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ELŐSZÓ 

 A könyvet ajánlom: 

 A középfokú pedagógiai képzés keretében résztvevő 

pedagógiai asszisztens, oktatásszervező, gyermek- és 

ifjúságvédelmi felügyelő, oktatástechnikus valamint 

a felsőfokú képzés keretében tanuló gyógypedagógiai 

asszisztens hallgatók számára. 

 Az oktatástechnikus hallgatóknak (természetesen 

csak alapként, kiegészítve egyéb e témára íródott 

könyvvel, jegyzettel). 

 Azon pedagógusok számára, akik régebben szereztek 

diplomát és ilyen jellegű ismereteik az idővel meg-

koptak, vagy az elmúlt időszak újdonságainak megje-

lenésével hiányoznak. 

 Az utóbbi időben frissen végzett tanítóknak, akik 

sajnos tanulmányaik során - egyes képző intézmé-

nyek téves koncepciója jóvoltából (nemcsak a PC-

hez kapcsolódó ismeretekből áll az oktatástechnoló-

gia) - csak estlegesen szereznek oktatástechnikai, ok-

tatástechnológiai ismereteket. 

 

 E tankönyv írásának célja az volt, hogy a külön-

féle pedagógiai képzésben résztvevő hallgatók kézbe 

tudjanak venni egy olyan oktatástechnológia könyvet, 

amely mindenki számára átfogó elméleti, gyakorlati is-

mereteket nyújt, hol mélyebben, hol csak a főbb jellem-

zőket megemlítve. Az, hogy melyik téma részletesebb 

egyrészt az idők folyamán leszűrt gyakorlati tapasztala-

taimból, másrészt terjedelmi okokból adódik. 

 A fentiekből következően azt javaslom, hogy az 

egyes témák iránt jobban érdeklődők olvassanak hozzá 

(az üzleteket elárasztó sokféle referencia kézikönyvből 

bőséges a kínálat), nem utolsó sorban pedig tanáraikkal 

konzultáljanak. 
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 Az egyes oktatástechnikai eszközök kezelését 

nem lehet elméletileg elsajátítani, mivel a készség szintű 

tudáshoz sok gyakorlásra, az egyes eszközök mellett ak-

tívan eltöltött hosszú órákra van szükség. 

 Vizsgára való felkészülés során ajánlom mielőtt 

egy új fejezetbe kezd, próbáljon válaszolni az egyes té-

mák utáni ellenőrző kérdésekre. 

 Végezetül kívánom, hogy eredményesen tudják 

kamatoztatni, mindennapjaik pedagógiai gyakorlatába 

beépíteni e könyvben lévő ismereteket. 

 

A SZERZŐ 
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ÁLTALÁNOS ALAPFOGALMAK, 

ISMERETEK 

Oktatástechnika-oktatástechnológia 

Az oktatástechnika 

 az oktatástechnikai eszközök tervezésével, gyártásával, tech-

nikai, ergonómiai kivitelével, használhatóságával, műszaki 

felépítésével, érintésvédelmével, 

 kezelésük manuális technikájával (hogyan kell a képmag-

nót üzembehelyezni stb.), 

 a tanterembe való telepítésük, elhelyezésük kérdéseivel 

foglalkozik. 

Az oktatástechnológia az oktatástechnikát is magábafog-

laló szélesebb fogalom 

A fogalmon az oktatási folyamat minőségi javítását 

szolgáló eszközök, anyagok, módszerek, személyi tényezők 

együttesét és ezen komponensek összehangolt, a tanítási-

tanulási folyamatban megnyilvánuló célirányos működését 

értjük. Az oktatástechnológia: 

 

 egyrészt adott audiovizuális ismerethordozók, más néven 

információhordozók, vagy médiák (mint például: lemez, 

dia, fóliatranszparens) szaktárgyankénti néha azonos, 

máskor eltérő alkalmazásainak módszertanával foglalko-

zik, 

 másrészt a tanításban használt szoftverek tervezésével, 

kivitelezésével, kipróbálásával, alkalmazásának haté-

konyságvizsgálatával, s ezen tevékenységekhez kapcsoló-

dó elméleti-gyakorlati tudnivalóival foglalkozik. 

 

 Így az oktatástechnológia hatáskörébe tartozik példá-

ul, hogy egy oktatófilmet az irodalomórán milyen munka-

formában (egyéni, csoportos, vagy frontális), az óra mely 

oktatás-

technika 

oktatás-

technológia 

információ-

hordozó 

(média) 

szoftverek 
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didaktikai fázisában (motivációs, ismeretközlő, tényanyag-

gyűjtő, gyakorló, rendszerező stb.) alkalmazunk, és eközben 

milyen pszichológiai szempontokat veszünk figyelembe a 

tervezésénél-kivitelezésnél. (Például: a kisiskolás életkori 

sajátságából adódóan a konkrét szemléltetést és a szemléletes 

magyarázatot sokkal jobban igényli a dolgok megértéséhez, 

az elvont fogalmak megértéséhez mint az utána következő 

korosztályok.) 

 

Az oktatás-

technológia több tu-

dományág jelentős 

részét integrálja. A 

két fogalom összeke-

verését elkerülendő 

röviden azt mondhat-

juk, az oktatástechni-

ka elsősorban a mű-

szaki ismeretekkel 

integrálódik az okta-

tástechnológiába. 

 

 Itt kell megjegyezni az oktatástechnológia egyenlő-

séget tesz az ismerethordozó, az információhordozó, a média 

valamint tágabb értelemben a szoftver kifejezések között. Az 

első három az ismeretet hordozó anyagot (papír, mágnessza-

lag, stb.) plusz magát a hordozón lévő legkülönfélébb tech-

nológiával létrehozott, számunkra közvetlenül, vagy közve-

tetten kódolható információt jelenti. Tehát az ismerethordo-

zó, információhordozó vagy média lehet a pergőfilmfelvétel, 

a könyv, a hanglemez, a poszter, az élő vagy rögzített TV- és  

rádióműsor, a makett stb. 

 Ismerethordozó = információhordozó = média = 

ismeretet hordozó, közvetítő anyag, közeg + a hordozón lévő 

információk. Az üres papír, nyersfilm, mágneses lemez vagy 

szalag nem média, csak ha a plusz második feltétel is teljesül 

(ha az oktatástechnológia az üres papírt, mágneses szalagot is 

médiának tekintené akkor a médiatár csak egy nyersanyag 

raktár volna). 
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 A médium média helyetti alkalmazása tekintettel ar-

ra, hogy az előbbi egyes utóbbi többes számú alak, nyelvtani-

lag helyesebb volna. Az előbbit azonban a lélektan már any-

nyira lefoglalta a maga jelentéstartalmával (valaki által jól 

hipnotizálható személy), hogy az oktatástechnológiának már 

csak a média kifejezés jutott és többes szám esetén elé teszi a 

multi szócskát vagy médiákat mond. 

 A szoftver (software) fordítása lágyáru és a számítás-

technika kedvenc szakszava, amely olyan szellemi produkci-

ót takar, amely leginkább programokban ölt testet és persze 

valamilyen hordozón rögzítődött. 

 A szoftverhez szorosan társuló hardver (hardware) 

keményárú jelentése olyan gép, eszköz, készülék, amely a 

szoftveren lévő ismeretek közvetítésére szolgál. 

 A gyakran előforduló „AV” jelentése audiovizuális, 

vagyis hang és kp kivetítésére egyaránt alkalmas hardver ké-

szülék. 

Integráció a különböző tudományterületekkel  

Pszichológiai integráció 

 

A fejlődés- és a tanuláslélektan megállapítása szerint 

egyes életkorokban más-más hangsúlya van az információ 

feldolgozásában az első és második jelzőrendszernek. Az 

információhordozók és a verbális beszéd helyes arányai, az 

ismeretek hatékony megőrzésének tényezői, a különféle 

érzékelőcsatornák kommunikációban betöltött szerepe mint 

lélektani tényezők adják az oktatástechnológiába történő in-

tegrációt. 

Pedagógiai integráció 

 

 Neveléselméleti oldalról az információhordozók kivitel-

ének, tartalmának az értelmi, érzelmi nevelésben betöltött 

szerepének mikéntjével áll fenn az oktatástechnológiával 

való integrálódás. 

 Didaktikai oldalról az információhordozók mint a tanítá-

si-tanulási folyamat egy tényezőjeként, elemeként integrá-

lódnak. Vagyis a tartalom, a szervezeti formák és a mód-

média 

 

 

 

 

 

 

 

szoftver 

 

 

 

hardver 

 

 

 

AV 

első és má-

sodik jelző-

rendszer 

 

 

 

 

 

 

 

 

nevelésel-

mélet 

 

 

 

didaktika 
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szerek triumvirátusához egyenrangú elemként rendelhet-

jük hozzá a taneszközhasználat tudományát. Egy rend-

szert képez a milyen eszközzel (fóliatranszparens, diapo-

zitív, munkatankönyv stb.), a mit tanítok (mi a cél, mi a 

tananyag), a milyen munkaformában, (egyéni, csoport, 

frontális) és a milyen módon (magyarázat, kísérlet stb.) 

elemei. A rendszer minden egyes eleme fontos, mert ha 

egy rosszul működik (pl. a tanár rosszul választja meg a 

munkaformát, csoport helyett frontális), az a többire is 

hatással van. 

 Tantárgypedagógiai oldalról a különféle tantárgyak sajá-

tos jellegükből fakadóan más- más információhordozókat 

kívánnak. Ezeknek az órákba való speciális beépítési le-

hetőségei, ismeretei által adódik az integrálódás. 

Kibernetikai, ergonómiai, esztétikai integráció 

 

 A kibernetika, mint a vezérlés-szabályozás tudománya, az 

oktatástechnológiában is érvényre jut, hisz elég ha arra 

gondolunk, a tanítás-tanulás folyamata is részben valahol 

a vezérlésben- szabályozásban leledzik. 

 Az ergonómia a felhasználóbarát szerkezeti, kiviteli, 

könnyen megtanulható kényelmes használati ismeretekkel 

integrálódik. 

 Az esztétika a szoftverek, hardverek szép kivitelének is-

meretével integrálódik. 

 Az informatika a különféle - elsősorban elektronikus esz-

közök által létrehozott kódolt-dekódolt - jelek, informáci-

ók tárolásával, közvetítésével, valamint a számítástechni-

ka alkalmazásának tudományával, integrálódik az oktatás-

technológiába. 

Kérdések és feladatok: 

1. Mivel foglalkozik az oktatástechnológia? 

2. Mit takar az oktatástechnológia fogalma és mi tartozik 

hatáskörébe? 

3. Oktatástechnológiai szempontból mit jelentenek az is-

merethordozó, információhordozó, média, szoftver, 

hardver kifejezések? 

tantárgype-

dagógia 

kibernetika 

 

 

 

 

ergonómia 

 

 

esztétika 

 

 

informatika 
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Taneszközök régen és ma  

Olvasmány 

A kezdetektől a második világháború befejezéséig 

A szemléltetés mint a hatékonyságot befolyásoló, azt 

növelő egyik legjelentősebb tényező, abból a haladó pedagó-

giai irányzatból táplálkozott, mely elsősorban a németalföldi 

egyetemeken volt meghatározó. Az itt tanuló magyar, főként 

erdélyi református diákok a pedagógia szerves részeként hoz-

ták magukkal az új módszereket s ezekkel együtt gyakran az 

új szemléltetőeszközöket Sárospatakra, Debrecenbe, majd az 

egész országba. 

 Kezdetben a gutenbergi könyvnyomtatási techniká-

val egyidőben a nyomtatott taneszközök között különleges 

helyet foglalt el a térkép és a falikép. Az első térképek, me-

lyeket iskolai célra alkalmaztak, az 1500-as években készül-

tek. Általános elterjedésük a XVIII. század végére tehető, 

amikor használatukat az 1777-es Ratio Educationis (a mód-

szertani elveket is szabályozó nevelési rendszer) előtérbe he-

lyezte. 

 A kísérleti demonstrációs eszközök megjelenésével a 

fizikai kísérletek tanításában elsőként írta be nevét Simándi 

István sárospataki professzor. A közreműködésével vásárolt 

külföldi fizikai eszközök iránt maga II. Rákóczi Ferenc is 

érdeklődött. A fejedelemnek optikai, matematikai és fizikai 

eszközök iránti érdeklődése már a németországi jezsuita ko-

lostorokban megmutatkozott. A professzor 1709-ben a Later-

na Magica (a diavetítő őse) segítségével kézzel festett diaké-

peket használt előadásai során. 

 A XIX. század elején az országos hírre szert tevő 

debreceni rézmetsző diákok készítették az „oskolai atlasokat”  

a földrajz és a történelem tanításához. A népiskolai, népokta-

tási törvény után használtak rendszeresen térképeket, atla-

szokat. A népiskolai tantervek jellegzetes tartozékai a faliké-

pek, ugyancsak a múlt század utolsó harmadában váltak álta-

lánossá. 

 1838-ban alapította optikai üzletét Calderoni István 

olasz- spanyol származású optikus. Calderoni neve és üzlete 
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azért fontos kapaszkodó a gyökerek keresésében, mert az ő 

kezdeti kis vállalkozásából később számottevő, fokozatosan 

terebélyesedő, országszerte híres cég lett, és az államosítás 

után erre a gyárra, illetve kereskedelmi vállalatra épült rá a 

magyar tanszergyártás és forgalmazás. 

 Heller Ágost 1879-ben a Néptanítók Lapjában lelkes 

szavakkal ecsetelte azokat a lehetőségeket, amelyeket a 

„phonograph” (a lemezjátszó őse) fölfedezése jelentett az 

oktatás számára, bizonyítékául annak, hogy a pedagógia ma-

gyar művelői figyelemmel kísérték, az új találmányokat azon 

szempontból, melyek állíthatók az oktatás-nevelés-közműve-

lődés szolgálatába. 

 A fejlődést nyomon kísérve megállapítható, hogy 

nem sokkal a századforduló után, az 1910-es évek elején je-

lentek meg az első audiovizuális eszközök a magyar iskolák-

ban. Elsőnek az episzkóp és az epidiaszkóp, s nem sokkal 

ezek után a filmvetítő. Ez utóbbiról nyugodtan állíthatjuk, 

hogy viszonylag gyorsan tért hódított iskoláinkban, hiszen 

még egy negyedszázada sem volt annak, hogy a mozgófilmet 

feltalálták. Hevesi István, a némafilm történetéről írja: „Min-

denki a mellékutcák kávéházaiban vert tanyát, hogy átélje a 

vásári sátorponyvák alatt berregő bioscop diadalát, egy új 

varázslást, a repülő pillanatok fogvatartását, a bádogdobozba 

konzervált mozgást, az élet új halhatatlanságát és valami 

nagy emberi vakmerőséget, a mozgókép csodálatos ugrálását, 

a tér és idő roppant távolságain át.” 

 Természetesen az eszköz önmagában mit sem ér, ha 

nem rendelkezünk megfelelő ismerethordozóval. Éppen ezért 

érdekes megemlíteni, hogy a Hungária Kino Rt már 1911-

ben tervbe vette egy, a Magyarország természeti szépségeit 

bemutató oktatófilm készítését. A mozgófilm iskolai alkal-

mazása ügyében rendezett ankét állásfoglalása értelmében 

1913-ban a Magyar Tanítók Otthona Kinizsi utcai helyiségé-

ben létrejött a világon első és fennállása alatt egyedülálló 

Pedagógiai Filmgyár. 

 A 20-as években elért eredmények világviszonylat-

ban is jelentősek voltak, később azonban a fasizálódó Ma-

gyarország oktatáspolitikája nem tette lehetővé, hogy lépést 

tartsunk a világ más részein felgyorsuló fejlődéssel, s a hazai 
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pedagógia kevés figyelmet fordított az oktatás technikai esz-

közeire. 

 A második világháború súlyos károkat okozott a ma-

gyar közoktatás területén is. Sok iskola, tanterem, taneszköz 

teljesen elpusztult. 

 

A második világháború befejezésétől a rendszerváltozásig 

A fokozatosan kialakuló szocialista neveléstudomány 

időszakára esik az oktatástechnikai eszközök kialakulásának, 

iskolai alkalmazásának széleskörű elterjedése. 

 Igazi lendülettel a 60-as évek végén jelentkeznek az 

oktatás korszerűsítésének törekvései. 1958-ban megalakul a 

Magyar Televízió, rá 6 évre pedig már rendszeresen sugár-

zott oktatófilmeket az Iskolatelevízió. Az ITV be tudta vinni 

az „egész világot” a falusi iskolák osztálytermeibe is. Az ér-

deklődés eleven volt, amellyel párhuzamosan a televíziózás, 

az azzal való tanítás egyre több gondja, ellentmondása is is-

mertté vált. Mind többen ismerték fel, hogy a kisugárzott té-

véműsorok nagy előnyei mellett különösen az iskolai gyakor-

latban, milyen hátrányt jelent a program időbeli kötöttsége. 

 Az 1960-as évek közepén megjelent  írásvetítők szá-

ma néhány tucatról 1980-ra már több tízezerre emelkedett. 

 Az 1960-as évekre datálódik a programozott oktatás 

során alkalmazott visszacsatolást, interaktivitást is biztosító 

oktatógépek megjelenése, alkalmazása és a szaktantermek 

divatja. 

 Az 1968-ban megalakult Tanért két évtizedes törté-

netének legjelentősebb feladata az általános iskolák központi 

céltámogatással segített ellátása volt alapvető taneszközök-

kel. 

 Megkezdődött a szervezett információhordozó ellá-

tás. Az 1978-ban indult tanterv-korszerűsítés egyik igen lé-

nyeges jellemzője volt, hogy a tantervekkel együtt tervezték 

és juttatták el minden iskolába a tankönyveket és taneszkö-

zöket. 

 1983-ban Európában másodikként minden magyar 

középiskolát elláttak számítógéppel. 



 

 14 

 1985-ben a pergőfilmek videosítása a tévés oktató és 

ismeretterjesztő filmek terjesztése érdekében  megalakult a 

TELEVIDEO Kiadó. 

A rendszerváltozástól napjainkig 

A rendszerváltás utáni időre jellemzők egyrészt az 

IBM kompatibilis számítógépek térhódítása, másrészt a meg-

szüntetett központi taneszközgyártás- forgalmazás, mivel ezt 

felváltotta a decentralizált gyártás- forgalmazás, miáltal sok 

külföldi és hazai magántulajdonú cég kezdte kiépíteni vállal-

kozását. A 90-es évek vége felé már elmondhatjuk, hazánk-

ban mindenféle a világon jelenleg megtalálható taneszköz 

beszerezhető, ha az intézménynek megfelelő anyagi forrásai 

vannak. 

 1992-ben alakult meg a HUNDIDAC (Magyar 

Taneszközgyártók Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége), 

amely a szakmai találkozók mellet kiemelkedő eseményként 

szervezi a Budapesten páratlan években megrendezett HUN-

GARODIDACT Nemzetközi Oktatási, Képzési Konferenciát 

és Taneszközkiállítást. E szövetség tagja a WORDDIDAC 

világszervezetnek. Hazánk tagja az ICEM-nek is, amelynek 

fő célkitűzése, hogy lehetséges eszközeivel, konferenciákkal 

stb. segítse elő a taneszközök oktatásban való hatékony al-

kalmazását. 

Kérdések és feladatok: 

1. Említsen meg néhány fontosabb epizódot a magyar 

taneszközhasználat múltjából! 

2. Mikor jelentek meg hazánk iskoláiban az első AV-

eszközök? 

3. Mikor, hol és melyik szövetség szervezésében kapha-

tunk rendszeresen átfogó képet a hazai és külföldi gyár-

tású taneszközökről? 

4. Próbáljon régi - iskolájában esetleg még fellelhető - ok-

tatástechnikai eszközt felkutatni. (Az iskolai folyosó egy 

részén hangulatos kiállítást lehet berendezni ilyen esz-

közökből, amelyek az intézmény patináját fokozzák.) 

HUNDIDAC 
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Médiahasználat pedagógiai-pszichológiai 

szempontból 

 

Comenius, a XVII. századi polgári neveléstudomány 

első nagy teoretikusa fő művében a Didactica Magna-ban 

elvei közt külön hely illeti meg a szemléletesség elvét: 

„Mindent az érzékek elé kell állítani, amennyire csak lehet a 

láthatókat a látás elé, a hallhatókat a hallás elé, a szagolható-

kat a szaglás elé, az ízlelhetőket az ízlelés elé, a tapinthatókat 

a tapintás elé, amennyire csak lehet, s ami egyszerre több 

érzék által is észlelhető, azt több érzék által is kell érzékel-

tetni.” 

 

 Comenius akkori szavainak  jelentőségét bizonyítják 

az alábbi kísérletek eredményei is. 

 Ha megvizsgáljuk, hogy egy átlagember a külvilág-

ból szerzett információit az érzékszervtípusok milyen ará-

nyában szerzi, kiderül, hogy látás útján 75%-át, hallás útján 

20%-át és szaglás, ízlelés, bőrérzékelés útján 5%-át. 

