
Multimédia az oktatásban 
A számítógéppel támogatott oktatás elve immár negyedszázados. A komoly 

erőfeszítések és a sok befektetett munka ellenére mindeddig nem beszélhetünk 
átütő sikerekről. A többféle média és a számítástechnika egyre szorosabb 
kapcsolata azonban e téren változást hozott. A szöveg, hang, mozgó- és állókép, 
rajz, animáció egységes adathordozón való tárolása, a kívülről vezérelt, nem 
szekvenciális lejátszásban rejlő lehetőségek valós oktatásmódszertani előrelépést 
jelenthetnek. A multimédiás oktatási anyagoknak az egyéni tanulásban és a 
távoktatásban való felhasználhatósága nyilvánvaló. A multimédia oktatási anya-
gok minősége a minimális technikai háttér esetén elsősorban a készítők szakmai 
tudásától és a befektetett munka mennyiségétől függ. Jelenleg, amikor már 
viszonylag olcsó multimédia-eszközök és jól használható szerzői szoftverek 
kaphatók a piacon, az oktatási anyagok (courseware) előállítása még-mindig igen 
komoly munkát igényel. 

Bizonyos multimédiás anyagot tartalmazó CD lemezeket találó kifejezéssel 
élő könyveknek is nevezhetnénk. Egy jól megszerkesztett multimédiás program-
ban ugyanúgy lapozgathatunk, akár egy könyvben, az első laptól az utolsóig 
végigolvashatjuk. A könyvvel való analógia azonban sok más tekintetben is 
figyelemreméltó. Mindkét műfaj nyelv-illetve kultúraspecifikus. Aligha 
számíthatunk a világ más részeiről érkező, s a magyar történelmet, irodalmat, 
művészetet feldolgozó multimédiás CD-k tömeges megjelenésére. Ezeket minden 
bizonnyal itthon kell elkészíteni, s ez is a könyvvel való rokonságra emlékeztet! 

A multimédás programnak a következő feltételeknek kell eleget tennie: 
— a szöveges anyagok lehetőleg rövid, lényegretörő blokkokból álljanak. 

Ezek összefűzésére használjuk a hypertext megoldásokat. (Ez azt jelenti, hogy a 
szöveg bizonyos elemeire kattintva további információkat kaphatunk.) 

— ügyelni kell az esztétikus, jól olvasható betűtípusok és betűméretek 
megválasztására. A multimédia igazi varázsát a szöveges részekhez kapcsolódó 
illusztráció változatos gazdagsága adja. Még állóképek (fényképek, rajzok) 
esetében is különleges lehetőségekkel élhetünk. Ilyen lehetőség például, ha a 
kép bizonyos részeire mutatva az adott részlet kinagyítódik. Ily módon áthidal-
hatjuk a képernyő méreteiből adódó korlátokat is. Hasonlóan, a kép egyes 
részleteihez további szöveges információkat fűzhetünk, vagy rájuk kattintva 
kiválthatjuk valamilyen esemény elindítását. 

— fényképek és grafikák esetében jogos elvárás, hogy azok jó minőségűek 
legyenek, és valójában semmiféle műszaki korlát sem indokolja, hogy ezen 
elvárásoknak ne tegyünk eleget. 

— hasonló követelmények támaszthatók a hangeffektusokkal szemben. A CD 
lehetőséget ad kiváló minőségű akár sztereo hang rögzítésére, a ma kapható 
hangkártyák többsége pedig gondoskodik ezek hű visszaadásáról. Hangok 
esetében legkevésbé kell törekednünk azok rövid időtartamára, hiszen például 
egy aláfestő zene mellett párhuzamosan képesek vagyunk további szöveges vagy 
képi információk befogadására. 

A digitalizált mozgókép (videó) hatásos és hasznos illusztrációs eszköz. Mással 
nem pótolható adalékot szolgáltathat a műsor egyébb részleteihez. A mai 
technikai színvonalon azonban többnyire kisméretű ablakban darabos mozgású 
gyenge minőségű filmrészleteket nézhetünk. Ezért alkalmazásuknál józan ön-



mérsékletre van szükség. A túl hosszú filmrészletek vontatottá, unalmassá tehetik 
az egész előadást. 

