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Az átfedések az összes szóanyag 54 %-é.t tették ki. 
A megmaradt szóanyag egy kb. kétszáz oldalas szó-
tárnak felel meg. /Pl. Országh László Angol-magyar 
kis szótára 22 600 szót és 9 000 szókapcsolatot tar-
talmaz./ Egy egyesített szótár esetén lenne az anya-
gi kihatás és a szótárkezelés /rendelés, tárolás, 
kiosztás/ a legkedvezőbb. Mindezek alapján az inté-
zet vezetőségének egy kódrendszer nélküli egyesített 
intézeti szótár kiadását javasoltuk. Miután ezt a 
javaslatot elfogadták, a szótárt egy példányban ki-
nyomtattuk lektorálás céljából. A szükséges javítá-
sok elvégzése után az anyagot mágneslemezre vittük, 
ahol az az igényeknek megfelelően folyamatosan módo-
sítható, javítható, bővíthető. Az összesített intéze 
ti szótárt a fordítók részére 12 példányban számító-
géppel kinyomtattuk. 
A szótárak fordítása megkezdődött, s bízhatunk abban 
hogy egy-két éven belül a legszükségesebb nyelveken 
azok hallgatóink rendelkezésére állnak. 

Exner Helmutné - Szalai Gyula: 

A számítógép alkalmazása a NEI-ben 

Napjainkban, amikor a személyi számítógépek 
robbanásszerűen terjednek az egész világon, érthető 
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módon egyre többen szeretnék megtanulni a módját, 
hogyan lehet ezeket a gépeket hasznosítani az élet 
különböző területein. Ez az igény már több éve fel-
merült intézetünk szaktanárai és hallgatói részéről 
is. A magyar közép- és felsőoktatási intézmények tan-
tervében is szerepel a számítástechnika oktatása, így 
szükségessé vált bizonyos lépések megtétele a számí-
tástechnika NEI-ben történő bevezetésére. Ezirányú 
munkánkat 1984-ben kezdtük, és folyamatosan végezzük. 
Első lépésként a tárgyi, ill. személyi feltételeket 
kellett megteremtenünk. 

Tárgyi feltételek; 
Mivel hazánkban legelterjedtebb a Commodore 

64 típusú számítógép, a legtöbb segédanyag is ehhez 
készült, továbbá az egyetemeken is általában ezt 
használják a hallgatók oktatására, ezért mi is e 
géptípus alkalmazása mellett döntöttünk. 

a./ Mindkét épületben berendeztettünk egy-egy 
géptermet a diákok számára. A géptermekben hét-hét 
alapgép, FLOPPY DISC és színes televízió, két mátrix 
printer, két COMMODORE 64 magnetofon áll az oktatás 
rendelkezésére. Hat munkahelyen egyidőben 12 hallgató 
tud dolgozni, az oktató számára pedig egy komplett 
bemutatórendszert alakítottunk ki. A számítógépterem 
berendezésének megóvása, ill. a folyamatos üzemelte-
tés, fejlesztés biztosítására egy-egy tanári, ill. 
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technikai felelőst jelöltünk ki. 
b./ A kollégák nyugodt munkavégzését mind-

két épületben külön tanári gépterem biztosítja,amelyek-
ben szintén komplett felszerelés áll rendelkezés-
re. Munkájukat egy kb. 100 kötetből álló szakkönyv-
tár segíti, ez a könyvtár a hazánkban beszerezhető 
szakirodalmi müveket tartalmazza. A szakterületen 
végbemenő változások megismertetésére három folyó-
iratot is megrendeltünk. A gyakorlásra, felhaszná-
lásra, a segédprogramok tárolására kellő számban 
biztosítunk hajlékony mágneslemezt. 

c./ A számítástechnika oktatásában használ-
ható segédanyagok és eszközök tárát is sikerült a le-
hetőségeknek megfelelő legjobb ütemben fejlesztenünk. 
A hallgatók alapfokú számítástechnikai oktatását az 
elkészült jegyzet segíti. A géptermeket írásvetítő-
vel, táblázatokkal és olyan falitáblával szereltettük 
fel, amelyre filctollal lehet írni, ezzel is óvjuk 
az értékes gépeket. 

Pontosnak tartjuk a szemléltetést a számí-
tástechnika oktatásában is, ezért készítettünk, ill. 
vásároltunk diafilmeket, videofilmeket, Pavek Ferenc 
és Virágos Lászlóné pedig segédanyagokat készítettek 
az írásvetítőhöz. 

A tanítás folyamatában nagy jelentőségűek 
az oktató- és segédprogramok, amelyeket részben vá-
sároltunk, részben maguk a tanárok készítettek el. 
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A diákok tanórai munkájához is biztosítunk 
alapfokú szakkönyveket, ill. gyakorlólemezeket. 