Ha azt nézzük, egy bizonyos dologra - a különféle in-

formációs csatornán történő felvételek után - később hány 

százalékban emlékezünk, kiderül, hogy amiről olvastunk 

10%-ban, amiről hallottunk 20%-ban, amit láttunk 30%-ban, 

amit hallottunk és láttunk 50%-ban, amit mondtunk 

70%-ban, amit láttunk, hallottunk és cselekedtünk 90%-ban. 

 

 A kisiskoláskor folyamán az első és második jelző-

rendszer viszonya alapvetően megváltozik. Az első időszak-

ban még az első jelzőrendszer van túlsúlyban. Elsősorban 

ezért szükséges feltétlenül a szemléltető oktatás. A szemléle-

tesség mint didaktikai elv és a szemléltetés mint módszer a 

pedagógia elméletben és gyakorlatban mint láthatjuk több 

évszázados múltra tekint vissza. „Non elit in intellektu quod 

non fuerit in sensu.” mondja a régi latin megállapítás, azaz 

semmi olyan nem juthat be értelmünkbe, amelyet előzőleg 

nem tapasztaltunk. A szemléltetés nem azonos a szemléletes-

séggel. A szemléletesség az oktatási folyamat egészére vo-

natkozik. Ez egy didaktikai elv, amely a magyarázat során az 

elvont fogalmakat példák segítségével teszi érthetőbbé. A 

Comenius 

 

 

 
 

szemléletes-

ség 
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szemléltetés pedig az elvont fogalmakat információhordozók 

segítségével teszi emészthetőbbé, konkrétabbá. Mindkettőre 

nagy szükség van, s egymást kiegészítik. A szemléltetés az 

eszközök és módszerek alkalmazása az előadás során. A 

szemléltetés a szemléletesség gyakorlati eszközrendszerű 

tényezője. Ma differenciáltabban értelmezzük jelentését, 

mint korábban tették. Míg a szemléltetésben korábban a köz-

vetlen tapasztalatszerzés lehetőségei kaptak különösen hang-

súlyt, manapság a közvetett tapasztalatok újabb rétegei is be-

kapcsolódnak a szemléltetés fogalomkörébe. 

 Kisiskolás korban a vizualitás jelentőségét kiemeli, 

hogy a gyermek az elvontabb, absztrakt fogalmakkal verbáli-

san csak nehezen boldogul, ellenben a konkrét, szemléltetett, 

látványos képi magyarázatok érdeklik, ezekkel válik számára 

érthetőbbé a tananyag. 

 

 Az AV (Audio vizuális) médiák szerepe elsősorban a 

(különböző munkaformák között) a máskülönben elérhetetlen 

dolgok, jelenségek, vagyis a valós élet tükrözése „bevitele” a 

tanterem négy fala közé. Az AV médiák természetesen csak a 

közvetett tapasztalat és információforrás szerepét tölthetik 

be, mert a közvetlen tapasztalat és információforrás maga a 

tárgyak, jelenségek természetes környezetükben történő ta-

nulmányozása (pl. a tehén mint háziállat téma az oktatófilm 

által közvetett, míg a tanulmányi sétán közvetlen módon dol-

gozható fel). Ne feledjük, azonban, ha az egyébként nagyon 

fontos közvetlen tapasztalatforrás alapján akarnánk tanítani, 

a nap 24 órája is kevésnek bizonyulna. 

 Másrészt előfordulhatnak olyan esetek, amikor a 

közvetlen bemutatás, tanulmányozás nem vezet eredményre, 

mert a tanulók figyelmét a részletek elvonják a lényeges je-

gyekről, összefüggésekről. Ilyen esetben óhatatlanul szüksé-

ges modellekkel, makettekkel különböző oktatófilmekkel 

közvetve biztosítani a megfelelő tapasztalatokat, érzéklete-

ket, melyek elengedhetetlenek az absztrakciókhoz. 

Az AV médiák pedagógiai szerepét az említetteken 

kívül abban is látni kell, miszerint amellett, hogy a tárgyakat, 

dolgokat, jelenségeket amikor akarjuk osztályterembe „vará-

zsolják”, ennek a varázslásnak módját, mikéntjét a pedagó-

gus irányítja, határozza meg. 

szemléltetés 

 

 

 

 

közvetlen és 

közvetett 

tapasztalat  



 

 17 

Az információhordozók tanórai alkalmazása nem 

járhat a pedagógus automatikus mellőzésével (régen sok pél-

da volt erre, a délelőttönkénti iskolatelevíziós óráknál, ahol 

a tanítási- tanulási folyamat irányítását a TV- tanár vette át, 

s az osztálytanítónak mindössze a „rendfelügyelői” szerep 

jutott), mivel a demonstráció nem csupán a dolgok, jelensé-

gek bemutatására, hanem mindenekelőtt a tanítási-tanulási 

folyamat, tényfeltáró megfigyelésének irányítására vonatko-

zik. 

 

 A taneszköz funkciójának rendszerszemléletű meg-

közelítése alapján megállapíthatjuk, hogy egy konkrét tanítá-

si- tanulási folyamatban a taneszköz használatát nem lehet 

elvonatkoztatva vizsgálni, mert az a rendszer többi elemével 

(mint a tartalom, szervezeti formák, módszerek) egymásba 

szövődő kapcsolatban áll. 

 

Az AV-eszközök, médiák pedagógiai funkciói 

 

 Individualizálás 

Az AV-anyagokban tárolt ismeretanyaggal minden tanuló 

önállóan és közvetlenül dolgozhat. Így lehetővé válik a 

hagyományos (frontális) oktatás tanár által diktált egysé-

ges ütemének feloldása, és a tanulói adottságokhoz job-

ban igazodó tanulási ritmus kialakítása, ami egyben az 

egész oktatási folyamat egyénítő jellegének növelését 

eredményezi. 

 Dokumentumszerűség 

Lehetővé teszi tárgyak, jelenségek megörökítését a hite-

lesség erejével. 

 Alakíthatóság 

A szoftverek az eredeti esemény lényegét kiemelhetik 

trükkökkel, az idő szűkítésével-tágításával, a méret, a 

szín, a távolság didaktikai célú manipulálásával. 

 Sokszorosíthatóság 

A szoftveren rögzített esemény, tananyag az igényeknek 

megfelelő számban reprodukálható. 
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 A következőkben példaképpen egy konkrét ismeret-

hordozó, a videofilm alkalmazásához kötődő pedagógiai-

pszichológiai szempontok érvényesülését tekintjük át. 

 Az iskoláskor idejére a látás veszi át vezető szerepét. 

Az alaklátás esetén az óvodáskori globális látásmódot az ana-

litikus alakfelfogás váltja fel. Ellentétben az előbbivel, ebben 

az átmeneti stádiumban a gyermek már felismeri a részele-

meket, de itt még elkülönülve, az egésszel való összefüggé-

sek nélkül ragadja azt meg. Maga a strukturált egész felfogá-

sa az egész-rész helyes felismerése 6–7 éves korban alakul 

ki. Mindezekből számunkra az következik, hogy a tárgyak, 

jelenségek oktatófilm által történő bemutatása, az audiovizu-

álisan feldolgozott problémáknak, az analízis-szintézis útján 

való képi megformálása különösebb nehézség nélkül a máso-

dik osztálytól válik lehetővé. A mi felnőttkori strukturált 

egészlátásunk nem adaptálható egy az egyben az iskola első 

évéhez, s még inkább nem az óvodáskori „világnézethez”. 

 A közvetlen iskoláskori analitikus alaklátáskor, ami-

kor azt mondhatjuk hogy a „fától nem látja az erdőt” proble-

matikája domináns, nem megfelelő a tárgyakat, jelenségeket 

csak úgy önmagukban oktatófilmre rögzíteni. Ezért a máso-

dik osztály elejéig inkább az életkori sajátosságnak megfele-

lő animációs rajzfilm, trükkfilm alkalmas a strukturált egész-

látás áttranszformálására hiszen az animációs torzítások szű-

kítő-bővítő szerepe itt könnyen megoldható. 

A strukturált egészlátás viszonylagos fejletlenségét 

egy nehezen feldolgozható téma esetében azonban nem te-

kinthetjük valami javíthatatlan, kifejlődött és rögzült szint-

nek, így meg kell próbálni a kamera kezelése során a lehető-

ségek adta szintig változtatni a képi kivágáson. A tárgyak 

közeli-távoli, távoli-közeli plánokban való dinamikus megje-

lenítése különösen jótékony hatást fejt ki a strukturált egész-

látás tekintetében fejlődési ellentmondást mutató tanulók 

számára. 

 A formaészlelés esetében, mely hasonló fejlődést 

mutat az alaklátással, a kezdeti egydimenziós két elem ösz-

szehasonlítására képes látásmódtól 5-6 éves korára jut oda, 

hogy képes lesz több tárgyat egyidejűleg elrendezni nagyság, 

forma, szín szerint. A felismerés alakulása a látási konstan-

ciák fejlettségétől függ. A realisztikus képi megjelenítésnél 

a videofilm 

pedagógiai-

pszicholó-

giai szem-

pontjai 
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lényeges, hogy a gyerek képes legyen egyes tárgyakat a való-

ságos háromdimenziós voltjukról elvonatkoztatva is felis-

merni, a képernyő lehetőségei adta kétdimenziós ábrázolásá-

ban. Fontos, hogy az oktatófilmben különösen domináljanak 

a gyermeki formaészlelés előzetes tapasztalatai által kialakult 

azon képességek tréningjei, amelyek az észlelés eltérő kö-

rülményei között is (mint a valóság és az oktatófilm) lehető-

vé teszik a forma és nagyságállandóság fejlesztését. 

 A kisiskoláskor jellemzője, hogy észlelése konkrét, 

operacionalizált szakaszban van, a másodlagos absztrakcióra 

már képes, de a fogalmak megértése még szorosan kötődik a 

konkrét tárgyakhoz. A videofilm esetenként lényegesen rövi-

debb, adekvátabb utat biztosít a konkréttól az absztraktig, a 

megfigyeléstől a következtetésig, általánosításig. A videofi-

lmes oktató médiumok specifikumukkal biztosítják az abszt-

rakcióhoz vezető legkorrektebb és legpontosabb utat. Azért 

van ez így, mert a videofilmben szereplő tárgyak, gépek, je-

lenségek nem egyszerű tükrözések, hanem az objektív való-

ság vizuális modelljei, amelyben a lényeg van kiemelve. A 

kiemelésben a szakmai, művészi eszközök széles tárháza je-

lentkezik. A jelenségektől a lényegig vezető út nagymérték-

ben lerövidül. Azonban még a részletesebb oktatófilm sem 

tárhatja fel a valóságot a maga teljes előfordulásában, műkö-

désében. A teljesség megjelenítésének, a részletezettségnek 

határt szab a kisiskoláskori figyelem terjedelme, amely ma-

ximálisan 20-25 perc. 

 Az oktatási folyamat lényegesebb mozzanatait is ma-

gába foglalja az oktatófilm. Egyebek között lehetőség van 

benne a problémafelkeltésre, amely a tanuló aktivitását fo-

kozza a jelenségek elemzésére, megfigyelésére. Az oktató-

film által megérthetjük az ok-okozati összefüggéseket, és al-

kalmunk nyílik az összehasonlításra. Az ismeretek rögzítését, 

gyakorlati alkalmazását, az ellenőrzéseket az oktatófilm csak 

részben tudja ellátni. A filmes médium műfaj alapvetően a 

tényfeltárást szolgálja. A tények nemcsak a kognitív szférára 

hatnak, mivel a film is sok esztétikai, morális kérdést ölel fel 

az intellektualitáson kívül. 
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Kérdések és feladatok: 

1. Ismertesse a szemléltetés és a szemléletesség fogal-

mainak tartalmát! 

2. Mi az AV-eszközök szerepe a megfigyelések, tapasz-

talatok gyűjtése folyamán? 

3. Sorolja fel és ismertesse az AV-eszközök pedagógiai 

funkcióit! 

4. Fejtse ki a pedagógiai-pszichológiai szempontok ér-

vényesülését egy konkrét média, az oktatófilm kap-

csán! 

5. Próbálkozzon más médiákra vonatkozó szempontok 

felállítására 

 

A fény és a látás, a hang és a hallás 

 

Mivel az információk döntő hányada látás és hallás 

útján kerül feldolgozásra, ezért szükséges ezen érzékszervek-

ről, s az érzékszervekre ható fény és hang hullámokról rövi-

den említést tenni. Szükséges azon szempontból is, mert AV 

készülékeink beállításánál gyakran merülnek fel például az 

alábbi fogalmak (telítettség, fényerő, hangmagasság stb.) 

 

A fény és a látás 

Az ember legfontosabb érzékszerve a szem. A külvilág-

ból származó információink legnagyobb részét látás útján sze-

rezzük. A látás ingere a fény, amely az elektromágneses rezgé-

sek 380-tól 780 nm-ig hosszúságú hullámaiból áll. A fényinger 

nem közvetlenül váltja ki az ingerületet, hanem a recehártya fé-

nyérzékeny elemeire (csapok és pálcikák) sajátos fotókémiai 

hatást gyakorol (festékanyaguk elszíneződik) és csak ezután jut 

el a látóideg végződésekhez. A pálcikák a gyenge fények felfo-

gására alkalmasak, míg a csapok a nappali, illetve a színlátásban 

játszanak szerepet. Az idegsejtekben keletkező ingerületek to-

a szem 
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vábbhaladásában nagy szerepe van az idegsejtek elektromos fe-

szültségének, valamint a feszültségingadozások során létrejövő 

kisüléseknek. 

A tárgyak felületei a rájuk eső fényt részben visszaverik, 

részben elnyelik. A visszavert fénysugarak hullámhosszának 

megfelelően a tárgyakat különböző színűeknek látjuk. A napfény 

az összes hullámhosszú fénysugarakat tartalmazza. Egyszerű 

prizma segítségével felbontható különböző hullámhosszú fény-

sugarakra. Így áll elő az úgynevezett, színkép, a spektrum. Az 

ember 35 ezer színárnyalatot tud megkülönböztetni. A színek 

bizonyos rendszer szerint csoportosíthatók. Megkülönböztethe-

tünk alapszíneket és kevert színeket. 

 A háromszínelmélet, amely pszichofizikailag a színke-

verés törvényein alapul kimondja, hogy a három alapszín a vö-

rös (jele: R), a zöld (jele: G) és a kék (jele: B) színek keverésével 

csaknem valamennyi színárnyalat előállítható. A prizmakísérlet-

tel igazolható, hogy a spektrálszínek összegzésével fehér fény 

állítható elő. Ebből adódik, hogy az említett alapszínek csak ak-

kor elegendőek a különböző színek előállításához, ha belőlük a 

fehér fény is előállítható. Kísérletileg bizonyítható, hogy megfe-

lelő hullámhosszúságú és energiaszintű vörös, zöld és kék színek 

keveréke fehér fényt ad. Ezt a jelenséget használja fel az elekt-

ronikus képrögzítés és képvisszaadás technológiája, hisz például 

a TV képernyőjén is ilyen kis R-G-B gerjesztett foszforvonal-

kákból áll össze a kép. A színeket úgy látjuk, hogy a fejlődés 

folyamán a retinában három típusú csapocska alakult ki, ame-

lyek közül egy-egy a három elsődleges színt érzékeli, tehát egyik 

a vöröset, a másik a kéket, a harmadik a zöldet. Szemünkben a 

színek "kikeverése" úgy jön létre, hogy az elsődleges színekre 

érzékeny csapok különböző arányban kerülnek ingerületi álla-

potba. Természetesen a színek felismerésében döntő szerepet 

játszik az egyedfejlődés folyamán szerzett sok-sok tapasztalat is, 

melynek során megismerjük, megtanuljuk a színeket. 

A színeket három adat határozza meg: 

 a színhez tartozó elektromágneses hullám hossza (színe-

zet), 

 a színsűrűség (telítettség), 

 a fénysűrűség (világosság). 

 

fénysugár 

hullám-

hossza 

háromszín-

elmélet 

színezet 

 

telítettség 

 

világosság 
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A hang és a hallás 

A hangot mindig rezgő test kelti és terjedése mindig ru-

galmas közeghez (levegőhöz, vízhez vagy szilárdtesthez) kötött. 

Fülünk a hangspektrumból csak a 16 Hz és a 20 KHz közötti 

hangokat képes érzékelni. Az állatok egy része az ezen tarto-

mány feletti ultrahangot és az alatta lévő infrahangot is érzékeli, 

illetve ki tudja bocsátani. Egészséges ember esetében a légveze-

tés által halljuk a 16 Hz és 2 KHz közötti hangokat. Ennél maga-

sabb hangok közvetítése már csak csontvezetés útján lehetséges. 

Légvezetés esetén a fül egésze vesz részt a hanghullámok közve-

títésében. Csontvezetés esetén a hanghullámok a koponya csont-

jaiban terjednek és közvetlenül jutnak el a belső fül érzékelői-

hez. Természetesen a két vezetési lehetőség gyakran kombináló-

dik. Ezért van az, hogy a magnetofon szalagra rögzített saját 

hangunkat rendszerint nem ismerjük fel első hallásra. A hallás 

útján szerzett információk zöme (a beszéd és a zenei hangok) a 2 

KHz-es határon belül vannak s így érthető, ha a hallás útján 

szerzett híreink zöme légvezetéssel érkezik fülünk érzékelőibe. 

 

A középfül lényegében egy zárt egység, amit dobüreg-

nek nevezünk. A benne elhelyezkedő hallócsontocskák szerepe 

azonban nem merül ki a hanghullámok közvetítésében. Minden 

rezgés az anyagban haladva, csillapodik. Ezért erősítésre van 

szükség. Ez az erősítés nagyon érdekes módon zajlik, felhasz-

nálva a műszaki életben piszton-hatásként ismert jelenséget. A 

dobhártya területe közel 50 mm
2
. A kengyel talpa és az ovális 

ablak körkörös hártyájáé együttesen 3,2 mm
2
. Ennek a szűkülés-

nek eredménye, hogy a hanghullám annyira koncentrálódik, 

hogy míg a hallócsontokon át halad, közel 17-szeres erősítést 

kap. Hasonló „szűkülés” állapítható meg a kalapácsnyél és üllő-

nyél hosszánál: 1,3:1-hez. Ez is erősítő tényezőként hat s így a 

hallócsontok együttes erősítése közel 22-25-szörös. 

 

A hang sajátosságai 

 a hang erőssége, amelyet a hanghullámok amplitúdója, 

vagyis a kilengések nagysága határoz meg; 

 a hang magassága, amelyet a hanghullámok rezgésének 

gyakorisága, frekvenciája határoz meg. A túl alacsony 

frekvenciájú hangokat (pl. 16 Hz alatt) még nem, a túl 

a hang 

középfül 
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magas frekvenciájú hangokat (20000 Hz-en felül) pedig 

már nem érzékeljük. Egyes állatok (kutya, macska stb.) 

ezeket az ultrahangokat is felfogják. A denevér pedig sa-

ját maga által kibocsátott ultrahangok visszaverődése által 

tájékozódik. 

 a hang színezete, amelyet az alaphanghoz társuló fel-

hangok határoznak meg. A rezgések lehetnek szabályo-

sak, szabálytalanok, periodikus és nem periodikus rezgé-

sek, vagyis zenei hangok és zörejek. A hangszínezet nagy 

szerepet játszik abban, hogy az azonos erősségű és ma-

gasságú hangokat meg tudjuk egymástól különböztetni. 

Azonos hang más színezetet nyer pl.: zongorán, csellón 

vagy énekben. Az emberi beszéd zenei hangokból és zöre-

jekből áll. (Zenei hangok a magánhangzók, míg zörejek a 

mássalhangzók.) 

Kérdések és feladatok: 

1. Ismertesse a háromszínelmélet lényegét és a fény össze-

tevőit! 

2. Ismertesse a lég és csontvezetés különbségét, és a hang 

jellemzőit! 

 

A taneszközök rendszerezése, felhasználása a 

pedagógiai folyamatban 

Az eszközök csoportosítása érzékelő csatornák alapján 

Taneszközöket, szűkebben értelmezve oktatástechni-

kai eszközöket az iskolai oktatás kezdete óta használunk. A 

taneszköz nagyobb fogalom, mert abban minden - a kísérleti 

eszköztől kezdve a tankönyvön át a tábláig, AV eszközökig - 

szerepel. A tanítási-tanulási folyamatban betöltött fontos sze-

repük ma már vitán felül áll. Az eszközök az információ át-

adásban játszanak szerepet. 
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 Csoportosításuk előtt nézzük meg a fogalom alkotó-

részeit: 

 az információt információhordozó anyagra kell rögzíteni, 

 az információhordozón lévő információt valamilyen mó-

don a befogadó számára el kell juttatni, közvetíteni. 

 

 Ezen egyszerűnek tűnő műveletek végrehajtásának 

eszközei, anyagai adják felosztásunk alapját. 