A multimédia az információs kor következő lépcsőfoka. Mesze túllép a 
megszokott szöveges és grafikus felületeken egy olyan összetett megoldás 
irányába, amely több érzékszervre hat egyidejűleg, és közelebb áll a valós 
élethez. A multimédia nemcsak ötvözi a különféle médiumokat, de interaktivitást 
is kínál: mindent magunk szabályozhatunk, és egyéni programokat állíthatunk 
össze a tanuláshoz, szórakozáshoz. A mai CD-ROM alapú rendszer a hangot, a 
mozgást, a zenét a mi felügyeletünk alá helyezi egy olyan párbeszédes program 
keretében, amely minden kérésünkre és utasításunkra válaszol. A CD-ROM az a 
kulcseszköz, amely biztosítja a számítógép számára a mutimédiás koktél 
összetevőit. A CD-ROM meghajtó gyorsabb mint a hajlékony lemezes tároló, de 
lassúbb mint a merevlemez, viszont elég nagy információmennyiséget tesz 
hozzáférhetővé. 

Multimédiás anyagok szerkesztésére számos program kapható. Ezek a meg-
tanulhatóság és a kezelhetőség szempontjából egymástól általában különböznek. 
Az elterjedtebb szoftverek a teljesség igénye nélküli felsorolásban: Hypercad, 
HyperS tud io , Multimédia ToolBook, InterActive, valamint a Macroméda cég 
Director és Author-Ware nevű programjai. 

Nagy-Imecs Vilmos 

Tisztelt EMT! 
Nagyon jól éreztem magam az Önök által szervezett komandói fizika-kémia 

táborban, s pár szóban le szeretném írni élményeimet. 
Már második alkalommal veszek részt rendezvényükön; a csodálatos 

környezet, a fenyveserdők szegélyezte kis székely település és a kémia iránti 
nagy "affinitásom" mindig visszahúz erre a kedves helyre. Az idei tábor egy nem 
remélt lehetőséget is kínált számomra, amit Nagy Gyöngyi tanárnőnek köszön-
hetek: látványos, elgondolkodtató kísérleteket — melyeket hónapok, évek óta 
innen-onnan gyűjtögettem — mutathattam be a társaságnak, így próbálva mások 
érdeklődését is felkelteni e szép tantárgy iránt. 

Ezúton szeretném felhívni diáktársaim figyelmét a táborra. Igazi kikapcsolódási 
jelentett számomra (és úgy érzem, nemcsak nekem), miközben alkalmat adott új 
ismeretek könnyed elsajátítására. Tanuláson kívül (előadások, feladatmegoldó 
versenyek, kísérletezések, ismeretterjesztő videofilmek, beszélgetések, 
mozgókönyvtár stb.) kirándulásokat is szerveztünk az 1777 m magasan lévő 
meteorológiai állomásra a Lakóca-csúcson, illetve a Délkelet-Európában 
egyedülálló siklóvasúthoz, s esetenként a disco sem maradt el. Az utolsó estén 
nagy tábortüzet gyújtottunk, melyet Szőke Szilárd temesvári barátommal „bengáli 
tűz" porkeverékkel lila, zöld stb. színűre festettünk. Egyszóval, ajánlani tudom a 
tábort mindazoknak, akik tudásban és élményekben egyaránt szeretnének 
gazdagodni. 

Köszönet az EMT-nek, Balázs Béla táborfőnök úrnak és oktatóinknak: Nagy 
Gyöngyi tanárnőnek, Grabán Vladimir kutató mérnök úrnak és Péter Mária 
végzős egyetemistának a tábor szervezéséért, vezetéséért, sikeres lebonyo-
lításáért! Remélem jövőre is találkozunk! 

A magam és a tábor "kémikusai" nevében, 

R o m á n s z k i L ó r á n d , 

Nagyvárad - Ady Endre Líceum 