Személyi feltételek 
A számítástechnikai oktatás bevezetésének 

előfeltétele az volt, hogy a szaktanárok szervezett 
tanfolyamokon elsajátították a megfelelő alapismere-
teket. Ilyen tanfolyamot két tanévben is szerveztünk 
a szaktanárok számára, első ízben egyetemi előadók, 
másodszor pedig a már magasabbfokú ismeretekkel ren-
delkező intézeti kollégák /Pavek Ferenc, Virágos 
Lászlóné, Dullien Tamás/ vezetésével. Természetesen 
ez csak az alapfeltételeket biztosította, a tovább-
képzést részben az FPI által szervezett haladó BASIC 
tanfolyam, a gépi kódú tanfolyam szolgálta több ta-
nár számára. Egy kollégánk, Virágos Lászlóné a múlt 
tanévben befejezte, két kollégánk pedig ebben a tan-
évben kezdte el tanulmányait az ELTE TTK számítás-
technikai szakán. Fontos szerepet tulajdonítunk az 
önképzésnek is, amelyhez minden szükséges feltételt 
biztosítani tudunk. 

Annak érdekében, hogy számítógépeink fel-
használási körét az oktatáson túlmenően is bővít-
sük, tanfolyamokat szerveztünk az érdeklődő magyar 
nyelv szakos tanárok, valamint a gazdasági osztály 
dolgozói számára, a Biológia-Kémia Szakcsoport ta-
nárai számára pedig konzulenst biztosítottunk. 
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A számítástechnika fakultatív oktatása 
Miután néhány szaktanár az ismeretszerzés-

ben megfelelő szintet ért el a továbbképzések ered-
ményeképpen, a múlt tanévben sor kerülhetett arra, 
hogy beindítsuk a hallgatóink számára a számítás-
technika oktatását. A jelentkezők nagy száma is bi-
zonyította az e tárgy iránti igen nagy érdeklődést. 
Lehetőségeink korlátozott volta miatt akkor csupán 
a matematikából közepesnél jobb eredményt elért hall-
gatók számára tudtuk biztosítani a részvételt. 
A M, K, Ag szakirányban tanuló hallgatók 30-30 órás, 
az 0 szakirányú csoportok hallgatói 20 órás tanfolya-
mon vettek részt, ahol az oktatásuk előre elkészített 
tanmenetek alapján történt. Tapasztalataink igen ked-
vezőek, nagy volt a diákok érdeklődése, lemorzsoló-
dás csupán az 0 csoportokban következett be, annak a 
felfedezésnek következtében, hogy a számítástechnika 
szorosan kapcsolódik a matematikához. A diákok az órá-
kon aktívan dolgoztak, többen igényelték a gyakorlási 

/ ' * 

lehetőséget a tanfolyam keretein kívül is. Ugy erez-
tük, hogy a tanfolyam végére hallgatóink elsajátí-
tották az egyetemi tanulmányok megkezdéséhez szüksé-
ges alapfokú ismereteket. 
Az Igazgatói Tanács határozata alapján ebben a tan-
évben minden olyan hallgató számára kötelezővé tet-
tük a 20 órás tanfolyamon való részvételt, akinek a 
felsőfokú tanulmányához erre szüksége lesz. 



- 91 -

A .jövőre vonatkozó elképzeléseink 
Intézetünk jellegéből adódik, hogy a számí-

tógépeket a jövőben is elsősorban a hallgatók okta-
tásának szolgálatába kívánjuk állítani. 

A homogén, jó előképzettségű csoportok 
számára a szaktárgyi óraszámok csökkentése lehető-
vé termé a délelőtti oktatást /erre már a múlt tan-
évben is volt példa/, a többi csoport oktatása azon-
ban csak a délutáni foglalkozások keretében képzel-
hető el. 

A tanárok számára haladó tanfolyamokat ki-
vánunk szervezni a tanév kezdeti szakaszában, ill. 
két-három kollégát szeretnénk beiskolázni az ELTE 
számítástechnika szakára. 

Ösztönözzük tanárainkat a már meglévő, a 
szaktárgyak oktatásában felhasználható programok al-
kalmazására, ill. előre megtervezett és a hallgatók 
tanulását segítő programok írására. 

Fokozatosan fejleszteni fogjuk a számítás-
technika szertárat és könyvtárat. 

Számítógépeinket az oktatáson kívül más 
területeken is lehet hasznosítani. Pl. nyelvi kuta-
tómunka elvégzésének elősegítésére, különböző nyil-
vántartások /szakszervezeti, raktári, szertárkészle-
tek/, kimutatások elkészítésére. Ez utóbbiakra vo-
natkozó programok írásán már dolgoznak a kollégák. 
Ki lehetne terjeszteni a számítógépek felhasználását 
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a Tanulmányi Csoport munkájának megkönnyítésére és 
a személyzeti nyilvántartások tárolására. 

Intézetünk egyik dolgozója /Szász Sándor/ 
olyan oktatógép kifejlesztésén munkálkodik, amely-
nek segítségével a hallgatók teljesítménye a fela-
dat elvégzése után azonnal értékelhető lenne. 

Továbbra is kutatni kívánjuk a számítógép 
felhasználásának lehetőségeit, és ezúton is kérjük 
az érdeklődő kollégáik javaslatait. 