 Az információhordozó, más néven média olyan isme-

rethordozó anyag, amelyen nyomdai, optikai, mágneses vagy 

mechanikai eljárással rögzítettük a jeleket. 

 

 

 

RÖGZÍTŐ 

 

HORDOZÓ KÖZVETÍTŐ 

AUDITÍV AUDITÍV AUDITÍV 

magnó+ mikrofon hangszalag magnó 

hagyományos felvevő barázdált lemez lemezjátszó 

CD felvevő CD lemez CD lejátszó 

VIZUÁLIS VIZUÁLIS VIZUÁLIS 

nyomdai ofszet könyv (önhordozó) esetleg episzkóp 

nyomdai mélynyomás falitérkép (önhordozó) - 

fénymásoló feladatlap - 

fényképezőgép fotó- diapozitív diavetítő 

kézirajz fóliatranszparens írásvetítő 

AUDIOVIZUÁLIS AUDIOVIZUÁLIS AUDIOVIZUÁLIS 

filmkamera hangosfilm filmvetítő 

videokamera videofilm képmagnó+ TV 

számítógép +kép és 

hang digitalizáló perifé-

riák 

floppy- CD-progam multimédia  

számítógép 

TAKTILIS TAKTILIS TAKTILIS 

mechanikai gyártás makett (önhordozó) - 

tartósítás preparátum (önhordo-

zó) 

- 

 

információ-

hordozó 
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Az információhordozók csoportosítása hordozó, tárolás 

és adatelérés alapján: 

Hordozó szerint: 

 háromdimenziós: modell, makett 

 nyomtatott: könyv, fóliatranszparens 

 optikai: dia, mikrofilm, pergőfilm  

 elektromechanikus: hanglemez 

 elektromágneses: hangszalag, videoszalag, számítógépes 

lemez 

 elektronikus: memóriakártyák, ROM-cartridge 

 elektro-optikai: CD hanglemez, CD-ROM, PhotoCD 

Tárolás elve szerint: 

 analóg: könyv, fólia, hanglemez, hangszalag, videoszalag 

 digitális: számítógépes lemez, memóriakártyák, ROM-

cartridge, CD fajták 

Adatelérés szerint: 

 szekvenciális (egymás után): hangszalag, videoszalag, 

DAT 

 random (lépésugrással): hagyományos hanglemez, számí-

tógépes lemezek (floppy, winchester), CD fajták 

Az eszközök csoportosítása időbeni megjelenésük alap-

ján: 

 Az első nemzedékbe tartozóak az oktatás létrejöttével 

azonos időben keletkeztek, mint a képek, térképek, mo-

dellek, makettek, kísérleti eszközök, munkadarabok, táb-

lák. 

 A második nemzedékbe tartozóak az iskoláztatás általá-

nossá tételében voltak meghatározóak, hisz a gutenbergi 

könyvnyomtatás termékeiről van szó, mint az olvasó-

könyvek, nyomtatott feladatlapok. 

 A harmadik nemzedékbe az auditív eszközök, mint 

magnó, rádió, lemezjátszó a vizuális, mint írásvetítő, dia-

vetítő, episzkóp és az audio- vizuális, mint filmvetítő, vi-

deomagnó, TV tartoznak. 
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 A negyedik nemzedékbe az elektronikus nyelvi laborok, 

számítógépes programozott eszközök és az interaktív 

videorendszerek tartoznak. 

 Az ötödik nemzedék: az intelligens oktatórendszerek. 

Eszközök felhasználása a pedagógiai folyamatban 

Az első nemzedék taneszközei 

 

Térképek, faliképek, applikációs képek a táblával 

együtt az első nemzedék hagyományos taneszközei. A nagy-

méretű, színes, képes térképek segítségével a történelmi 

események megszűnnek száraz évszámok lenni, tartalommal 

töltődnek fel, így könnyebben megjegyezhetők. A térképek 

jól használhatóak az iskolai atlaszokkal együtt. A jó minősé-

gű történelmi falitérkép olyan hasznos oktatási segédeszköz, 

amelynek minden iskolában ott a helye. Elsősorban frontális 

osztálymunkával kapcsolatosak. 

 

 Egy tanítási egység lényeges momentumait tartal-

mazzák a faliképek. Közülük a posztereket érdemes kiemel-

ni, amelyek több lépésben analitikusan, képpel és szöveggel 

egyaránt közlik az információt (pl.: kislabdahajítás mozzana-

tai lépésről lépésre). 

 

 Az alsó tagozatos oktatómunkában az applikációs 

képek főképpen a matematika, az anyanyelvi és idegennyelvi 

oktatás során nyernek teret. A filc- parafa- vagy mágneses 

táblára rakott színes figurák, rajzok, alakok a frontális és 

csoportos munkaforma között használhatóak leginkább. Je-

lentősek az asszociációs készség fejlesztésében, tehát a kép 

látványa és a szó vagy szám egyidejű szemlélete, az olvasás, 

illetve a számfogalom megtanításában, csakúgy, mint az ana-

lízis-szintézis vagyis a rész-egész matematikai értelmezésé-

ben, a halmazok fogalmának kialakításában. Az idegen nyelv 

tanulásánál a nyelvi készségek fejlesztésekor és a kreatív 

gondolkodás kialakulásakor is fontosak, mivel a képekből 

történeteket lehet összeállítani, és ezáltal lehet gyakorolni a 

szituációs helyzeteket. 

 

 

a térkép 

a faliképek 

az appliká-

ciós kép 
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 A tábla (mint a kép is), ha írunk, rajzolunk rá, olyan 

önhordozó információközvetítő, amelyet az órai munka során 

alakítunk ki. A hagyományos taneszközök egyik legrégebbi 

tagjaként ma is a leggyakrabban használatos. Elsősorban a 

frontális osztálymunkában tölti be szerepét, és didaktikai je-

lentősége abból adódik, hogy fokozza a tanórán elhangzott 

szóbeli ismeretközlés hatékonyságát, mivel a lényeges jegye-

ket írható-törölhető, olvasható módon tárolja. Az előbbiektől 

eltérően leggyakrabban a tanítási- tanulási folyamattal egy-

időben, azzal szinkronban alkalmazzuk, s ez adja didaktikai 

jelentőségét, nevezetesen, hogy a rajzok, feliratok nem glo-

bálisan, egyszerre kerülnek a szemlélő elé, hanem mindig az 

előrehaladás ütemében, a didaktikai feladatok sorrendjében 

jelennek meg. A táblai munka az ismeretek rögzítése, a lé-

nyeg megragadása, az összefüggések felismerése szempont-

jából fontos tevékenység. 

 

 A modell (lt. modus, modulus = mérték, mód, módo-

zat) információt adó rendszer, melynek 

 célja az emberi megismerési folyamat elősegítése, újabb 

ismeretek szerzése; 

 egymással kölcsönhatással lévő részekből (a modell ele-

meiből) összeálló (összeállított) szerves egész; 

 meghatározott környezetével (az ún. modellezettel) hason-

lósági összefüggésben van, nélküle nem értelmezhető. 

 A modell mindig kapcsolatot is kifejez: valamilyen 

szempont szerint modellje a modellezetnek. A szempont 

mindig attól függ, hogy miért van szükség a modellre. Más a 

követelmény, ha a modellezett térbeli elhelyezkedését, for-

máját, más amikor a szerkezetét, és megint más amikor a mű-

ködését, folyamatait akarjuk bemutatni. (A fogalom nem ösz-

szetévesztendő a makettel, ami például épületek geometriai-

lag hű kisebbítését jelenti, amely rendszerint szemléltető célt 

szolgál.) 

 A modell az értelmi elsajátítást oly módon segíti, 

hogy az egyébként bonyolult, láthatatlan folyamatokat leegy-

szerűsíti, szemléltethető állapotba hozza. Az analízist meg-

könnyíti a modell háromdimenziós volta. Az ismeretek gya-

korlása, rögzítése a modell, a makett tanulmányozása során 

hatékonyan valósulhat meg. Külön hangsúlyozandó az alsós 

a tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a modell 
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oktató- nevelő munka során a modell mint kísérleti eszköz, 

amelyet a tanulók készíthetnek el, próbálhatnak ki. Erre épül 

egy egész tantárgy a technika, de a természetismeret oktatása 

során is gyakran alkalmazható. Az ismeretszerzés, megőrzés 

szempontjából a leghatékonyabb, ha a modellt, a tanulók 

maguk építhetik meg, mivel ez 90%-os tartós információrög-

zítéssel jár, ugyanis ilyen mértékben épül be ismeretrendsze-

rünkbe az a sok érzékszerv által felvett információ, amelyet 

ráadásul tevékenység, cselekedet közben dolgoznak fel. Ha 

például alsó tagozaton a különféle hajtásmódokról tanulnak, 

szerelőelemekkel dolgozva modellt építenek, majd kipróbál-

ják, változtatják, tehát cselekedve tanulják, (vagy a termé-

szetismeretnél homokos terepasztalon építve tanulmányozzák 

az erózió munkáját), az előbbiek szerinti magas információ-

rögzítéssel találkozhatunk. A modell, mint kísérleti eszköz az 

egyéni tanulás, tapasztalatszerzés forrása is, és így az egyéni ta-

nulásban fontos szerepet tölthet be. 

 

A második nemzedék taneszközei 

 

Nyomtatott médiák elsősorban az egyéni tanulás 

eszközei. Használatukkal az órai differenciálás is megoldha-

tó, hiszen többféle nehézségű feladatokat tartalmaznak. A 

nyomtatott anyagok, mint a tankönyv, munkafüzet, feladatlap 

a mai napig a tanulás fő eszközei, és jelentőségüket csak nö-

veli, hogy kialakulásuktól függően az összes didaktikai fela-

dat megoldásában részt vehetnek. Ugyanis egy szép kivitelű 

tankönyv már önmagában is motiváló, érdeklődésfelkeltő, 

mint információforrás pedig a tényanyagot alapvetően hor-

dozza. Kialakítása, elrendezése során összegző-rendszerező 

feladatokat lát el, kérdéseket tesz fel, ellenőriz, s ha kell 

megadja a helyes megoldást. Azt figyelembe kell venni, hogy 

az egyszer olvasott médiák mindössze 10%-ban rögzülnek 

tartósan az ismeretrendszerünkbe, ezért a nyomtatott anyagot 

többször kell olvasni, átdolgozni, hogy megfelelő arányban 

rögzüljön. Külön figyelmet érdemelnek a könyvek és munka-

füzetek „házasságából” született munkáltató tankönyvek, 

amelyek – mivel nem készen adják a tananyagot, az abban 

lévő fogalmakat – fokozzák a tanulói aktivitást. 

 

 

 

 
tankönyv 

munkafüzet 

feladatlap 
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A harmadik nemzedék taneszközei 

 

 Az írásvetítő sokféle média kivetítésére alkalmas. 

Leggyakrabban, fóliatranszparens-félék kivetítésére használ-

juk. A transzparensre csak azt a lényeges információt rajzol-

juk rá, amely szorosan kapcsolódik a tananyaghoz, tökélete-

sen követve annak tartalmát. Az írásvetítő transzparensek 

használata a tanítási-tanulási folyamat irányítására, az isme-

retanyag tartalmi feldolgozásának elősegítésére való. A 

transzparens alkalmas az analízisre, szintézisre, segíti a meg-

értést  a bevésést, és így elsősorban az értelmi nevelést szol-

gálja. Elsősorban a frontális osztálymunka keretében hasz-

nálható. 

 A diapozitívek rendszerint a tanári magyarázat, el-

beszélés melletti szemléltető médiák. A fóliatranszparenssel 

szemben ezek az apró részleteket is bemutatják, egy tájat, 

egy környezetet, mely az érdeklődés felkeltésére is jótékony 

hatással van. Az alkalmazás során az értelmi nevelés mellett 

az esztétikai nevelésben is fontos szerepe lehet műalkotások, 

festmények kivetítése kapcsán. 

 Az episzkóp első szemléltetőeszközeink egyike. Al-

kalmazásához semmilyen előkészület nem kell. A kívánt pa-

pírlapot, prospektust, könyvet az üveglapra helyezve és a fe-

delet ráhajtva, jelenik meg a vásznon a visszavert fényből alko-

tott kép. 

 

A harmadik nemzedékbe tartozó audió- információ-

hordozó eszközöknek mint a magnetofon, lemezjátszó, rádió, 

fontos szerepe abban van, hogy a külvilágból szerzett ismere-

teink 20%-át hallás útján szerezzük, így a második legfonto-

sabb információs csatornáról van szó. A lemezjátszó és mag-

nó között didaktikailag leginkább az a különbség, hogy a 

magnó rugalmasabb taneszköz, - felvevőképessége folytán- 

tehát a tanítási-tanulási folyamatban jobban hasznosítható. 

Az auditív információhordozókat didaktikailag csak akkor 

célszerű használni, ha többet adnak a rendelkezésre álló élő-

beszédhez képest, akár információtartalmukban, akár jelle-

gükben, akár hangulatukban. Például irodalom órán többet 

adhat a János vitézből egy részlet, mint az élőszavas tanári 

bemutatás. Az ének-zene olyan tantárgy, amely a hallás útján 

az  írásvetí-

tő az értel-

mi nevelés 

fontos esz-

köze 

a diapozitívek 

is az esztétikai 

nevelést szol-

gálják 

episzkóp 

 

 

 

 
lemezjátszó 
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szerzett ismeretekre építette egész tananyagát. E tárgyban az 

auditív információhordozó eszközök szerepe didaktikai 

szempontból a frontális osztálymunkában érvényesül legin-

kább. 

 

 A magnetofon a dalok hiteles feldolgozásának köz-

vetítését végzi, ugyanis az egyébként hozzáférhetetlen zenei- 

zenekari tényanyagot mutatja be a tanterem falai között. A 

hangszeres anyagok bemutatása előtt megfigyelési szempon-

tokat kell adnunk. (Megfigyelési szempontokat egyébként 

minden információhordozó alkalmazása előtt közölni kell.) A 

többszöri ismétléssel a tanulók auditív emlékezőképessége 

gyakorolható, fokozható. A nyelvtanulásban a magnetofonok 

mind AP, mind AA (ld. nyelvlabor) változatban a gyakorlás 

didaktikai feladatát is végrehajtják frontális, csoportos vagy 

egyéni munkaformában egyaránt. Az idegennyelvi kiejtés 

észlelőkészségének fejlesztésében - mint egyéni taneszköz - a 

magnetofon fontos szerepet játszik, hiszen a tanuló vissza-

hallgathatja, kontrollálhatja saját kiejtését. Az auditív médiák 

tartalmuktól, jellegüktől függően valamennyi didaktikai fela-

dat és eljárás megvalósításában felhasználhatóak. 

 

 A rádió mint tömegkommunikációs eszköz – bár a 

közéletben fontos szerepet tölt be – a kisiskoláskor idején 

elhanyagolható információforrás, mivel általában a műsorok 

nem az életkornak megfelelőek, másrészt sok esetben didak-

tikailag rosszul szerkesztett, strukturálatlan „örömforrások” 

hordozói. 

 

 A külvilágból szerzett információink 75%-át látás 

útján, 20%-át hallás útján szerezzük. Az AV médiumok mi-

vel mindkét érzékszervre egyszerre hatással vannak (tehát 

egyidőben látjuk és halljuk az információt), a leghatéko-

nyabb eszközöknek bizonyulnak, mivel az általuk közölt is-

meretek nagy része hatékonyan épül be tudatunkba. Főbb 

eszközei a diavetítő+magnó (hangosított diasorozat), a vi-

deomagnó és a TV. 

Az előbbiről szólva a diasorozat vetítése közben 

szinkronban megy a hangi- képi információ. Didaktikailag 

nem tanácsos alkalmazni, mivel a képek észlelésére szánt 

a magneto-

fon 

a rádió 

diavetítő+ 

magnó, 

videómag-

nó, TV 
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időt nem lehet módosítani a kötött narrátorszöveg miatt, más-

részt a hangi információközlést jobb ha a tanár végzi, mert 

így alakul ki interakció tanuló és tanár között. Szerepe legfel-

jebb a zenei aláfestés lehet, amely a motiváció fázisában ér-

vényesül. Például török kori várak diái és a korabeli zene, 

valamint tanári magyarázat triumvirátusa nagyon hatékony és 

hangulatos. 

 Az videós, TV-s médiumok specifikumokkal bizto-

sítják az absztrakcióhoz vezető legkorrektebb és pontosabb 

utat, mert az oktatófilmben szereplő tárgyak, gépek, szemé-

lyek, jelenségek nem egyszerű tükrözések, hanem az objektív 

valóság vizuális modelljei, amelyben a lényeg van kiemelve. 

A kiemelésben a szakmai, művészi eszközök széles tárháza 

jelentkezik. Az oktatófilmben a jelenségektől a lényegig ve-

zető út nagymértékben lerövidített. 

A negyedik nemzedék taneszközei 

 

A negyedik nemzedékbe tartozó elektronikus, tehát 

számítógépes, interaktív multimédia rendszerek az egyéni 

tényanyag feldolgozásában, ellenőrzésében és a távtanulás-

ban játszanak meghatározó szerepet. Ha megfelelő mennyi-

ségű, minőségű szoftver - elérhető áron fog - rendelkezésre 

állni, csodálatos eszközként fog beépülni az ismeretelsajátí-

tás rögös útjába. A multimédia játék CD-ROM-ok mint a 

legkedveltebb, PC-ken futtatható programok mellett már az 

idegennyelv tanulást segítők is egyre inkább kedveltekké vál-

tak. Ezek a hangos-képes szótárak nagyban segítik a pontos 

kiejtés tanulását. Érdekességük folytán minden korosztályra 

nagy motivációs erővel bírnak. 

Kérdések és feladatok: 

1. Mit értünk a taneszköz és az oktatástechnikai eszköz fo-

galmán? 

2. Csoportosítsa a médiákat, hordozó anyaguk, tárolási 

módjuk és adatelérési technikájuk alapján! 

3. Csoportosítsa az oktatástechnikai eszközöket időbeni 

megjelenésük alapján! 

4. Pedagógiai aspektusból jellemezze az oktatástechnikai 

eszközcsoportokat! 

interaktív 

multimédiás 

számítógép 
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Információhordozók tervezése és kivitelezése 

Tematikus tervezés 

 A tematikus tervezés az oktató-nevelő munka meg-

tervezésének azon szakasza, amikor a pedagógus a tantervi 

anyag egyes témáinak felépítését tartalmi és didaktikai szer-

kezetét dolgozza ki. A tematikus egység feldolgozása során a 

teljes oktatási folyamat valósul meg. Jelentősége abban van, 

hogy az egyes témák terveinek kidolgozása az előző téma 

anyagának elsajátításáról szerzett tapasztalatokra épül. A pe-

dagógus szervező munkája így rugalmasan igazodik a tanu-

lók tényleges előrehaladásához. Tehát az egyes tantárgyak 

tananyagát nagyobb témákra osztjuk fel (pl. matematikánál 

összeadás, kivonás, szorzás, osztás, mértékegységek, szöve-

ges feladatok). Hogy ezek a témák tartalmilag mi módon kö-

tődnek egymáshoz, mi szerint épülnek egymásra (pl. az 

alapműveletek, mértékegységek ismeretére épül a szöveges 

feladatok megoldásának lehetősége), módszertanilag az 

egyes témáknál mi kerül előtérbe (pl. önálló munka munka-

tankönyvvel, magyarázat, kísérlet, szemléltetés), ezekre a 

kérdésekre próbál megfelelni a tematikus tervezés. A kapcso-

lat tehát alapvetően adott a tematikus és médiaterv között, 

hisz a tematikus tervezés szakaszában célszerű a médiaterve-

zést is elvégezni, vagyis beépíteni a tematikus tervbe. Csak 

így fog a média szervesen integrálódni a tanítási-tanulási fo-

lyamatba, hisz a cél, a tartalom, a módszerek, a szervezeti 

formák, a didaktikai feladatok és a médiák mint információ-

hordozó taneszközök egy kerek egységet képeznek, s egy-

másra hatással vannak. A tematikus tervezés lényege, hogy a 

fenti tényezők összhangban legyenek a hatékony munkavég-

zés érdekében, s így a tematikus tervbe beépült médiaterv 

alapján készült információhordozók nem fognak idegen test-

ként funkcionálni a tanórákon. 

tematikus 
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Médiaválasztás 

 A mai bőséges médiaválasztékban különösen fontos-

sá vált a helyes médiaválasztás. E szempontból kiemelhetőek 

a tananyag tartalma, a szervezeti forma és a módszerek mé-

diaválasztást befolyásoló tényezői. A kiválasztást befolyáso-

ló tartalmi tényező például, hogy egy bizonyos szituációban 

kedvezőbb-e, ha az adott tartalmat a tanulók az élet valósá-

gának egy darabján tapasztalják vagy valamilyen média köz-

vetítése által (például a háziállatokat tanulmányi kirándulás 

vagy oktatófilm keretében). A kiválasztást befolyásoló szer-

vezeti formák esetén a munkatankönyv elsősorban individua-

lizált, míg a fóliatranszparens a frontális osztálymunkát teszi 

lehetővé. Az AAK nyelvi labor elsősorban a csoportmunkát 

támogatja, és így végig lehetne menni a többi információhor-

dozó eszközön és anyagon. Az előadás, a magyarázat köz-

ponti prezentációs készülékeken bemutatott anyagokat - mint 

film, vagy fóliatranszparens igénylik - míg a gyakorlás, a la-

borkísérletek a mindenki számára hozzáférhető tanulói és 

tanári demonstrációs eszközöket igénylik (pl. modellek, pre-

parátumok, taktilis eszközök stb.) Befolyásolják a média ki-

választását a tanulók előzetes ismeretei, életkoruk, valamint a 

tanár pedagógiai kultúrája, nevezetesen hogy ismeri-e az 

egyes médiákban rejlő lehetőségeket. A média kiválasztását 

szélesebb értelemben befolyásolja az előállítási költség, a 

kivitelezhetőség és a hozzáférhetőség is. 

