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Oktatásmódszertani és oktatástechnikai tanácskozás 

„ Akkor ismerünk meg valamit igazán, ha minden 
részletét ismerjük, és mert ezek száma végtelen, 
ismereteink mindig felületesek és tökéletlenek." 

(La Rochefaucould) 

A Főiskolai Ősz rendezvénysorozat első állomása a Rendőrtiszti Fő-
iskola volt, amely festői környezetben adott otthont a kétnapos tudomá-
nyos tanácskozásnak. 

A programokra a magyarországi főiskolák vezetőin, oktatóin kívül 
meghívást kapott a Kodolányi János Intézet három tanára: Novotny Júlia, 
Szende Virág és Szabó János is. 

Az előadásokat a vendégek az első napon közösen hallgathatták 
meg, a második napon a munka szekciókeretben, három szekcióra bontva 
folyt. Mindkét napon megtekinthető volt a rendezvényt támogatók termé-
keiből összeállított kiállítás. 

A két nap tapasztalatai egyszavas kiáltványban összegezhetők: 
Reformot! 

Az előadók rámutattak arra, hogy a (főiskolai) felsőoktatási rendszer 
mielőbbi átgondolásra, átdolgozásra szorul. Ennek oka az ismeretanyag 
rohamos növekedése, a megváltozott képzési igények, a nehezedő gazda-
sági körülmények. 

A reformmal kapcsolatos gondolatok: 

• Az új oktatási rendszer legyen tanulóközpontú! Ki kell elégí-
teni a diákok igényeit, növelni kell a szabad választás lehető-
ségeit! Az intézmények ennek érdekében legyenek 
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„átjárhatók", „áthallgathatok", „átoktathatók"! Azaz a diákok 
speciális tágyakat az anyaintézményeken kívül is tanulhassa-
nak úgy, hogy az anyaintézmény azt elismerje. Oktatók cseré-
jére is lehetőséget kell adni. 

• Biztosítani kell az oktatás számára a megfelelő szellemi és 
anyagi támogatást. 

• Ki kell dolgozni az egyes tantárgyak tananyagait a követelmé-
nyek tükrében, el kell készíteni a különböző oktatási formák-
ban használható segédanyagokat. (A szekciókban előadás 
hangzott el a tananyag szerkesztésének didaktikai elveiről, a 
jegyzetkészítés tartalmi és formai követelményeiről, 'házi' vi-
deó oktatófilm készítéséről, az egyéni tanulás, a nappali, a le-
velező és a távoktatás lehetőségeiről.) 

• Az oktatás színvonalának emelése szükségessé teszi az erőfor-
rások jobb kihasználását. A tanácskozás ennek érdekében ja-
vasolja az intézmények közötti rendszeres tapasztalatcserét, 
közös kutatási programok indítását, tudományos konferenciák 
megrendezését. (Erre volt példa ez a tanácskozás is.) Felmerült 
még a közös könyvtár, labor, számítógépes adatbázis létreho-
zásának gondolata is. 

• Kiemelt fontosságot tulajdonított a konferencia a számítógépes 
technikák és programok alkalmazásának. (Az előadók többsé-
ge is élt az új technikai lehetőségekkel: számítógéppel vezérelt 
vetítők, hang- és képtechnikák; s az egyes szekciók munkájá-
ról a központi teremben monitorok tájékoztattak.) Az írott - és 
hanganyagokról (rádió, magnókazetta) a hangsúly a videóra, 
TV-re, majd a számítógépre, s a CD lézerlemezekre tevődik át! 
A számítógép — azon kívül, hogy adatokat, információkat tá-
rol, felhasználható a műszaki és nem műszaki tudományok-
ban, értékel, ellenőriz, hibát jelez, gyors, képet, mozgóképet, 
hangot közvetít, hatalmas távolságokat hidal át (gondoljunk a 
hálózatokra!) — az interaktív egyéni tanulás, továbbképzés 
legfontosabb eszköze lett. (Itt jegyzem meg, hogy a Kodolányi 
János Intézet a közeljövőben az INTERNET hálózathoz fog 
csatlakozni.) 

Nagy érdeklődés kísérte intézetünk két tanárának szereplését. A má-
sodik szekcióban hangzott el Szende Virágnak „A közvetítőnyelv kérdése 
a nyelvoktatásban", valamint Novotny Júliának „Egy különös nyelv tan-
anyagairól" című előadása. Az előadókhoz intézett kérdésekből az is kide-
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rült, hogy intézetünket, s az intézetünkben folyó munkát a hallgatóság 
nem ismeri! Előadóink tehát reklámot is jelentettek intézetünknek! 

Az eszközkiállítás egy szóval jellemezhető: számítástechnika! 
Az oktatásban a számítógép szerepe, fontossága hihetetlen mérték-

ben megnőtt. Ennek oka az, hogy felismerte az oktatás azt a — szinte — 
kimeríthetetlen lehetőséget, amit a számítógép kínál az információ tárolá-
sában, átalakításában, továbbításában. 

Egy példát említek a tanácskozáson ismertetett alkalmazások közül: 
KRESZ-tanítás. A számítógép adott közlekedési szituációra vonatkozó kér-
dést tesz fel. Maga a jelenet pedig a képernyő sarkában megelevenedik. 
Mozgókép és hang! Majd a gép értékeli a választ. Javítási lehetőséget kí-
nál... Amikor én tanultam a KRESZ-t, egy oktató egy elsárgult füzetben 
lapozgatva mutogatott nonfiguratív ábrákat... 

A fejlődés pedig nem áll meg: a konferencián előadás hangzott el az 
új operációs rendszerről, a WINDOWS 95-ről, s a rendezvény első napján 
még nem volt kapható a magyar nyelvű változat. Azért, mert még nem 
jelent meg. A másodikon már igen. 

Lehet, hogy közel az idő, amikor minden diák egy nemzetközi háló-
zatba kapcsolt multimédiás számítógép előtt fog ülni?! 
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