Question Page | ESL Links for Students | ESL Links for Teachers 
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