 

 Az oktatómédia tervezésének folyamatánál az egyes 

tantárgyak tantervi követelményeiből, cél és feladatrendsze-

réből kell kiindulni, majd a tematikus tervezéstől kell eljutni 

a konkrét tanóráig. Már a tematikus tervezés során kiderül, 

hogy igényli-e a tanítási-tanulási folyamat az információhor-

dozók szerepének érvényesülését, a tanórába való beépülést.  

Ez tantárgyanként más-más súllyal bír, hisz egy testnevelés, 

egy természetismeret és egy matematika egymástól erősen 

eltérő médiaigényű tárgy. Van amelyik sok oktatómédiát kí-

ván, mint a természetismeret, s van amelyik ezt alig igényli pl. a 

testnevelés. A témakiválasztás (pl. hogyan közlekedjünk) és a 

tanítási célok megfogalmazása (pl. a helyes közlekedési isme-

retek, szokások kialakítása, a kulturált tömegközlekedés) után 

kell részletesen elemezni az ismeretanyagot. Ezután szüksé-
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ges a médiumtípusok sokszínű változata közül kiválasztani 

azt vagy azokat, amelyek a célnak, tartalomnak legjobban meg-

felelnek. Például a közlekedésnél a KRESZ táblák ismerteté-

sére dia, egy forgalmi veszélyhelyzet szemléltetésére a vide-

ofilm, mint mozgóképvetítő a legalkalmasabb. Összefoglaló-

an megállapíthatjuk egy média kiválasztását a tartalom, a 

módszer, a szervezeti formák, a didaktikai feladat (motiválás, 

ismeretközlés, ellenőrzés), a pedagógus felkészültsége és a 

média kivitelezhetősége, mint alapvető tényezők szabják 

meg. 

Szinopszis 

Ha a média kiválasztásra került, akkor fogalmazódik 

meg a szinopszis, amely pár oldalon írásos formában tartalmazza 

a célt, a témát, a felépítést, a felhasználási területet és egyéb fon-

tos adatokat (képek száma, időtartam, színes vagy fekete-fehér). 

Forgatókönyv 

Forgatókönyvnek nevezzük a filmek, diafilmek, 

hangfelvételek, videoanyagok és egyéb információhordozók 

meghatározott tervezés szerint elkészült olyan írásos, rajzos 

dokumentumát, amelynek alapján a készítő (grafikus, fotós, 

operatőr) a tervezővel folytatott megbeszélés szerint az emlí-

tett ismerethordozókat el tudja készíteni. A forgatókönyv 

formája szerint irodalmi vagy technikai lehet. 

 Az irodalmi forgatókönyv mindenki számára érthető 

irodalmi formában követi végig a programot. Tartalmaznia 

kell a hangra és képre vonatkozó összes információt. A kép 

mellett szerepel a pontos szöveg, a hangeffektusok, az eset-

leges szünetek. Írásánál alapszabály: a forgatókönyv egyik 

oldalára írjuk a képi, a másikra a hangi elemeket. 

 A technikai forgatókönyv a taneszköz elkészítése, 

gyártása szempontjából fontos eszközök használatának mód-

ját is magába foglalja. Pl.: hangfelvételeknél jelzi az aláfestő 

zene dinamikájának változását, diaképeknél utal a képkivá-

gásra, videofelvételnél a plánok mellett a kameramozgásokra 

és trükkökre is kitér, leírva azok pontos végrehajtásának, be-

az irodalmi 

forgató-

könyv 

a technikai 

forgató-

könyv 
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állításának módjára. Itt már igen nagy jelentősége van a 

technikai felkészültségnek. 

Kivitelezés 

A forgatókönyv alapján a kivitelezés szakaszában 

készülnek el a grafikák, filmek, hangfelvételek, diaképek stb. 

Itt a technikáé a vezető szerep. Egy jó minőségű taneszköz 

elkészítése széleskörű technikai felkészültséget igényel, de 

szerencsés, ha egy pedagógiai szakember is nyomon követi a 

kivitelezést. Egy felirat véletlen „ elcsúszása”, az érthetőség 

szempontjából fontos képsorozat „rövidre vágása” a végter-

méken szakmai hibaként jelentkezhet. 

Ellenőrzés 

Az elkészült alkotás előzetes elvárásainak, hipotézi-

seinek igazolása céljából, ha lehet mindig kontroll vizsgála-

tot kell végeznünk. Ez úgy történik, hogy ugyanazon tan-

anyagot két osztályban tanítjuk, az egyikben a kivitelezett 

médiával, a másikban anélkül. 

 Az információhordozók hátrányai tervezési, kivitele-

zési, használati okokra vezethetők vissza. Az alábbiakban 

nézzünk ezek közül párat. 

 A vizuális információhordozókról történő tanulás időigé-

nyesebb, mint gondoljuk. Így fordulhat elő, ha nincs idő a 

tanulóknak a képek megfejtésére, a lényeges információk 

kikeresésére, akkor egy idő után már nem is törődnek an-

nak megértésével. A nagy erőfeszítéssel elkészített média 

ezáltal tejesen hasznavehetetlen. 

 Nem a tantervi követelményekhez tervezett, ezért idegen 

testként funkcionál. 

 Esztétikailag előnytelen kivitelű. 

 Életkori sajátosságok figyelmen kívül hagyása, túl sok 

vagy túl kevés információ. 

 A túl díszes információhordozónál a lényeges elemről 

elterelődik a figyelem. 

 

 

 

hátrányok 
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Kérdések és feladatok: 

1. Mit értünk a tematikus tervezés fogalma alatt és ez mi-

lyen összefüggésben áll a médiatervvel? 

2. Fejtse ki milyen pedagógiai és egyéb szempontok befo-

lyásolják a megfelelő média kiválasztását! 

3. Jellemezze a tervezés utáni médiakészítés főbb általános 

lépéseit! 

4. Mit értünk forgatókönyv alatt és mi a különbség ennek 

irodalmi és technikai válfaja között? 

5. Soroljon fel néhány tervezési, kivitelezési, használati 

okra visszavezethető problémát! 

 

Baleset-megelőzés, érintésvédelem, 

elsősegélynyújtás 

A gyakran előforduló hibás fogalom „balesetvéde-

lem” helyett balesetmegelőzésről beszélhetünk, ami jelen 

ismertetés során leszűkül a hálózati áramot használó készü-

lékekkel kapcsolatos érintésvédelmi módok ismeretére. Erre 

azért van szükség, mert az audiovizuális készülékek döntő 

hányada hálózati áramról üzemel, s így hiba esetén veszély 

forrásaivá válhatnak. 

 

 Védőföldelés: hatásmechanizmusának lényege, hogy a 

zárlatos készülék testét 1–3 ohmos fémes vezető segítsé-

gével összekötjük a földbe telepített vezetőrendszerrel. 

Testzárlat esetén nem az érintő (kb. 3 kilóohmos ellenál-

lású) személyen, hanem ezen a (párhuzamosan kötött) 1–

3 ohmos földelővezetéken keresztül nagy zárlati áram 

alakul ki, amely a helyesen méretezett biztosítót kioldva, 

lekapcsolja a zárlatos készüléket a hálózatról. 

 Nullázás: hatásmechanizmusának lényege, hogy a hálóza-

ti rendszer nullavezetőjét (illetve az egyfázisú rendszer 

középvezetőjét) hozzá kötjük fémesen (nullázó vezetékkel) 

a berendezéshez. Ezáltal a testzárlat olyan rövidzárlattá 

érintésvé-

delmi eljá-

rások 
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alakítható, amely a testzárlatos berendezés biztosítóját 

üzembiztosan és gyorsan kiolvasztja. 

 Törpefeszültség: hatásmechanizmusának lényege, hogy 

az elektromos készülék alkatrészeinek feszültségét 42 V 

alatt tartja, mivel a berendezés üzemi feszültségét 42 V-ra 

maximálják. (Gyermekjátékok esetében csupán 24 V a 

maximális feszültségérték.) 

 Kettős szigetelés: lényege, hogy az üzemszerű szigetelé-

sen kívül egy másik szigeteléssel (védőszigeteléssel) is el-

látják a berendezést. Zárlat azaz üzemi szigetelés meghi-

básodása esetén a védőszigetelés védelmet nyújt a beren-

dezés érintője számára. (Pl. magnetofonok esetében hasz-

nálják.) 

Az iskolában használt fémburkolattal gyártott okta-

tástechnikai eszközöket célszerű letesztelni egy minden pe-

dagógus által könnyen elérhető és alkalmazható eszközzel, a 

fázisceruzával. Ez kialakítását tekintve egy csavarhúzó funk-

cióját is betöltheti amellett, hogy kimutatja, (az áramot kimu-

tatni csak akkor fogja, ha a fázisceruza fém csavarhajtó ré-

sze a fázissal kapcsolatba került fémházhoz ér és közben a 

műanyag szigetelőnyél végén lévő csapocskát megérintjük) 

ha elektromos áram vagyis a fázis kerül a készülék fém ka-

rosszériájára. Ilyen esetben a nyélben lévő speciális izzó vi-

lágítása jelzi számunkra a veszélyt, vagyis hogy a készülék 

hibás ezért az áramütés elkerülése végett azonnal ki kell húz-

ni annak villásdugóját a konnektorból. A készüléket újra 

használni a szakemberrel történő átnézés, javítás előtt tilos. 

Az áram élettani hatásai, elsősegélynyújtás 

Izmaink mozgását agyunk gyenge bioelektromos im-

pulzusokkal vezérli az idegpályákon keresztül. Külső, nagy-

ságrendileg nagyobb áramlökések esetén ugyanez a mecha-

nizmus játszódik le, amelyet azonban az agy már nem mindig 

képes befolyásolni. Áram hatására a légzőszervi valamint a 

szívizmok görcsbe rándulnak, s ekkor a fulladás, illetve a 

vérkeringés megszűnése halált idézhet elő. A végtagok izom-

görcsét illetően az elengedési áramerősség nagysága kb. 15 

mA. A 15 mA-nél nagyobb áramerősség a szívizom görcsét 

idézi elő. Az említett küszöb értékét azonban több tényező 

fázisceruzás 

tesztelés 

izomgörcs 
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befolyásolja pl. a személy neme, kora, egészségi állapota, 

pszichikus fázisa stb. Az elektromos áram egyéb élettani ha-

tásai közül a Joule-féle hőhatást és elsősorban az egyenáram 

esetében előálló elektrolitikus hatást kell megemlítenünk. Az 

elektromos áram a test égését, elszenesedését, a fémek „ki-

csapatását”, a vér felbomlását idézheti elő. 

 

 Villamos baleset alkalmával elsősegélynyújtásnál ál-

talános szabály, hogy az elsősegélynyújtás során sem mások, 

sem a magunk testi épségét, egészségét ne veszélyeztessük! 

Sohasem feledkezhetünk meg arról, hogy az elsősegélynyúj-

tás csak orvosi ellátással fejeződhet be! A lehetőségeink és 

képességeink határain belül azonban a bajbajutott embertár-

sainknak segítséget kell nyújtanunk az alábbi sorrendet be-

tartva: 

 

 a balesetet ért személyt ki kell szabadítani az áram „fog-

ságából”; 

 elsősegélyben kell részesíteni (a légzés kimaradása esetén 

az újraélesztés azonnali végzésével); 

 az elsősegélynyújtással párhuzamosan hívni kell a mentő-

ket, az orvost. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Ismertesse a négy alapvető érintésvédelmi módot! 

2. Ismertesse az elektromos áram emberi szervezetre gya-

korolt káros élettani hatásait! 

3. Sorolja fel az elsősegélynyújtás alapvető lépéseit áram-

ütés esetén! 

4. Tanulmányozza át egészségtani könyvekből az újra-

élesztés ABC-jét! 

5. Vizsgálja meg a környezetében lévő elektronikus eszkö-

zökön, milyen érintésvédelmi megoldásokat alkalmaz-

nak és ezeket hogyan jelölik! 

 

 

elsősegély-

nyújtás 
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Karbantartási ismeretek 

 

 

A mai kor követelményeinek megfelelő taneszközök 

karbantartásában a 90-es évektől gyökeres fordulat állt be. A 

kínálati piac követelményeinek megfelelően csak olyan tanesz-

közök és ezen belül AV-eszközök gyártóinak termékei marad-

hatnak forgalomban, amelyek többek között kielégítik az alábbi 

feltételeket: 

 tartós, masszív szerkezet, 

 hosszú élettartam, 

 korszerű anyagból, korszerű technológiával készített gyár-

tási eljárás, 

 egyszerű kezelhetőség, biztonságos érintésvédelem, 

 minimális karbantartási, szervizelési igény, 

 hosszú távú garancia és alkatrész-utánpótlási szolgáltatás. 

 

 Általánosságban elmondható, hogy a rendeltetéssze-

rűen használt eszközök különösebb karbantartást nem igé-

nyelnek, illetve ez leszűkül a rendszeres tisztításra, portalaní-

tásra, AV eszközöknél a lejátszó- felvevőfejek tisztítására, az 

optikai alkatrészeket tartalmazó eszközök portalanítására, az 

izzók cseréjére, a fénymásolók patroncseréjére. Amelyek en-

nél nagyobb karbantartást igényelnek, azok olyan megfelelő-

en képzett szakemberek tevékenységét igénylik, akik szakmai 

ismereteik révén képesek a szakszerű karbantartásra, javítás-

ra, mint az oktatástechnikusok, optikusok, 

számítástechnikusok, rendszergazdák, elektronikai és rádió- 

TV műszerészek. Az eszköz karbantartási igényét a saját és 

mások tapasztalatain kívül megtudhatjuk a használati utasí-

tásból, műszaki leírásból, esetleg szervizkönyvből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

általános 

követelmé-

nyek 
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A leggyakrabban használt eszközök karbantartása 

Bútorzat 

 

A kor követelményeinek maximálisan megfelelő is-

kolabútorok fontos jelentőségűek az oktatásban. A modern 

iskolabútorok méretei, színei, formái több évtizedes tapaszta-

lat és ergonómiai vizsgálat eredményei. Nemzetközi szabvá-

nyok rögzítik a pontos paramétereket (ISO szabvány). Megje-

lenésük megváltoztatja az osztálytermek, előadók összképét, 

harmonikus, elegáns, kényelmes környezetet teremtenek. A 

modern, korszerű bútorzat anyagát nagy nyomáson préselt 

epoxigyantát tartalmazó anyagból készítve, karbantartás 

mentessé tették. 

 

Táblák 

 

A modern acélzománc tábla jellemzője, hogy jól bír-

ja a firkálást, ellenáll a vandalizmusnak, vegyszerálló, érzé-

ketlen a hőingadozásra, jól bírja a szélsőséges meleget és 

hideget, teljesen pórusmentes a felülete, megelégszik a mi-

nimális  (azaz rongy és víz) ápolással. A zománcacél egy 

3000 éves történet eredménye, a fém és zománc páratlan, 

tönkretehetetlen kombinációja. A zománcacél a kiváló minő-

ségű acél és a zománc házasságából született. A fejlett tech-

nikáknak köszönhetően, az acél több zománcréteggel is be-

vonható, ezáltal vonalakat, koordinátákat, alakzatokat, vagy 

akár tetszőleges ábrákat tartalmazó táblai felületeket is létre 

lehet hozni. 

E modern táblák krétás és speciális tollal írható kivi-

telben készülnek. Utóbbi fehér felületén így pormentes írásra 

van lehetőség. 

 

Térképek, modellek 

 

A kiváló minőségben készített kétoldalt fólia-

bevonatú térkép jellemzői a hosszú élettartam, speciális filc-

tollal írhatóság-lemoshatóság, erőteljes igénybevételre is al-

kalmas anyag és az esztétikus lécezés. 

szabvány 

iskolabúto-

rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

korszerű 

táblák 

fólia-

bevonatú 
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Vetítők 

 

Az áramtalanítás és hűlés utáni esetleges izzócseré-

nél az új izzó helyretételénél kerüljük a közvetlen kézzel való 

érintkezést, mivel onnan zsíros bevonat képződik az üveg 

felületére. A zsír hőhatásra elemi szénre is bomlik, és ez a 

kvarcüvegre diffundálva az égő felrobbanását eredményezi. 

A hagyományos üveg már nem bírná a nagy hőmérsékletet, 

ezért az izzószálat különleges hőálló halogéngáz-vegyülettel 

töltött, kvarc csőbe építik be. Az így kapott szerkezet a halo-

génlámpa. Az optikai lencséket pumpás porecsettel, szarvas-

bőrrel célszerű tisztítani. 

 

Mágneses AV eszközök 

 

A felvevő- lejátszó fejeket auditív eszközöknél spe-

ciális erre szánt kazettával – illetve tisztító berendezéssel – 

tarthatjuk tisztán. Videó fejeknél a speciális kazetták haszná-

lata vitatott ezek vagy öntisztulóak vagy csak szakember által 

javasolt a közbeavatkozás. 

 

Számítógépek 

 

A klaviatúra érzékeny a porra, hajszálra, ezért a bil-

lentyű gombjait használat után mindig takarjuk le védőfóliá-

val és évente egyszer porszívózzuk ki. A monitor felületét 

antisztatikus folyadékkal célszerű lekenni. A számítógép és 

perifériáinak nedves tisztítása tilos! A gép programjaiba 

floppy lemezcserélgetések közben időnként idegen gépről 

származó vírust vihetünk be. Csökkenthetjük programjaink 

tönkremenésének esélyét, ha vírusfelismerő-, irtó programo-

kat telepítünk winchesterünkre. 

 

Fénymásolók 

 

Működési elve azon alapszik, hogy az erősen megvi-

lágított szöveg tükrök által egy fényérzékeny szelén félvezető 

hengerre képződik le. E hengeren elektromos töltés formájá-

ban alakul ki a fekete betű vagy ábra töltésképe, s ahol kiala-

kerülni a 

kézzel érin-

tést 

 

 

 

 

halogénizzó 

pormentes 

környezet 
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kult ott kisül, negatív töltésű lesz, és a pozitív töltésű apró 

vasporba keveredett festékpor rátapad. A hengeren kialakult 

festékszöveget egy nagyfeszültségű, úgynevezett korona a 

papír felületére szívja, és a festék a papíron marad. Ezután 

egy forró teflonhengeren áthaladva, szinte ráég a papír felü-

letére, vagy ha fóliatranszparenst készítünk a fólia felületére. 

A fénymásolásnál nemcsak famentes papírra, hanem speciá-

lis magas hőtűrő képességű átlátszó, színes fóliára is másol-

hatunk. A fénymásoló használatakor a felhasználó egyetlen 

karbantartási feladata a fénymásolóból időnként kifogyó fes-

tékpor (TONER) patroncseréje. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Ismertesse milyen követelmények fogalmazódnak meg a 

korszerű taneszközökkel szemben és ezek hogyan ölte-

nek testet az egyes taneszközöknél! 

2. Válasszon ki egy AV-eszközt és optikai rendszerén hajt-

sa végre az alapvető tisztítási, portalanítási műveleteket! 
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VIZUÁLIS ESZKÖZ ÉS 

INFORMÁCIÓHORDOZÓ 

ISMERETEK 

Fényképezési ismeretek 

 

A húszas-harmincas évek úgynevezett boxgépei nem 

hasonlíthatók össze a mai amatőr gépekkel, az elektronikát 

alkalmazó kompakt kamerákkal. Alapelveiben azonban min-

den fényképezőgép egyforma: egy teljesen zárt dobozba be-

lehelyezzük a fényre érzékeny ezüsthalogén kristályokat tar-

talmazó filmet, a vele szemközti oldalon lévő lyukba pedig 

egy gyűjtőlencsét teszünk. Ez vetíti az előttünk lévő személy, 

tárgy vagy táj képét a fényérzékeny rétegre. A lencséhez még 

egy úgynevezett zár is tartozik, amely alapállásban elzárja a 

fény útját, hiszen enélkül a filmet állandóan fény érné. Ami-

kor megnyomjuk az exponáló gombot, ez a zár hosszabb-

rövidebb, de általában csak a másodperc tört részéig tartó 

időre szabaddá teszi a fény útját, lehetővé téve a film megvi-

lágítását. Minden egyéb ami ezen négy szerkezeti elemen 

kívül megtalálható egy fényképezőgépen, többségében a jobb 

kép elérésére, kisebb részben pedig a fotós kényelmére szol-

gál. 

 A film kazettáján lévő ún. DX-kód az érzékenységet 

már a kazetta kamerába helyezésével közli, azaz betáplálja az 

automatikus exponáló szerkezetbe. Fontos tudni, hogy min-

den automata fényképezőgép, úgy van beállítva, hogy csak 

egy átlagos látvány, pontosan 18%-os szürke reflexió esetén 

ad helyes expozíciót. Ha a fénykép témája túl világos (havas 

tájkép, fehér fal előtti portré, nyílt víztükör) az automata té-

ved, mert ezek nem átlagos látványok, és így a film alulex-

ponált lesz. Ha viszont sötét, fekete felületek kerülnek túl-

súlyba a filmre, értelemszerűen túlexponált negatívot ered-

ményeznek. Ezért az automatikus expozíciót is korrigálni 

kell ilyenkor a korábbi tapasztalataink alapján. Az automata 

nem tudja, hogy alkonyat van, vagy sötét erdőben járunk. 

Mindig normál nappali megvilágítást feltételez. Így állították 

 

 

a fényképe-

zőgép mű-

ködése 

film 

DX kód 
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be. Tehát a szürkületkor készített felvétel tudatos laboratóri-

umi korrekció nélkül jóval világosabb lesz a színes fényké-

pen, mint ahogy a valósában érzékeltük. Egy jól világított, 

tarka színekből álló látvány (kék ég, zöld kertben piros ruhás 

modell) ideális felvételi téma az automata fényképezőgép 

számára. Egyszerűbb, régebbi fényképezőgépek is sikerrel 

használhatók automatikus expozíció nélkül ha a film haszná-

lati utasítását népszerűsítő piktogramok szerint exponálunk. 

A kompakt kamerákba beépített kis vakuk villanófénye nem 

annyira sötétben, mint inkább erős napsütésben hoz szép 

eredményt, deríti az árnyékos részleteket portré- vagy sze-

mélyfelvételek esetén. 

 

 A kompakt kamerák tömegével jelentek meg, de ne 

feledkezzünk meg az iskolai fényképezésben jól hasznosítha-

tó egyaknás tükörreflexes gépekről sem. A ma gyártott ko-

molyabb fényképezőgépek jelentős része a tükörreflexes tí-

pusba tartozik, és reprodukciós felvételek készítésére ép-

púgy, mint diakészítésre ez a típus a legmegfelelőbb. Legna-

gyobb előnye ennek a géptípusnak, hogy pontosan azt látjuk 

a keresőben (élességet tekintve is), ami a filmre kerül, azaz 

parallaxis hibamentes. A parallaxis hiba a keresőben látott 

kép és a filmre kerülő kép közötti eltérést jelenti. A paralla-

xis hibamentesség különösen diakészítésnél fontos. 

A film 

A színes pozitív papírképek eredetije a negatív film, 

míg diakép esetén a negatív képet pozitív képpé fordítva kü-

lön negatív létrejötte nélkül, egyetlen kidolgozási folyamat 

eredményeként kapjuk a természeti látványt visszaadó képet. 

A nyersanyaggyártók a kisfilmes fényképezőgépekhez a 35 

mm széles perforált filmeket nemzetközileg egységes jelzés-

sel dobozolják. Az utolsó két szám a film hosszát jelöli, va-

gyis hány 24x36 mm-es felvételre alkalmas. A film hosszá-

nak megválasztásánál jó tudni, hogy az egy felvételre eső 

költség (azonos márka és típus esetén) mindig a hosszabb, 

azaz a 36 képkockás film esetén kedvezőbb. A filmkiválasz-

tás másik fontos szempontja a film érzékenysége. Ezt a do-

bozon kitüntetett módon, az összes információból kiemelke-

tükörref-

lexes kame-

rák 
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ség és kép-
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dő számmal jelzik. Leggyakoribb a 100-as, 200-as és 400-as 

jelzésű film. Ami 200-nál pl. annyit jelent, hogy ISO 200/24 

szabványos érzékenységű. Régebben ezt 200 ASA vagy 24 

DIN-es filmnek hívták. Magasabb érzékenység előnyösebb, 

különösen kedvezőtlen megvilágításnál. Ilyenkor a rövid ex-

pozíciós idő miatt a bemozdulásos életlenség elkerülhető. A 

film dobozán a használathoz szükséges minden információt 

feltüntetnek. Ezek közül a lejárati idő fontosságára vigyáz-

zunk. A fényérzékeny emulzió, szakszerűtlen tárolás mellett, 

éppen olyan romlandó, mint egy élelmiszer. A megvásárolt 

filmet hűtőben tároljuk. Ne nyissuk ki a gyártó által lezárt 

műanyag tok fedelét. A filmet kivenni és gépbe fűzni csak 

közvetlenül a felhasználás előtt szabad. 

Az objektív 

A kép minőségét alapvetően az objektív minősége 

határozza meg, ami legalább három lencséből álló optikai 

rendszer. A több lencse alkalmazásának oka, hogy más mó-

don nem lehet javítani az egy szem gyűjtőlencse által alkotott 

kép minőségén, végső fokon a fénykép minőségén. Kettő 

számszerűen megadott adatát azonban mindig ismernünk 

kell. Ezek az objektív gyújtótávolsága és fényereje. A gyúj-

tótávolságot milliméterben adják meg. Nagylátószögű 35 

mm-ig, normál 35 és 50 mm között, tele 50 mm felett. A zoom 

objektív manuálisan vagy beépített motorral folyamatosan 

változtatható fókuszú. Ez azt jelenti, hogy az objektív a film-

től milyen távolságra ad éles képet a végtelenben lévő tárgy-

ról. Minél kisebb ez a távolság, azaz minél rövidebb a gyúj-

tótávolság, annál többet lát az objektív az előtte lévő térből, 

annál nagyobb a látószöge. A kompakt kameráknál eddig al-

kalmazott legrövidebb gyújtótávolság 28 mm. Ez elsősorban 

tájképek, utcák, épületek fotózására alkalmas. A gyújtótávol-

ság növekedésével a fényképezőgép előtt lévő térnek egyre 

kisebb része fér csak rá a képre, viszont ezzel arányosan nő a 

képen lévő tárgyak, személyek nagysága. Az 50 mm-nél 

hosszabb gyújtótávolságú teleobjektív főleg portrék fotózá-

sánál vagy messze lévő tárgyak „közelebb hozására” hasz-

nálható. Hogy egy szobának az ablakkal szemben lévő falán 

mennyi a fény, az részben attól függ, mekkora az ablak, rész-

gyújtó-

távolság 
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ben pedig, hogy milyen messze van a faltól. Ugyanez a két 

tényező, tehát az objektív átmérője és gyújtótávolsága hatá-

rozza meg a filmre jutó fény mennyiségét is (a megvilágítás 

idejét, az „expozíciós időt” most felejtsük el). Természetes 

tehát, hogy a rövidebb gyújtótávolságú, a filmhez közelebb 

lévő objektív kisebb átmérő esetén ugyanannyi fényt juttat a 

filmre, mint a messzebb lévő, hosszabb gyújtótávolságú, de 

nagyobb átmérőjű  objektív. 

A fényerő tehát nem egy megmért fénymennyiség, 

hanem a gyújtótávolság és az objektív átmérőjét jelző vi-

szonyszám, leegyszerűsítve: a gyújtótávolság és az átmérő 

hányadosa. Az 50 mm gyújtótávolságú 12,5 mm átmérőjű 

objektív és a 100 mm-es fókuszú 25 mm átmérőjű objektív 

fényereje egyaránt f/4 vagy másképpen írva 1:4. Kompakt 

kameráknál nagyon ritka az f/4-nél nagyobb fényerő, hiszen 

a majdnem minden gépbe beépített vakuval a szobában is 

készíthetünk felvételt, külső felvételeknél pedig bőven ele-

gendő az ennél kisebb fényerejű objektív is. A nagyobb 

fényerő pedig aránytalanul megdrágítaná a fényképezőgépet. 

 

 A filmtől pontosan a gyújtótávolságra lévő objektív 

csak a végtelenben (gyakorlatilag a 10-15 méternél mesz-

szebb) lévő tárgyakat rajzolja élesen a filmre. Ezért a köze-

lebb lévő tárgy fényképezésekor az objektívet a tárgy távol-

ságával arányosan messzebb kell vinni a filmtől. Minél köze-

lebbi tárgyat fényképezünk, annál nagyobb lesz a film és az 

objektív közötti távolság. Régen ezt becsléssel, illetőleg a 

drágább gépeknél optikai távmérővel állapították meg, majd 

az objektíven lévő távolságskálán állították be. Természete-

sen ma ezt is automatika végzi. Ez az autófókusz, mely a leg-

több kompakt kamerán megtalálható. Elvileg ez is úgy mű-

ködik, mint az optikai távmérő, azonban infravörös sugárral 

mér, így sötétben is használható. A fotósnak csak az a dolga, 

hogy a kereső közepén lévő AF-mezőt arra a pontra állítsa, 

amit a képen élesnek kíván látni, minden egyebet, a távolság, 

a rekesz és a megvilágítási idő beállítását és működését az 

elektronika irányítja. Vigyázzunk azonban az AF használatá-

val, mert az olcsóbb berendezések sokszor „csalnak”. Legin-

kább a nagy fényelnyelő felületek – pl. textil, füves rét, erdő 

stb. – csapják be az elektronikát.  
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hosszú gyúj-
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A zár és a rekesz 

A jó expozíció azt jelenti, hogy a film pontosan annyi 

fényt kap, amennyi a legjobb eredmény eléréséhez szüksé-

ges. Ez kétféle módon szabályozható. A rekesz az objektíven 

átmenő fénysugár átmérőjét változtatja, a zár pedig ezt a 

fényt csak a szükséges ideig engedi a filmre. Ezek értékeit a 

gépbe épített fénymérő állapítja meg, és ennek, valamint a 

filmnek a kazettáról leolvasott érzékenységnek megfelelően 

szabályozza a rekesz és a zár működését. 

 

 A zárszerkezet feladata (manuális beállításnál külö-

nösen fontos tudni), hogy a beállított időtartamig érje fény a 

filmet Az idő leggyakoribb értékei: 30, 60, 125, 250, 500, és 

1000 reciprok másodpercek. Az időértékek nagyjából fele-

ződnek, leghosszabb a fentiek közül 30-cal jelzett, legrövi-

debb az 1000-el jelzett. Az idő értékei azért ilyen rövidek, 

mert gyakorlati tapasztalatok szerint álló tárgy kézben tartott 

géppel való fényképezésekor 60-ad mp az az időtartam, ami-

kor nincs meg a bemozdulás veszélye. 30-cal vagy hosszabb 

idővel fényképezve már a gép exponálás közben elmozdul-

hat, így minden tárgynak 2-3 vagy több körvonala lesz. 

 

 Az objektívben elhelyezett blendenyílás jelenti azt a 

keresztmetszetet, amelyen keresztül a fény bejön. Nagyobb 

keresztmetszeten keresztül ugyanannyi idő alatt több fény jut 

be, mint kisebb keresztmetszeten. A blendenyílás értékei 2; 

2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22. Ezeken számértékileg nem látszik, 

de úgy vannak megállapítva, hogy egy-egy értékugrásnál a 

bejövő fénymennyiség duplázódik vagy feleződik. A fentiek 

közül legtágabb blendenyílás a 2-es, legszűkebb a 22-es. A 

blendenyílás változtatására azért van szükség, mert segítsé-

gével befolyásolható az élességi mélység terjedelme (mély-

ségélesség). A mélységélesség nem más, mint az élesre állí-

tott főtéma előtti és mögötti térrészlet azon tartománya, 

amelyben az elhelyezett tárgyak képei élesen látszanak a fel-

vételen. Minél szűkebb a blendenyílás, annál nagyobb lesz a 

mélységszélesség. Sajnos, a mélységélesség változásával, 

melyet a blendenyílás változtatásával érünk el, a bejövő 

fénymennyiség is változik. Ezért az idő és blende értékeket 

nem lehet egymástól függetlenül változtatni. Minden fényvi-
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szonyra és filmérzékenységre megadható egy idő-blende 

értékpársor, amely értékpárok közös tulajdonsága, hogy bár-

melyiket választom is, a filmre ugyanannyi fény kerül. Pél-

dául 30/11, 60/8, 125/5,6 stb. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Ismertesse a fényképezés alapelvét! 

2. Ismertesse a film típusait és jellemzőit! 

3. Ismertesse az objektívek gyújtótávolságának, fényerejé-

nek fogalmát, ezek összefüggését és a távolság beállítás 

módjait! 

4. Ismertesse a zár és rekesz feladatait, összefüggését, ér-

tékeit és a mélységélesség fogalmát! 

5. Gyakorolja a különféle gépbeállításokat! 

 

Az írásvetítő működési elve, felhasználása, 

információhordozó típusai 

Az írásvetítő működési elve 

Az állóképvetítők az átvilágítható és át nem világít-

ható információhordozók bemutatására szolgáló készülékek. 

Két fő csoportjuk van: 

 

*  az egyik a diavetítő és írásvetítő készülékek csoport-

ja alapvetően az átvilágítható, 

*  a másik az episzkóp az át nem világítható informá-

cióhordozók kivetítésére szolgál. 

idő-blende 

értékpár 

állóképve-

títők 
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írásvetítő 

 

episzkóp 
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 Az írásvetítők hordozható, közép és nagyteljesítmé-

nyű kivitelben készülnek. Egy jó minőségű közepes írásvetí-

tő a terem elsötétítése nélkül is jól látható vetített képet ad 

(250 W-os halogén izzóval akár 2000 lumen fényáramot). 

 A beépített tartalékizzó, ha működés közben kiég az 

eredeti izzó, egy kar segítségével a kiégett helyére mozdítha-

tó. A hasznos munkafelület az A/4- es méretű transzparensek 

fekvő és álló helyzetű kivetítését teszi lehetővé. 

 Csendes ventillátoruk van (axiális vagy rotációs). A 

kivetített kép jobb felbontású ha a vetítőfej több lencséből 

épül fel. Az elején található az egyetlen gomb amely a be- 

kikapcsolást végzi. A nagyteljesítményű 400 W 4000 lumen 

fényáramot adó változat, az LCD panelok kivetítésére alkal-

mas. A hordozható, speciális kialakítása révén kicsire össze-

csukható, aktatáskába tehető. 

Az írásvetítő felhasználása 

 Az írásvetítő transzparensek használata a tanítási-

tanulási folyamat irányításának és az ismeretanyag tartalmi 

feldolgozásának elősegítésére való. A transzparens alkalmas 

 

 

szerkezete 

írásvető 

transzpa-

rensek 



 

 50 

az elemzésre, analízisre, szintézisre, segíti a megértést és a 

bevésést, s így elsősorban az értelmi nevelést szolgálja. Első-

sorban a frontális osztálymunka keretében használható. Az 

fólia transzparensek többségét jelentő egyszerű vonalas se-

matikus, szimbolikus ábrázolás pedagógiai hatékonyságát 

több kísérlet folyamán egybevetették, egyéb ábrázolási mód-

szerekkel készült állóképek hatékonyságával. Az eredmények 

szerint az egyszerű vonalas ábrázolás fekete- fehér vagy kö-

vetkezetes színes formában különösen hasznosnak bizonyult 

a struktúrák, funkciók és az elvek teljes megértésében és jól 

segítette az eredeti tárgyak, modellek részeinek vizuális azo-

nosítását. Az írásvetítő transzparensek felhasználása minden 

esetben magyarázattal párhuzamosan történik. A tanulók ak-

tív részvételét, a figyelemfelkeltést, az irányítást és a fenntar-

tást a pedagógus pl. egy-egy lényegkiemelő rámutatással, a 

bemutatott ábrára vonatkozó kérdésekkel és ezek megbeszé-

lésével, grafikonok rajzolásával, táblázatok kitöltésével biz-

tosítani tudja. 

Az írásvetítő információhordozó típusai, kivitelezése 

Míg a diavetítőn csak diát lehet kivetíteni keretes 

vagy tekercs formájában, addig az írásvetítő sokféle média 

kivetítésére alkalmas. 

 

 Az írásvetítőn át nem világítható tárgyak pl. vaspor szilu-

ettjét, árnyékát vetítve és ehhez mágnest közelítve a mág-

neses erővonalakat szemléltethetjük. 

 Átlátszó üvegcsészébe kémiai elszíneződéses folyamato-

kat tudunk átvilágítva kivetíteni. 

 Színes plexiből átvilágítható, működő modellt készíthe-

tünk. 

 Újabban megjelent a nagyteljesítményű írásvetítőre he-

lyezhető LCD panel (átvilágítható folyadékkristályos ki-

jelző), amely egy szuperintelligens transzparens szerepét 

tölti be. A számítógépes grafika új lehetőségeket teremtett 

a szemléltetésben. Az így készült táblázatok, rajzok, ani-

mációk nagy méretben a hallgatóság számára is láthatóvá 

válhatnak az LCD panel segítségével. Olyan ez, mint egy 

intelligens írásvetítő fólia. Floppy meghajtója révén képes 

LCD panel 
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képeket tárolni, s így előhívni is. Az LCD panel nem csak 

érdekes, látványos eszköze az oktatásnak, hanem gyöke-

resen új felhasználásra csábítja az előadót. Megmutathat 

vele olyan jelenségeket, folyamatokat, amit ez idáig nem 

tehetett. A számítógépes tanfolyamokon rendkívül hasz-

nos, hiszen minden tanuló figyelemmel kísérheti az oktató 

menükezelését. A multiplexer lehetővé teszi, hogy egyi-

dejűleg számítógép és a videokészülék kimenetéhez is 

csatlakoztatni tudjuk az LCD panelt. Távvezérlővel vá-

laszthatunk a két jelforrás közül. Mivel a személyi számí-

tógép közkedvelt kurzorvezérlője, a kis táblán görgethető 

egér nem használható a kivetített képes gyakorlatban, 

megszületett hát a szuperintelligens távvezérlő, a tábla és 

vezeték nélküli egér az air mouse. Ezt olyan szakemberek 

fejlesztették ki, akik saját bőrükön tapasztalták az előadás 

során jelentkező problémákat. Az új technikának köszön-

hetően az előadónak csak a számítógéphez csatlakoztatott 

infravörös vevő felé kell céloznia, és a kivetített képen vá-

logathat a menüpontok közül, s ha már kézben van a táv-

vezérlő, elvárjuk tőle, hogy jeleket tudjunk tenni vele a 

képre, vagy egy részletét kinagyítsuk. De beúsztathatunk 

vele egy előre elkészített feliratot, vagy megjeleníthetünk 

egy visszafelé számláló órát is. (a feladat megoldásának 

ideje). Az „légegér” Windows környezetben telepíthető, 

és valamennyi forgalomban lévő LCD panelhez beállítha-

tó. 

 Leggyakrabban fóliatranszparens félék kivetítésére hasz-

náljuk az írásvetítőt. A fóliatranszparens nem diapozitív 

módján mutatja a valóságot, nem is az a feladata. Csak azt 

a lényeges információt rajzoljuk rá, ami szorosan kapcso-

lódik tananyaghoz, tökéletesen követve annak tartalmát. 

A készítés során kézi rajzos és fénymásolásos technikáról 

beszélhetünk. A kézi rajzolás során az A/4-es fóliára ké-

szítésnél ügyeljünk az esztétikus kivitelre, arra hogy a 

több színű alkoholos filctollal egységes színeket használ-

junk. A vizes filctoll a fóliáról könnyen letörlődik, így ha 

maradandót akarunk készíteni, alkoholosat kell használ-

nunk. Az alkoholos tollal írt szöveg, ábra, szeszes- alko-

holos ronggyal javítható, törölhető. Amennyiben ábrát 

rajzolunk, a kompozíció arányos, kellő méretű legyen. A 

transzpa-

rens készí-

tés 

air mouse 
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nagybetűk 10, a kisbetűk 6 mm-esek legyenek 1 mm-es 

vonalvastagsággal fekete vagy kék színnel, hogy az er-

nyőn jól olvasható legyen a szöveg. Ha pontos ábrát aka-

runk, először milliméterpapírra tervezzünk, majd a ráhe-

lyezett fóliára átmásolva készítsük a transzparenst. Az el-

készült transzparenst kívánságra papírkeretbe ragaszthat-

juk, bár ez manapság már nem szokás. Amennyiben több-

rétegű transzparenst készítünk, az egyes rétegeket cellux-

szal rögzíthetjük egyik éle mentén az alaptranszparensre. 

A kézi technika mellett ma előtérbe került a fénymásolá-

sos transzparens készítés. A könyvből vagy a számítógép 

nyomtatójának valamely szövegszerkesztett anyagából, 

papírról hőtűrő fóliára egy művelettel fénymásolhatjuk az 

ábrát és szöveget. A számítógép nyomtatójával közvetle-

nül is készíthetünk - speciális tintasugaras vagy lézer-

nyomtatóhoz való fólia felhasználásával - transzparenst. 

Az egylapos és a többlapos transzparensek 

Egylapos: 

1. önálló – minden az adott témához szükséges részlet meg-

található rajta; 

1. takarásos – fokozatosan fedjük fel az egyes részleteket 

egy átlátszatlan lap segítségével; 

2. kiegészíthető – a hiányos ábrát vagy szöveget a tanórán 

egészítjük ki (rajzoljuk meg); 

3. segéd – előre vonalazottságuk folytán könnyebbé teszik a 

rajtuk való rajzolást, írást; 
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Többlapos: 

5. mozgásos – csúsztatható vagy kör alakú transzparens is 

készíthető pl. az alaptranszparens az óra számlapja, a 

mozgatható pedig a mutatója; 

6. polarizációs – az alaptranszparensre speciális fóliát ra-

gasztva s az írásvetítőfej objektívje alá pedig speciális 

pörgő korongot helyezve mozgást szimuláló hatást érünk 

el; 

 

5. kényszersorrendű – logikailag kötött sorrendben, mintegy 

szendvics szerűen egymásra lapozhatók, akár több is, s 

így az ábra minden lapozásnál tovább épül, 

5. kötetlen sorrendű – ez esetben mindegy, hogy melyiket 

tekintjük alaptranszparensnek. 

Kérdések és feladatok: 

1. Ismertesse az írásvetítő főbb részeit, működési elvét! 

2. Ismertesse az írásvetítő használatának a tanítási-tanulási 

folyamatban betöltött szerepét! 

3. Sorolja fel az írásvetítő információhordozó típusait, a 

transzparenskészítés módjait! 
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4. Sorolja fel az egy és többlapos fóliatranszparens típuso-

kat és példákkal jellemezze azokat! 

5. Gyakorolja az írásvetítő üzembe helyezését és azon a 

képmagasság és élesség beállítást! 

6.  A tanult módon gyakorolja a milliméterpapír-alátét felet-

ti fólián szövegek írását, ábrák rajzolását! 

A diavetítő típusai, felhasználása 

 

A diavetítő készülék az átvilágítható szoftverek kive-

títésére szolgál. 

 

Típusai 

 kézi adagolású, amely esetben a diapozitíveket kézzel 

kell a képkapuba továbbítani, 

 félautomata, amelynek marokkapcsolóján lévő gombok-

kal tudjuk a hasáb- vagy körtárban lévő diákat előre vagy 

hátra mozgatni és a képélességet beállítani, 

 automata, amelynél a beépített elektronika a beállított 

idő szerint magától lépteti a tárban lévő diákat. Körtár 

esetén a léptetés érthetően a végtelenségig ismétlődik. Az 

automata funkcióval is bíró készülékek automatikus fó-

kuszbeállítással is rendelkeznek, így a kép mindig éles és 

kontrasztos. Vetítőobjektívjük zoomos vagyis a kivetített 

képméret nagyságát egyhelyből lehet állítani és nem a ve-

títőt kell a vetítőernyő előtt előre- hátra cipelni. 

Fő részei 

 a gömbtükör, a fény előreterelése érdekében; 

 erős halogénizzó, a fehér fény érdekében; 

 kondenzor lencsepár, az egyenletes fényeloszlás érdeké-

ben; 

 hőszűrő üveglemez, amely az izzó hőjét némileg felfogja; 

 képkapu, az 5x5 cm-es keretes dia befogadására; 

 vetítőobjektív, az élesség és a zoom állítására. 

diavetítő 
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 Ezen kívül a készülék tartalmazhat hűtőventillátort, 

vezetékes vagy infra távirányítót. 

 

 Fontos alkalmazási szabály, miután meggyőződtünk 

arról, hogy a tár milyen pozícióba kerül a gépbe, annak meg-

felelően a diapozitíveket fejjel lefelé és a világosabb oldalá-

val a fényforrás felé tározzuk be, mert csak így kapunk valós 

állóképet, s csak így fog a valóságban jobb oldalon lévő 

tárgy a vetítővásznon is jobb oldalt szerepelni. A mai, kor-

szerű diavetítők legalább 150 W-os halogénizzói mellett nem 

fontos az elsötétítés. 

A diatranszparens felhasználása szükséges 

 ha a tanítási téma szóban forgó eleme, tárgya valamely 

oknál fogva nem mutatható be (pl. túl nagy vagy túl kicsi, 

esetleg jelenléte veszélyes vagy rendkívül ritka jelenség 

stb.); 

 ha a diakép többet nyújt, mint az eredeti tárgy illetve je-

lenség (pl. rajzzal egészítjük ki vagy lényegtelen elemeket 

elhagyunk stb.); 

 ha olyan összetett és absztrahált információkat hordoz, 

amelyek grafikusan jeleníthetők meg. 

 

 E nagy hatású ismerethordozók természetesen csak 

akkor tölthetik be maradéktalanul a szerepüket, ha témájuk-

ban megfelelnek a tantervi követelményeknek, a tanulók 

életkori sajátosságainak és eleget tesznek a következő formai 

követelményeknek: 

 a diakép technikailag kifogástalan (megfelelők a színek, 

élesek a kontúrok stb.) legyen; 

 a diaképek didaktikailag jól tervezettek és ennek megfele-

lően komponáltak legyenek (nem indokolatlanul bonyo-

lult információhalmazt tartalmaznak, de a témát tekintve 

teljesek); 

 a bemutatott kép elemei az alkalmazott jelrendszert és 

mondanivalót tekintve egyértelműen kapcsolódjanak az 

aktuálisan alkalmazott egyéb taneszközökhöz is. 

diatárazás 

formai kö-

vetelmények 
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A diák fajtái 

 Realisztikus diakép: (állókép), amely a vizuálisan érzé-

kelhető tárgyakat, jelenségeket ábrázolja közvetlen fény-

képezéssel vagy speciális fototechnikával. 

 Sematikus diakép: (állókép), amely a valóság grafikus áb-

rázolásával, majd ennek lefényképezésével készül. E faj-

tán belül is különbséget kell tennünk a vizuálisan érzékel-

hető dolgok lerajzolásával és az absztrakt dolgok, elvek 

ábrázolásával készült képek között. 

 

Pedagógiai alkalmazásuk 

A diaképek a tanítási témákhoz tematikusan kapcso-

lódó, elsősorban képi megfogalmazású vizuális információ-

hordozók. Szöveges megállapításokat általában csak értelme-

zési, jelzési szinten, minimális mennyiségben tartalmaznak. 

A diaképek, diasorok ritkán képezik önmagukban a tanítás 

tárgyát. Inkább egy- egy témakör sokoldalú bemutatását te-

szik lehetővé, tanári magyarázattal kiegészítve, vagy önálló-

an hangosított diasorozat formájában. 

A diakép, diasor a frontális osztályfoglalkozást segí-

tő szemléltető eszköz. Mint információ forrás, csak akkor 

válik igazán a tanítási folyamat hatékony elemévé, ha gon-

doskodunk a megfelelő időtartamú és gyakoriságú hozzáfé-

résről, azaz tanulhatóvá tesszük a képek anyagát. Célszerű 

olyan oktatási segédleteket is igénybe venni (feladatlap, 

munkalap, papírra másolt képrészlet stb.), amelyek biztosít-

ják a tanulói aktivitást és kreativitást. Alapvető funkciójuk a 

statikus jelenségek bemutatása. Információközlő funkciójuk 

mellett jelentős a motivációs hatásuk is. 

A diaképek oktatási célú alkalmazása viszonylag szé-

leskörű, ezt olcsóságuk és hatékonyságuk egyaránt indokolja. 

Éppen ezért az oktatási céllal alkalmazott diaképek fajtáinak 

és a felhasználásuk módszereinek ismerete elengedhetetlen 

feltétele a pedagógiai (pszichológiai) folyamat sikerének. 

Mivel azonban a diaképek nem helyettesítik az eredeti tár-

gyakat, jelenségeket (csupán speciális módon mutatják be 

azokat), ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni a képi 

nyelv sajátosságait sem. A színes realisztikus képek formai, 

realisztikus 

dia 

 

 

sematikus 

dia 

a diakép 

 

információ-

hordozók 

 

 

 

 

 

 

szemléltető 

eszköz 
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fizikai tulajdonságok bemutatására alkalmasak, így mint a 

valósághoz igen hasonlatos képek sokféle szempontú megfi-

gyelést, elemzést tesznek lehetővé. Az e típusba tartozó ké-

pek esetén problémát jelenthetnek a mondanivaló szempont-

jából közömbös vagy esetleg zavaró motívumok, amelyek 

elterelhetik a tanulók figyelmét. Egy axonometrikus rajz, egy 

oszlopdiagram, folyamatdiagram vagy blokkséma alapvetően 

feltételezi a néző képolvasási képességét, ezért a pedagógus-

nak a szakszerű magyarázat mellett erre is gondot kell fordí-

tania. Persze, a képek megértését a célnak megfelelő formán 

kívül, nagymértékben befolyásolják a tanulók tapasztalatai, 

életkori sajátosságai is. 

A diaképek alkalmazása sokféle módszerrel történ-

het. A legfontosabb a célnak megfelelő típus kiválasztása, a 

pedagógus magyarázata és a bemutatás szerves kapcsolata. 

Ezért a tematikusan rendezett diaképekhez a pedagógusnak 

ajánlatos előre összeállítani a megfigyelési szempontokat, a 

kérdéseket, valamint a feladatokat. 

A hangosított diasorozatok (HD) 

A HD az oktatási célokat szolgáló olyan médium, 

amely szoros tartalmi kapcsolatban lévő hangot és állóképet 

tartalmaz. A HD tehát összetartozó szövegrészek és képek 

azonos célú logikus sorozata, amelyen belül általában a vizu-

ális élményé a domináns szerep. A HD képei és hanganyaga 

közötti helyes arányok megtalálását az elsajátíttatni kívánt 

ismeretek tartalmi jellemzői határozzák meg. A HD-k alkal-

mazására a videotechnika megjelenése miatt ritkán kerül sor. 

Kérdések és feladatok: 

1. Egy diavetítő milyen főbb részekből épül fel? 

2. A tanítási-tanulási folyamat, mely eseteiben indokolt a 

diavetítő használata? 

3. Ismertesse a diák pedagógiai alkalmazásának jellemzőit! 

4. Mi a hangosított diasorozat? 

5. Gyakorolja a diák betárazását, a távvezérlő használatát 

és a különféle élesség-beállítási eljárásokat! 

hang és 

állókép 

szempontok 
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Az episzkóp működési elve, felhasználása 

Az episzkóp működési elve 

Az episzkóp volt az első szemléltető eszközök egyi-

ke, amely az írásvetítő megjelenésével szinte kihalt. Napja-

ink episzkópja azonban nem is hasonlít korai elődjéhez, 

olyan, mintha újra kitalálták volna. Hol van már a sápadt, 

fényszegény kép, a színhiba? A modern izzólámpák és az 

elektronika jóvoltából egy kitűnő fényerejű, egyszerűen ke-

zelhető berendezés szolgálhatja a pedagógust. 

 Működési elvük azon alapszik, hogy a fényforrásból 

kiinduló sugarakat a vetítendő felületre irányítjuk. Az onnan 

visszavert sugarak egy tükör közbeiktatása után egy objektí-

ven áthaladva kerülnek a függőleges vetítőfelületre. 

 

 

Az episzkóp felhasználása 

Az episzkóp az állóképvetítők azon csoportjába tar-

tozik, amely nem fényáteresztésen, hanem fényvisszaverődé-

sen alapul. A kivetítésre szánt ábrát vagy feliratot nem kell 

átlátszó anyagra felvinni, mint a dia vagy írásvetítő esetében, 

hanem minden változtatás nélkül, egy az egyben vetíthető. 

Alkalmazásához szinte semmilyen előkészület nem kell, a 

episzkóp 

szerkezete 

könyvek és 

lapos tár-

gyak kivetí-

tésére al-

kalmas 
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kívánt papírlapot, prospektust, könyvet az üveglapra helyez-

ve és a fedelet ráhajtva (mint egy fénymásolónál), meghök-

kentő brillanciával és színhűséggel jelenik meg a vásznon a 

visszavert fényből alkotott kép. Az episzkóp a nyomtatott 

médiákon kívül, alkalmas még laposabb tárgyak kivetítésére 

is. 

Ha felhajtjuk a fedelét, az izzók csökkentett fényre 

kapcsolnak, nehogy elvakítsák az előadót. 

 

Episzkóppal lehet szemléltetni: 

 

 kész nyomtatott anyagokat színes vagy fekete- fehér kivi-

telben (könyv, folyóirat, prospektus stb.); 

 fényképeket, tónuskontrasztos képeket, szintén színes ki-

vitelben is; 

 kisméretű, főleg lapos tárgyakat. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Milyen elven működik az episzkóp és mely informá-

cióhordozók vetíthetők ki vele? 

2. Gyakorolja az episzkóp beállításait és a különböző 

nyomtatott és nem nyomtatott tárgyak kivetítését! 
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AUDITÍV ESZKÖZ ÉS 

INFORMÁCIÓHORDOZÓ 

ISMERETEK 

A lemezjátszó felhasználási lehetőségei 

 

A hanglemez és főképpen ennek új CD (Compact 

Disc Digital Audio) változata az összes többi auditív infor-

mációhordozóval szemben technikailag a legjobb hangátvi-

telt képes biztosítani. A CD jellemzője, hogy hangzása töké-

letes, mivel a hangot digitális módon tárolja. Élettartama 

alatt, nincs minőségromlás, mivel mechanikusan nincs érint-

kezés a jelfogó rész és a lemez között, hiszen lézersugár ta-

pogatja le a speciális úton korongra vitt jeleket, ellentétben a 

már megszűnőben lévő hagyományos microbarázdált lemez 

hátrányos sajátosságával a lejátszótű lemezre gyakorolt mec-

hanikus koptató hatásával. 

 Az oktató- nevelő munkánk során általában akkor 

használunk hanglemezeket, ha a hű hangzás nélkülözhetet-

len, esetleg maga a tanítás tárgyát képezi a korongon lévő 

anyag. (pl. komolyzenei felvételek). 

 A készülékek kezelése a kapcsoló- kezelőszervek 

sokféle kialakítása miatt változatos, de a CD lemezjátszók 

alapfunkciói a (lejátszás, szünet, gyors előre, gyors vissza és 

az általunk meghatározott, sorrend szerinti lejátszás) termé-

szetesen minden ma gyártott készüléknél ugyanúgy megta-

lálhatóak. 

Fontosabb alkalmazási területek 

Zenei felvételek bemutatása 

 

Ha a zenei hangzás közvetlenül is kapcsolódik a taní-

tási anyaghoz, fokozottan kell ügyelni az alkalmas akusztikai 

környezet kialakítására. Mivel a zenehallgatás alatt már nincs 

módunk irányítani a tanulók figyelmét, ezért fontos szerep 

jut az előkészítő és a darab elhangzását követő értékelő meg-

zenehallga-

tás 
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beszélésnek. Az előkészítés során az előismeretek felidézése 

és az aktualitás megteremtése mellett, az összefoglaló elem-

zéshez megfigyelési szempontokat is célszerű kitűzni. A ze-

nei felvételeket alkalmazhatjuk háttérzeneként is. A háttérze-

ne alkalmazása természetesen alapvetően különbözik a szem-

léltetésre szánt anyag bemutatási kritériumaitól. Halk legyen, 

alig az átlagos zajszint fölött, ne zavarja a beszéd érthetősé-

gét, lehetőleg folyamatosan szóljon, nagyobb szünetek nél-

kül, ne vonja magára a figyelmet, legyen az alkalomhoz, a 

témához illő. 

 

Szépirodalmi alkotások bemutatása 

 

Legtöbbször komplexhanganyag bemutatásáról van 

szó, beszéd, zene, zajkomponensek egyaránt előfordulnak 

benne. Közepes akusztikai igényeket támasztanak. Elsősor-

ban a beszédhang érthetőségét kell szem előtt tartani. Az 

anyag bemutatását megelőzően elengedhetetlen az előkészí-

tés. Nemcsak tartalmi szempontból szükséges az előkészítés 

során megfigyelési, elemzési szempontok adása, hanem a 

hangulati tényezők miatt is. A bemutatást (speciális esetektől 

eltekintve) elemzés követi. A szemléltetés időtartamát na-

gyon gondosan kell megállapítani. A tartalmi tényezők mel-

lett fontos szerepet játszik az óra dinamikája, a tanulók fi-

gyelmének terjedelme is, éppen ezért figyelembe kell venni 

azt a tényt hogy a bemutatott anyagot esetleg többször le kell 

játszani. 

 

Idegennyelvi anyagok bemutatása 

 

Az idegen nyelvek tanításában az akusztikai ingerek 

kiemelt fontosságúak. Ezért gyakran alkalmaznak olyan 

hanglemezeket, amelyekről az adott nyelvet anyanyelvként 

beszélők hangja, szövegmondása szólaltatható meg. Különös 

gondot kell fordítani a szöveg érthetőségére, ezért a jó akusz-

tikai környezet kialakítása nagyon fontos. A szemléltető-

anyag előkészítése során gondoskodni kell a tartalmi érthető-

ségről is. 

háttérzene 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

irodalmi 

művek 

 

      

 

komplex 

hanganyag 

akusztikai 

ingerek 



 

 62 

Dokumentum-felvételek, tudománytörténeti anyagok 

bemutatása 

 

Ha lehetőségünk van ilyen anyagok bemutatására, 

azokat részesítsük előnyben a tanári magyarázattal szemben. 

Rendszerint mélyebb hatást váltanak ki a tanulókban, mint a 

hagyományos tananyag-feldolgozás. Az ilyen anyagoknak az 

ismeret kiegészítése, az ismeret elmélyítése a fő feladata, s a 

hitelesség a fő „varázsa”. Ebből következően fokozott gondot 

kell fordítani a bemutatást követő elemzésre. Célszerű a ta-

nulókkal jegyzet formájában is rögzíttetni a hallottakat mivel 

ez megkönnyíti az egyéni tanulást. 

 

Egyéb hanganyagok bemutatása 

 

Az ide tartozó, speciálisan szakmai jellegű hangle-

mezek állathangokat, különböző jelenségek kísérőhangját, 

mesterségesen előállított jelsorozatokat, jelkombinációkat, 

zajokat stb. tartalmaznak. Felhasználásuk rendkívül széleskö-

rű. Az egyszerű szemléltetéstől a méréses tapasztalatgyűjté-

sig számos alkalmazási terület létezik. A szemléltetés konk-

rét feltételeit, módszerét a speciális oktatási célok határozzák 

meg. 

 

A hanglemezek az eddigiekből is következően, egya-

ránt alkalmasak a frontális osztálytevékenység, a kiscsopor-

tos foglalkozás és az egyéni ismeretszerzés segítésére. 

Kérdések és feladatok: 

1. Milyen tulajdonság jellemzik az audió CD-lemezt? 

2. Ismertesse a lemezjátszó tanítási-tanulási folyamatban 

történő alkalmazásának területeit! 

3. Gyakorolja a CD-lemezjátszó használatát, a számok 

egyéni sorrendben történő programozását! 

 

eredetiség 

érvényesü-

lése 

speciális 

hanganyag 
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A magnetofon felhasználási lehetőségei 

A tanórai tevékenységhez kapcsolódó auditív szem-

léltetés legelterjedtebb médiája a kazettás magnószalag. Ma-

napság olyan nagy technikai, formai változatokban találkoz-

hatunk ezekkel az oktatásban jól használható eszközökkel, 

hogy egy- egy készülék megismerésének nincs különösebb 

értelme, hisz az egyes gyártók már évenként jelentkeznek 

újabb készülékekkel. Mivel kimondottan az oktatás számára 

készült strapabíró robosztus (s ezáltal lopásbiztos) kazettás 

magnetofonok drágán szerezhetőek be, ezért alkalmazzuk 

jobbik esetben a házi használatra gyártott rádióval, esetleg 

CD lemezjátszóval kombinált készülékeket. 

 A készülékek kezelése a kapcsoló-kezelőszervek sok-

féle kialakítás miatt változatos, de az alapfunkciók (a leját-

szás, törlés, szünet, gyors előre, gyors vissza, felvétel indít) 

természetesen a kezdetektől fogva minden ma gyártott mag-

netofonnál ugyanúgy értendők. 

Alkalmazási területek 

Más auditív információhordozók helyettesítése 

 

A rádióműsorok alkalmazása időhöz kötött, a lemez-

játszó alkalmazásánál pedig egyrészt nem tudunk szerkeszte-

ni, szelektálva válogatni, másrészt a hagyományos lemezek 

felettébb érzékenyek, sérülékenyek. Ezen hátrányos tulajdon-

ságok, melyek a hanglemezek és a rádióműsorok oktatási cé-

lú felhasználását korlátozzák a magnófelvételek alkalmazá-

sával maradéktalanul kiküszöbölhetőek. 

Központi hanganyagok adaptálása 

 

Számos olyan különböző témájú oktatási hanganyag 

van forgalomban, amely nem használható teljes egészében a 

helyi sajátosságok miatt (más a tanulók előismerete, érdek-

lődési köre, más az iskolatípus stb). Ilyen esetben célszerű a 

konkrét igényeknek megfelelően házilag átszerkeszteni az 

anyagot. A tanórán maradéktalanul alkalmazható, szerkesz-

tést nem igénylő hanganyagot sem célszerű eredeti, egyetlen 

auditív 

szemléltetés 
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példányként használni, mert a rendszeres lejátszás következ-

tében a szalag elhasználódik. Célszerű munkapéldányt készí-

teni az eredeti anyagról. A kényelmes és egyszerű használat 

érdekében az egy tanítási egységhez tartozó hanganyagot ér-

demes egy önálló szalagon vagy kazettán tárolni. Ezzel kikü-

szöböljük a kereséssel járó kényelmetlenségeket (idő-

veszteség, a tanulók figyelmének elvonása stb.). 

 

Nyelvlabori oktatóprogramok 

 

A magnetofon az idegennyelv oktatás talán legérté-

kesebb auditív eszköze, amelynek pedagógiai-metodikai ér-

tékei a nyelvi laboratóriumban megsokszorozódnak. A mag-

netofon kiemelt helyet foglal el valamennyi audiovizuális 

ismeretközlésben. A hangközvetítésre és felvételre egyaránt 

alkalmas technikai eszköz lehetővé teszi, nemcsak nyelvi 

programok bemutatását, hanem a nyelvi anyag didaktikai cé-

lú manipulációját is. Minden hanganyagról készíthető egy, a 

gyakorlás célját szolgáló, szünetekkel tördelt változat. A 

szünetben hangoznak el a kérdésre, illetve a feladatra vonat-

kozó tanulói válaszok és megoldások, illetve tanári instrukci-

ók. Gyakorló hangszalagok esetén a szalag egy külön sávja 

szolgálhat a tanulói teljesítmények rögzítésére. Ez az úgyne-

vezett tanulói sáv. Megértési nehézség esetén a hangszalag 

megállítható, a kívánt rész igen rövid idő alatt visszakereshe-

tő és újra hallgatható. A programok korlátlan számú ismétel-

hetősége és a tanulói feleletek, megnyilatkozások rögzíthető-

sége, tárolhatósága avatják a magnetofont és a nyelvi labora-

tóriumot a tömeges nyelvi gyakorlás alapvető eszközévé, be-

rendezésévé. 

 

Tanítási célra készült egyéb hangfelvételek 

 

Számos olyan speciális terület létezik, ahol az auditív 

szemléltetés jelentősen megkönnyíti az oktató-nevelő mun-

kát. (Már a hanglemezek kapcsán szó volt, hogy gyakran van 

szükség természeti jelenségeket kísérő hangeffektusok, állat-

hangok stb. bemutatására.) Erre a célra igen alkalmas a 

mágneses hangrögzítés. A készülék használható még arra is, 

didaktikai 

manipulá-

cióra al-

kalmas 
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hogy általa iskolai események rögzíthetők, interjúk, házi- 

iskolarádiós műsorok készíthetők és iskolai hangarchívumok 

állítható össze. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Ismertesse a magnetofon iskolai alkalmazásának fonto-

sabb területeit! 

2. Készítsen felvételt mikrofonról, lemezjátszóról és próbál-

jon összeállítani, egy iskolarádiós műsort! 

 

A nyelvi laboratórium iskolai felhasználása 

 

Az idegen-nyelvoktatás középpontjában a beszéd 

mint az emberek egymás közötti érintkezésének eszköze áll. 

Mivel a gondolatcsere megvalósításához elsősorban a hallás 

utáni megértésre és idegennyelvi beszédre van szükség, a 

nyelvoktatás a nyelvtudás megszerzéséhez szükséges négy 

alapvető készség közül (hallás utáni megértés, beszéd, olva-

sás, írás) az első kettőnek tulajdonít döntő jelentőséget. A 

nyelvi laboratórium felhasználható ismeretközlésre, begya-

korlásra és ellenőrzésre eltérő nyelvi szinteken is: 

 

 kezdő fokon: kiejtés, intonáció, beszédhelyzet, lexikai 

elemek, alapvető grammatikai struktúrák bemutatására, 

begyakorlására és ellenőrzésére, 

 középfokon: a hallás utáni megértés készsége kialakításá-

ra (dialógusok, drámarészletek, bővülő lexikai elemek), a 

nyelvi elemekkel való kombinatív gyakorlatok (transz-

formáció, kiegészítés stb.) végzésére, 

 haladó, illetve felső fokon: folytatódik minden készség 

fejlesztése. Változatos tematikára van szükség (ország-

ismereti és kulturális témák: irodalom, zene, művészet, 

történelem-tudomány stb.). Ezen a szinten hangjátékok, 

riport, dalok stb. egyaránt felhasználhatóak. 

 

ismeretköz-

lés, begya-

korlás, elle-

nőrzés 
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 Valamennyi szinten nagyon megszívlelendő a tapasz-

talatok által kialakult néhány általános érvényű didaktikai 

szabály, amely megszabja a laboratóriumi gyakorlatot, a 

gyakorló anyagok készítését: 

 a gyakorlási eljárások függnek a gyakorlandó nyelvi je-

lenségtől (és a laboratórium típusától); 

 változatos, sokféle gyakorlást állítsunk össze, egy-egy 

gyakorlat-típus 7-8 gyakorlatnál, illetve 10 percnél ne le-

gyen több; 

 a gyakorlatok tartalmukban és formájukban legyenek ér-

dekesek, ötletesek; 

 a begyakorlásra szánt anyag kapcsolódjék a régi ismere-

tekhez, adjon lehetőséget a rendszerezésre, általánosítás-

ra; 

 csak az előzőleg tudatosított, megmagyarázott vagy bemu-

tatott minta szerint történhet a gyakorlás; 

 legyen mód az önkontrollra, s fejlessze a hallgatók 

ezirányú képességeit; 

 ajánlatos az anyagrészeket 2-3 ütemre tervezni: tantermi 

(bemutatás), laboratórium (automatizálás), tantermi (be-

szédfolyamatba építés) foglalkozásokra; 

 a laborgyakorlatok szerkezetét is rugalmasan kell megvá-

lasztani vannak 2-3-4 ütemű gyakorlatok, amelyek más- 

más készségek begyakorlására alkalmasak. 

 

A nyelvi labor típusai 

 

A legegyszerűbb az audiopasszív (AP) nyelvi labor, 

amely csak hallásfejlesztő gyakorlatok elvégzésére alkalmas. 

A beszédfelvételek rögzítése mikrofon és felvevőmagnó nél-

kül nem lehetséges. A programforrás egy lejátszómagnó, 

esetleg lemezjátszó mely használatánál - hogy ki legyen zár-

va a külső zavaró akusztikus tényező -, fejhallgató használata 

indokolt. Több ilyen audiopasszív labor differenciált 

idegennyelvi csoportfoglalkozást tesz lehetővé, mivel min-

degyik AP-on más- más anyagot lehet hallgatni. 

 

 

 

gyakorlási 

eljárás 

 
változatos-

ság 

 

ötletesség 

 

kapcsolat 

 

 

előismeret 

 

önkontroll 

 

 

ütemezés 

 

 

fokozatos-

ság 

audio-

passzív 

(AP) 
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Az audio-aktív (AA) nyelvi labor esetén a fejhallga-

tó mikrofonnal is el van látva, így a tanulók egyrészt saját 

feleleteiket is hallják, másrészt a tanár is belehallgathat bár-

melyik tanuló feleltébe, azaz kommunikálhatnak. A tanár, 

mivel nemcsak programlejátszó, hanem felvevőmagnója is 

van, egy-egy feleletet montázsszerűen rögzíthet, majd később 

kiértékelheti. 

 

Az audio-aktív-komparatív (AAK) rendszerben az 

előbbi dolgok kiegészülnek azzal, hogy minden tanuló önálló 

felvevőmagnóval is rendelkezik. A tanulók a tanári prog-

rammagnóról saját készülékükre rögzíthetik a programot a 

kérdésekre adott válaszaikkal együtt. Mivel a tanulók felele-

teiket összevethetik, (komparálhatják), a program mintavála-

szaival, ezért nevezik e rendszert AAK-nak. A korszerű AAK 

labor jellemzője, hogy a tanár kezelőpultján akár négy cso-

portot is alkothat az osztály tanulóiból úgy, hogy egyenként 

kijelöli, csoportba sorolja őket. Minden csoportnak más-más 

programot tud nyújtani, így a tanulók felkészültsége, képes-

ségei alapján a differenciálás könnyen megoldható. A cso-

portok egymással tudnak kommunikálni, és a tanár minden-

kivel kommunikálhat, valamint a tanuló is kapcsolatot kez-

deményezhet a tanárral. 

 

Az új AV-kommunikációs laborok (AVK) a hangot, 

képet, számítógépes adatokat, szöveges információkat egy-

szerre képesek közvetíteni, így az egyéni ütem szerinti mun-

kavégzést az önálló tanulást, gyakorlást segíthetik elő. A 

nyelvlaboratóriumi gyakorlat elsősorban a nyelvi automatiz-

mus kialakításában játszik szerepet úgy, hogy az agyat te-

hermentesíti, ezáltal a beszélő a gondolatra, a tartalmi oldalra 

összpontosíthat. A nyelvi labor bár a közvetlen beszéd-

előkészítő feladatot ellátja, a kreatív beszédfejlesztéshez ke-

vés, mert ahhoz már személyes interakció kell. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Mire használható a nyelvi laboratórium, egyes tudásszin-

teken, mire kell ügyelni a gyakorlat végrehajtása és az eh-

hez szükséges szoftver készítése során? 

2. Ismertesse a nyelvi laborok típusait! 

audió- 

aktív (AA) 

 

 

 

 

 

 

audió-

aktív-

komparatív  

(AAK) 

AV-

kommuni-

kációs labo-

rok 

(AVK) 
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AUDIOVIZUÁLIS ESZKÖZ ÉS 

INFORMÁCIÓHORDOZÓ 

ISMERETEK 

A videofilm készítés alapjai 

 

A videofilm készítés amatőr szinten már nem az el-

érhetetlenség kategóriájába tartozik, és így a pedagógia bár-

mely területén dolgozó szakember megpróbálkozhat egy do-

kumentum, ismeretterjesztő, netán oktatófilm készítésével. A 

filmkészítés során az első tükrözést a forgatókönyvíró, a má-

sodikat a rendező, a harmadikat az operatőr, a negyediket a 

vágó veszi kézbe, speciális funkcióként. Az egységes kon-

cepciójú didaktikai elveket magában hordozó, a tananyag-

struktúrába jól illeszkedő oktatófilm esetén fontos, ha ezeket 

az egyébként jól elkülönült tevékenységeket a pedagógus 

filmkészítése során egymagában egyesíteni tudja, s az ötlet-

től a kivitelezésig mindenben főszerepet játszik. Fontos, 

hogy minden speciális szakmai tevékenységről egy átfogó 

kép alakuljon ki, tehát mindenhez értsünk a tevékenység 

szintjén. 

 

Főbb lépések 

 Elsőként fantáziánkban, - egy tantárgy tananyagának 

témájával való találkozás során - a tanítás-tanulás didaktikai 

feladatait alternatív módon megközelítő vizuális struktúrák 

ötleteinek megjelenése történik. Ebben a stádiumban vetődik 

fel a filmkészítés lehetősége. Snittek, képi megfogalmazások 

vibrálódnak, nincs konkrét és végleges szerkezet, tartalom, 

de a hipotézis megfogalmazására már alkalmas állapotba jut-

hatunk. 

 

 Célunk eléréséhez, a videó szoftver készítéséhez 

alapvető ismeretekre kell szert tennünk, meg kell ismernünk 

a munkaeszközt a kamerát, annak vizuális tárházát, a képi 

1. lépés: a 

hipotézis 

2. lépés: 

 a kamera 

megismrése 
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kifejezés formáit. Ki kell alakítanunk a gyakorlati cselekvés-

hez elengedhetetlenül szükséges készségeket. 

 

 

 

VHS rendszerű kamera 

 

 

 

 

 

 

 



 

 70 

 A mikroelektronika gyors ütemű fejlődése tette lehe-

tővé azt az utóbbi időben egyeduralkodóvá vált megoldást, 

amely egy kis készülékbe helyezte el az azelőtt külön lévő 

felvevőkamerát és a videomagnót. Ez a készülék a kamkoder 

(továbbiakban csak egyszerűen kamera), melynek amatőr 

változata 1-3 kg-os és videó 8-as kisméretű vagy VHS, illetve 

VHS-C rendszerű kazettákon rögzíti a felvételt. 

 Az objektív 6-8 szoros variobjektív (zoom objektív), 

ami azt jelenti, hogy egy helyből állva lehet változtatni a 

képkivágást, tehát nem kell közelebb menni valamihez, ha 

közelebbről akarjuk mutatni. A variobjektív a nagylátószög 

és a tele közötti folyamatos szabályozást teszi lehetővé. Ha a 

vario gombot előre-hátra nyomjuk, ezzel látszólag közelíthe-

tünk avagy távolíthatunk az objektumtól. Tele állásban 6-8 

szorosan közelebb kerül az objektum, olyan mintha távcsőbe 

néznénk. Az élességállítás kézi vagy automatikus lehet. Attól 

függően, hogy a variot meddig nyomjuk, különféle plánokat 

állíthatunk be 

. 

 A kamera plánjai, valós mozgásai: 

 plánok: nagytotál (teljes alak távolról), totál (teljes alak), 

amerikai (térdtől), szekond (övtől), premier (fej közeli), 

szuper (arc közeli), 

 kameramozgások: kocsizás (kamera mozog előre-hátra), 

daruzás (kamera mozog le-fel), békadöntés (kamera lent-

ről felnéz), gólyadöntés (kamera fentről lenéz), svenkelés 

(kamera tengelye körül forog jobbra-balra). 

 

 Az objektíven leképzett kép egy félvezető lapocskára 

(CCD) kerül, melyről elektronikus úton íródik át és kerül 

végső soron a pörgő videofejre, amely a videoszalagra rögzí-

ti a jelet. 

 A megfelelő beltéri fényviszonyok, az árnyékmentes 

kép érdekében reflektorlámpákat kell használnunk. Két ilyen 

főreflektor van, az egyiket a személlyel szembe fordítjuk, te-

hát a kamera irányából világít (főfény), míg a másikat a 

mennyezet felé irányítjuk, hogy az illető mögött ne legyen 

erős árnyékhatás (derítőfény). 
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 A kamera főbb szolgáltatásai, kezelése: 

 A készülék hálózatról vagy akkumulátorról egyaránt hasz-

nálható és egy darab cserélhető akkumulátorról akár egy 

óráig is üzemelhető. 

 A kazettaajtó-kinyitó gomb lenyomása után behelyezhető 

a videokazetta. 

 A kamerát kézbe véve a hüvelykujjunk alatt lévő gombbal 

a felvételt indítjuk vagy zárjuk. 

 A mutató és középső ujjunk alatt lévő váltóbillentyűvel 

tudunk variozni, vagyis közelíteni, távolítani. 

 Az élességállítást, a fényviszony-érzékelőt célszerű auto-

matikus állásba kapcsolni, így azt az elektronika majd 

maga végzi a beállítást. 

 Ha akarjuk, a felvételen rajta lehet a dátum, idő. 

 A kamerán mikrofon van, így könnyen rögzíthető a hang, 

de azért ne feledjük, külső mikrofont a legcélszerűbb csat-

lakoztatni, mivel az a hangforrás közelébe helyezhető, s 

így jobb hangot ad. 

 A kamera keresőjében (kis monitor) látjuk, hogy mit ve-

szünk fel és a felvétel után ebben rögtön vissza is nézhet-

jük, fülhallgatóval pedig hallhatjuk is a rögzitett anyagot. 

 

 Vizsgálat, kitekintés az országos médiumhálózatra, 

vannak-e a választott témához hasonló filmalkotások. Milyen 

a használhatósági értékük, időszerűségük, érdemes-e újat ké-

szíteni vagy megfelel-e a régi? Esetleg van-e külföldi, a ma-

gyar tantervbe jól illeszthető adaptáció. 

 

 A tanterv, tananyag áttekintése, esetenkénti részlete-

sebb elemzése. A tematikus tervezésnél, médiumválasztásnál 

már olvashattunk róla. 

 

 A szöveg és technikai forgatókönyv elkészítése, 

amely pontosan tartalmazza a felelevenítésre szánt vagy az új 

ismereteket, a tantervi követelmények szerint. Itt történik a 

filmjelenetek időhosszának megállapítása, a különféle képi 

beállítások, kameramozgások, fény- és hangtechnikai vonat-

kozások leírása. 

 

 

3. lépés: 

kitekintés 

4. lépés 

5. lépés: 

forgató-

könyv 



 

 72 

 A kellékek begyűjtése, modellek elkészítése, belső 

helyszín kialakítása, külső forgatási helyszín előzetes szem-

revételezése. A film forgatása a snittek elkészítése külső, 

belső helyszínen, majd az utómunkálatokat magába foglaló 

vágás, valamint inzert feliratok képrekeverése. Utóhangosítás 

folyamatának elvégzése, a narrátor szöveg vágása, felvétele, 

az alapzene vágása, felvétele, ezek keverése és kép alá szink-

ronizálása. 
 

 A felvett képanyag végleges sorbarakása, szerkeszté-

se (editálása) felkészültséget kíván. Az elektronikus vágás 

lényege az, hogy a felvétel egy meghatározott pontjától kez-

dődően a meglévő információt töröljük, és oda új felvételt 

készítünk. 

 Ez kétféleképpen is történhet: 

 az úgynevezett hozzáillesztéses (assemble) üzemmódban, 

ahol a felvétel az új anyag végével véget ér, illetve 

 a beillesztéses (inzert) üzemmódban, ahol az új anyagot a 

régi, megtartásra szánt anyag követi. 

 

 Hozzáillesztés esetén tehát egy, beillesztés esetén 

pedig két pontos átmenetet kell biztosítanunk. A korszerű 

közhasznú (amatőr) videomagnókkal és kamerákkal általá-

ban a következő műsorszerkesztési lehetőségek adottak:  

 már felvételkor a végleges sorrendben vesszük fel a jele-

neteket, 

 lehetőség van a hangot utólag részben vagy egészben ki-

cserélni, 

 az előre elkészített hangfelvételhez utólag rakhatunk ké-

peket szinkronban, 

 általában van inzert üzemmód, 

 már felvételkor elláthatjuk képeinket feliratokkal és ehhez 

beépített vagy csatlakoztatható betűgenerátorok használ-

hatók, 

 feliratokat és ábrákat személyi számítógéppel is készíthe-

tünk. 

 

 A vágáshoz olyan speciális képmagnó kell, amely 

képes az egyik műsorrész vége után a másik kép ferde sávjait 

úgy felülírni, hogy ott képugrás ne keletkezzék. Csak olyan 

6. lépés: a 

forgatás és 

vágás 
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készülék jöhet szóba, aminél a fejdobban a videofej előtt for-

gó törlőfejet szereltek, amely felvételre kapcsoláskor törlésbe 

kezd, megtisztítva a felvevőfej előtt a szalagot az előzőleg 

felvett információktól. Természetesen fel kell venni az új 

szinkronitást biztosító (track) jeleket is. A készítési eljárások 

közül legegyszerűbbnek az tűnik, amikor a felvételi helyszí-

nen már úgy készítjük el a felvételeket, hogy képi utómunká-

latokra később ne legyen szükségünk. Technikailag ez a kor-

szerű videomagnók és kamkorderek azon tulajdonságára 

épül, hogy képesek a zavarmentes hozzáillesztéses 

(assemble) üzemmódban dolgozni. Ilyen szerkesztési eljárás-

nál nincs lehetőségünk az utólagos beavatkozásra, a képso-

rok felcserélésére, egy-egy jelenet közbeiktatására. A hely-

színen kell elkészíteni a kész videofilmet. Munkánk elképzel-

hetetlen egy minden részletre kiterjedő technikai forgató-

könyv nélkül. A forgatás helyszínén kell minden egyes felvé-

tel után munkánkat ellenőrizni. Ismétlésre természetesen van 

lehetőségünk, de csak a régi anyag letörlése révén. Munkán-

kat megkönnyíti berendezésünk alapos ismerete: milyen pon-

tossággal tud „kockára vágni”, hány másodpercig tud „rec 

pause” állásban a következő jelentre „várni” stb. Többszöri 

javításnál elfogyhat az utolsó jelenet vége, ezért mindig rá-

tartással, hosszabban vegyük fel a jeleneteket! 

 

 A korszerű videomagnók különleges hangszerkesztési 

eljárások megvalósítását teszik lehetővé. Az audio dub 

üzemmód azt jelenti, hogy miközben nézzük a képet (play) a 

hangsávra, mintha egy közönséges hangmagnetofonról lenne 

szó akár szöveget, akár zenét vehetünk fel. Egyes készülékek 

ebben az üzemmódban egy külön kapcsoló átkapcsolása után 

arra is képesek, hogy a meglévő hanganyag mellé „ráírjunk” 

egy újabbat. Tehát a második hangfelvétel készítésekor a ré-

gi hanganyagot nem törli le a berendezés. Így például erede-

ti hanggal felvett anyagokat zenével színesíthetünk, idegen 

nyelvű videoprogramjainkat magyar hangalámondással lát-

hatjuk el vagy fordítva. Sztereókészülékeknél általában lehe-

tőség van a két csatorna egymástól független használatára 

is. Külön sávra készíthetjük a szöveget és a zenét. 
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 A film használatát megelőző előzetes értékelés, rövi-

dített hatékonyságvizsgálódás szükséges magunk és mások 

megnyugtatására, hogy munkánk eredményes volt e. Esetle-

ges változtatások felmérésére, számbavételére is most kerül-

het sor. 

 

 Amennyiben a gyengébb technikai színvonal szüksé-

gessé teszi (ilyen a VHS esetében sajnos előfordul), a módo-

sító javaslatok figyelembevételével és pedagógusi irányítás-

sal az amatőr technikájú film, immár professzionális techni-

kával való újrakészítésére kell lehetőséget teremteni hivatá-

sos szakmai stábbal. Az elkészült egyazon témához kapcso-

lódó filmek (az alternatív választási lehetőséget hagyjuk 

fenn!) sokszorosítása, az országos terjesztési hálózatba való 

eljuttatása, a külföldi médiumpályázatokon való részvétel - 

mely egyben a pedagógus számára nemzetközi tapasztalatok 

szerzését biztosíthatja - zárják a pedagógus oktatófilm-

készítésének egy lehetséges algoritmusát. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Mire való a vario-objektív? 

2. Sorolja fel a plánokat és a valós kameramozgásokat! 

3. Ismertesse az elektronikus vágás típusait és a műsorszer-

kesztési lehetőségeket! 

4. Sorolja fel az amatőr oktatófilm-készítés lehetséges lépé-

seit! 

5. Gyakorolja a kamera állványon és kézből történő kezelé-

sét egy próba riport elkészítése során! 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. lépés: 

hatékony-

ság vizsgá-

lat 

 

 

 
8.  lépés:  

professzio-

nális gyár-

tás 
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A TV-videó felhasználása 

 

Napjaink oktató-nevelő munkájában a hagyományos 

pergőfilm már teljesen átadta helyét a korszerűbb videotech-

nikának. A TV használatára gondolva pedig, leginkább a 

képmagnetofonnal együtt megvalósított használatára kell 

gondolnunk, hiszen e két hardver szimbiózisa adja a legjobb 

iskolai alkalmazást. 

 A videotechnika manapság mind az otthoni haszná-

latban, mind az iskolai alkalmazásban általánosan teret hódí-

tott. Iskolai felhasználása nagymértékben bővült mert nem-

csak gyárilag készített műsoros kazetta vagy általunk felvett 

TV műsor bejátszására nyílik lehetőség, hanem a kamerák 

megjelenítésével magunk is tudunk eseményeket rögzíteni, 

analizálni, archiválni. A magasabb szintű ismeret és techni-

kai lehetőségek birtokában pedig ismeretterjesztő vagy okta-

tófilmet készíteni. 

Az oktatófilm jelentősége 

A képmagnó elterjedésével előtérbe került az oktatá-

si anyaghoz jól illeszkedő videofilm, amelynek jellemzője, 

hogy esetenként lényegesen rövidebb, adekvátabb utat bizto-

sít a konkréttól az absztraktig, a megfigyeléstől a következte-

tésig, általánosításig. A videó oktatófilmes médiumok speci-

fikumokkal biztosítják az absztrakcióhoz vezető legkorrek-

tebb és legpontosabb utat. Azért van ez így, mert a video-

filmben szereplő tárgyak, gépek, jelenségek nem egyszerű 

tükrözések, hanem az objektív valóság vizuális modelljei, 

amelyben a lényeget emeljük ki. A kiemelésben a szakmai, 

művészi eszközök széles tárháza jelentkezik. A jelenségektől 

a lényegig vezető út nagymértékben le van rövidítve. (Még a 

részletesebb oktatófilm sem tárhatja fel a valóságot a maga 

teljes előfordulásában, működésében.) A teljesség megjelení-

tésének, a részletezettségnek határt szab a kisiskolás figyel-

mének korlátozott ideje. Az oktatási folyamat lényegesebb 

mozzanatait is magába foglalja az oktatófilm. Egyebek között 

lehetőség van benne a problémafelkeltésre, amely a tanuló 

aktivitását fokozza, valamint a jelenségek elemzésére, meg-

videofilm 
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figyelésére. Az oktatófilm által megérthetjük az ok- okozati 

összefüggéseket, és alkalmunk nyílik az összehasonlításra. 

 Az ismeretek rögzítését, gyakorlati alkalmazását, az 

ellenőrzéseket az oktatófilm csak részben tudja ellátni. A 

filmes médium-műfaj alapvetően a tényfeltárást szolgálja. A 

tények nemcsak a kognitív szférára hatnak, mivel a film az 

intellektuális kérdéseken kívül sok esztétikai, morális kérdést 

ölel fel. Az információhordozó fogalmának ilyen értelmű 

kiszélesítése gazdagítja annak tartalmát. 

Műsortípusok 

A képmagnetofonok megjelenése előtt az iskolatele-

víziós adások jelentették - előnyeivel-hátrányaival együtt - az 

első új technikára épülő alkalmazást. Az ITV be tudta vinni 

az egész világot a falusi iskolák osztálytermeibe. Mivel ezek 

kifejezetten oktatási célra készített műsorok voltak ennélfog-

va egy-egy témát úgy dolgoztak fel, hogy azok illeszkedtek a 

tantervi előírásokhoz, figyelembe vették az életkori sajátos-

ságokat, didaktikailag jól megtervezettek és közvetlen tanu-

lásra alkalmasak voltak. A nagyméretű iskolák irányítói 

azonban a legjobb szándékuk ellenére sem tudták biztosítani 

az összhangot az ITV programja és az órarend között. Egyre 

többen ismerték fel, hogy a kisugárzott tévéműsorok nagy 

előnye mellett - különösen az iskolai gyakorlatban - milyen 

hátrányt jelent a programok időbeli kötöttsége, valamint az a 

tény, hogy ebben az esetben  csak egyoldalú kommunikáció-

ról beszélhetünk. Az iskolatelevíziós műsorok felhasználásu-

kat tekintve általában a tanárt helyettesítették a tanítási órán. 

Mivel az ismeretszerzést rendszerint a műsorvezető irányítot-

ta, ezért rendkívül nehéz volt a műsorokat részekre bontva 

felhasználni vagy egyszerű demonstrációra alkalmazni. 

 

 Az ismeretterjesztő műsorok belső szerkezete, meg-

fogalmazása rendkívül sokszínű. A tanórán folyó munkában, 

szemléltetésre csak egy részük alkalmas, és rendszerint azok 

sem teljes terjedelmükben. Mivel az ismeretterjesztő műso-

rok többsége nem a tanulói réteghez szól, és didaktikailag 

sincsenek megtervezve, oktatási célú felhasználásuk számos 

nehézségbe ütközik. Hasznosításukhoz általában az órán kí-

iskolatele-

víziós adá-

sok 

ismeretter-

jesztő mű-

sorok 
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vüli egyéni vagy kiscsoportos feldolgozási eljárás tűnik leg-

inkább járható útnak. A műsor megtekintését a tanár előké-

szíti, a tanulók egyénileg megtekintik, majd közösen értéke-

lik a látottakat. Ez a felhasználási mód jelentősen kibővíti az 

órai ismeretszerzés kereteit. Különösen igaz ez akkor, ha az 

előkészítés és értékelés szakköri vagy klubfoglalkozás kere-

tében történik. 

 

 A szépirodalmi műsoroknak csak indirekt kapcsola-

tuk van a konkrét tanítási- tanulási feladatokkal, és elsősor-

ban személyiségfejlesztő hatásuk, közvetlen erkölcsi és vi-

lágnézeti befolyásuk a domináns. Természetesen számos 

olyan szépirodalmi műsor létezik, amely elemeiben vagy 

egészében a tanítás tárgyát is képezheti. Bár szépirodalmi és 

szórakoztató műsorok általában nem használhatók fel direkt 

módon az órán folyó munkában, hatásuk semmiképpen nem 

lebecsülendő (pl. bizonyítható, hogy az idegen nyelvek tanu-

lását jelentősen motiválják a dalok, dalszövegek, filmjelene-

tek stb.) 

A videofelvételek iskolai alkalmazásának területei 

Az oktatási- nevelési célból történő alkalmazásában 

egészen új távlatokat nyitott az a tény, hogy a videofelvétel 

elkészülte után azonnal visszanézhető. 

 

 Testnevelés és sport terén az edzéseken készült felvéte-

leket az egyes mozdulatok, mozgássorok begyakorlásához 

használják, mivel ezek rögtön a véghezvitel után analizál-

hatók. 

 Pedagógusképzés terén gyakran alkalmazott megoldás 

az, amikor rövid snitteket készítenek a jelöltek által meg-

tartott órákról, s azt követően analizálják. A másik eset-

ben úgynevezett mikrotanítást rögzítenek, vagyis ebben az 

esetben egy időben szűkített, didaktikai fázisában korláto-

zott óra felvételéről van szó. A videó alkalmazása aktivi-

zálja a hallgatókat. A képernyőn látható megoldás kollek-

tív analízise (amelyben maga a szereplő is részt vesz) ob-

jektívebbé teszi az értékelést. A rögzített jelenetek bele-

vésődnek a hallgatók tudatába, ezáltal a képességek és 

szépirodal-

mi és szóra-

koztató mű-

sorok 

videó mint a 

készségek 

begyakorlá-

sának eszkö-

ze 
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készségek gyorsabban alakulnak ki, s azonnali megerősí-

tést kapnak. 

 

Legtöbb esetben az alkalmazott videofilm illusztrálja 

és demonstrálja az oktatandó tananyag azon részét, amelyet a 

tanár nem tud kellő szemléletességgel bemutatni, megmagya-

rázni. Ez a módszer a tananyag átadását jelentősen meggyor-

sítja, jobb megértést tesz lehetővé. Az oktatási folyamat va-

lamennyi fázisa meghatározott didaktikai funkciót tölt be, 

ezért szükséges, hogy az oktatásban alkalmazott videofilmek 

is meghatározott didaktikai funkcióval rendelkezzenek. Mi-

vel a tanóra jellemző fázisai a motiváció, az ismeretközlés, a 

rögzítés, az alábbiak azokat a videofilmtípusokat ismertetik, 

amelyek ezek céljait szolgálják. 

 

 Motiváló videó: az oktatási folyamat e fázisának az a fe-

ladata, hogy felhívja a tanulók figyelmét, és felkeltse tu-

dásvágyukat. A legtöbb alkotás ugyanis (ha közvetetten 

is), de bemutatja a szerzett tudás gyakorlati élettel való 

kapcsolatát, s ez nemcsak motivációs jelentőségű, de al-

kalmas bevezetője az elsajátítás fázisának is. 

 Ismeretközlő videó: az oktatási folyamat bevezető fázi-

sában ez a típus tölti be a legfontosabb didaktikai funkci-

ót, mivel az oktatás az új ismeretek, képességek elsajátítá-

sára épül. A képzet, majd az ismeret kialakításában részt-

vevő film minden más eszközzel szembeni jelentősége az, 

hogy a jelenségeket nem elszigetelten, hanem az élettel, a 

gyakorlattal és az emberi tevékenységgel összefüggésben 

mutatja be. A videó széles skálán alkalmazható az oktatá-

si folyamat ismeretelsajátítási szakaszában. 

 Illusztrációs videó: ez a típus (az előzőektől eltérően) 

csupán a tananyag néhány részletét mutatja be. Fő jellem-

zője, hogy csak a megtanítandó anyagot illusztrálja, s nem 

tárgyalja az adott probléma megoldásának lehetőségét. 

 Demonstrációs videó: ez a típus abban az esetben szük-

séges, amikor nem áll módunkban a jelenségeket a való-

ságban vagy modellen bemutatni. Az ilyen típusú felvéte-

lek általában nagyon rövidek, kb. 2–4 percesek, s a bemu-

tatandó jelenséget gyakran trükkökkel is kiegészítik. 

videó a ta-

nítási órán 

 

 

 

 

 

 

 

videofilm-

típusok 
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 Szituációs videó: ezek a típusok olyan szituációt vagy 

eseményt mutatnak be, amelyek a valóságban is előfor-

dulnak vagy előfordulhatnak, pl. a család, a közlekedés 

különböző konfliktushelyzetei stb. Az ily módon közölt 

információkat a résztvevőknek először elemezniük kell, 

majd feldolgozásuk után meg kell keresni a probléma 

megoldásának lehetőségét. 

 

 A videónak az egyéni tanulásban való felhasználási 

módja hasonló a hagyományos tanuláshoz. A tanár funkciója 

itt csak a vezetésre és a konzultációra korlátozódik, ezért az 

eddigiektől eltérően az így feldolgozott tananyagnak hiányta-

lannak, egyedül is elsajátíthatónak kell lennie. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Mely jellemzők adnak jelentőséget az oktatófilmnek? 

2. Ismertesse a nevelőmunkában használatos műsortípuso-

kat! 

3. Az iskolai munka mely területein alkalmazhatjuk a vi-

deofelvételeket? 

 

Audiovizuális eszközök felhasználása a 

szabadidős tevékenység során 

 

Szabadidőnek nevezzük a tanórákra való felkészülé-

sen, a heti értékelésen, a biológiai szükségletek kielégítésén 

és az ezekkel kapcsolatos járulékos teendőkre fordított időn 

kívül fennmaradó idő azon részét, amely a gyerekek számára 

szabadon választott tevékenységekre fennmarad. Ennek az 

időnek jelentős részét  a gyermekek az audiovizuális eszkö-

zökkel vagyis a Tv-vel, videoval és számítógépes játékprog-

ramokkal töltik. Mint köztudott a szabadidő-eltöltésre hasz-

nált korszerű eszközök sok pozitív tulajdonságuk (érzelmi, 

esztétikai, értelmi nevelésben betöltött szerepük) mellett 

videó az 

egyéni ta-

nulásban 

a szabadidő 

fogalma 
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(szülői-pedagógusi irányítást, kontrolt nélkülözve), sok ár-

talmas személyiségromboló hatást válthatnak ki. 

 

 A tömegkommunikációs eszközöket általában, a té-

vét pedig különösen figyelembe kell venni a modern korszak 

szocializációs tényezőjeként, s ha valaki ettől nevelési elkép-

zeléseiben megpróbál eltekinteni, akkor elméletileg hibás, 

gyakorlatilag pedig saját hatását korlátozó kiindulópontra 

helyezkedik. Ha szándékunk szerint sikerül fejleszteni a ta-

nulók tévénézésének tudatossági fokát, figyelemintenzitását, 

a befogadás, a feldolgozás és megőrzés-selejtezés különféle 

összetevőit, akkor nem csupán a készülék előtt eltöltött idő 

lesz hatékonyabb, hanem adott esetben a gyerekek egész fej-

lődését is befolyásolhatjuk, s így az igényesebb tévénézési 

gyakorlat az egész életükre kihat. 

 Még egy- két évtizeddel ezelőtt is a gyermekkor 

egyik megkülönböztető vonása a játék volt, ma viszont a gye-

rekek a felnőttekével szinte teljesen megegyező szabadidős 

tevékenységeket folytatnak. A változás az iskoláskorú 6-12 

éves gyerekek körében a legszembetűnőbb, akik valaha önfe-

ledt játékkal töltötték el szabadidejüket. Még egy emberöltő-

vel ezelőtt is a hagyományosan népszerű játékok helyett 

(mint például a fantázia- és szerepjátékok („papás-mamás”), 

a babázás és a játék katonákkal vívott háborúk, az ugróköte-

lezés és a labdázás), ma a gyerekek kizárólag a televíziót, a 

videofilmet nézik, vagy az utóbbi időben számítógépes vide-

ojátékokkal múlatják az idejüket. 

 A nemzetközi szakirodalomból kialakuló összkép 

úgy összegezhető, hogy a 6–7 éves gyerekek (de még az idő-

sebbek) számára is a tévéműsor meglehetősen strukturálatlan 

örömforrás, amelyből az információk, markánsabban elkülö-

nülő élmények csak igen esetlegesen rögzülnek. 

 Az állandó és vég nélküli passzív időtöltés, mint az 

akciófilmek vég nélküli „bámulása” és a primitív reflex-

mozdulatokra épülő számítógépes játékok  (vannak gondol-

kodtató stratégiai, és játszva tanító oktató játékok is) tönkre-

tehetik gyermekeinknek azt a képességét, hogy fantáziadúsan 

és leleményesen játszanak, de legalábbis hátráltatja ezen ké-

pességük fejlődését. 

tudatos 

használat 

hátrányok 
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 A gyerekek tévénézése és a játék megváltozott szere-

pe közti összefüggést azok a szülők is megerősítik, akik rövi-

debb- hosszabb időszakokra elzárják a televíziókészüléket 

gyerekeik elől. Sok szülő tapasztalta, hogyha a gyerekek nem 

tévézéssel töltik el a szabadidejüket, akkor újra a hagyomá-

nyos, fantáziát megmozgató „gyerekjátékokat” kezdik el ját-

szani. Ugyanezek a szülők arra is felfigyeltek, hogy a tévé, 

videó, számítógép nélküli körülmények között a gyerekeik 

„kezdenek  a gyerekekhez hasonlítani”, illetve „a viselkedé-

sük nem annyira felnőttes”. 

 A videojátékok olyan hangosak, hogy a gyerekek 

gyakorlatilag nem tudnak beszélgetni. A számítógépes játék 

hívei szerint a zaj hozzátartozik a játék varázsához. A hangos 

surrogások, csattanások, búgások, szinte „fejbe kólintják” a 

játékosokat, s ez olyan izgalmat vált ki belőlük, amely nem 

hasonlítható össze az egyszerű játékok izgalmával. Az üveg-

golyózáshoz hasonló hagyományos játékok viszont egy egy-

szerű, a játékba beépített motivációs mechanizmus révén 

működnek: a játék izgalmát a játékos saját ténykedései tart-

ják fenn. S amíg az üveggolyózás ritmusa illeszkedik a gye-

rekek természetes ritmusához, addig a számítógépes játékok 

őrült tempója természetellenesen „felpörgetik” a gyerekeket, 

mintha valamilyen ajzószert vettek volna be. Ugyanakkor a 

videojátékok a televízióhoz hasonló módon veszik igénybe a 

gyerekek látóképességét. Végül is itt egy képernyőt kell néz-

ni, ami kissé tompítja a látást, és változást idéz elő a gyere-

kek természetes tudati állapotában. A szülők többsége tulaj-

donképpen szívesen figyeli, ahogy a gyereke játszik, viszont 

a szülők zöme nem szereti nézni, amikor a gyerekek a számí-

tógép gombjait nyomogatják. Egyszerűen nem tekintik játék-

nak. 

 Az ehhez hasonló vélemények egy része nyilván bi-

zonyos múlt iránti nosztalgiát, illetve az idősebb generációk-

nak az újjal szembeni idegenkedését is tükrözi. Valószínűbb 

azonban, hogy a szülők ösztönösen felismerik, hogy a játék 

milyen fontos szerepet játszott az ő gyerekkorukban. Ez az 

ösztönös érzésük táplálja a félelmeiket is, hogy a gyerekek 

valami pótolhatatlanról maradnak le, amikor a számítógép 

gombjait „pöckölgetik” ujjaikkal, ahelyett, hogy ugyanezek 
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az ujjak azon ügyeskednének, hogy az egyik üveggolyóval 

eltalálják a másikat. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy a primitív 

lövöldözős programok mellett megjelentek az értékes számí-

tógépes kaland- és szerepjátékok, melyek által egy képzelet-

beli világba járhatunk, idegen tájakon kalandozhatunk, s 

közben életszerű helyzetek elé kerülhetünk. Lehetünk mese-

hősök, valós személyek, találkozhatunk mágikus személyek-

kel vagy kedves állatfigurákkal. Tündéri történetekbe élhet-

jük bele magunkat, sok-sok logikai buktatóval, turpissággal, 

kockázati tényezőkkel. A szereplők sorsát alakíthatjuk, tet-

szésünk szerint magunkra ölthetjük valamelyik szereplő ru-

háját, és saját sorsunkat alakíthatjuk, konfliktus helyzetekbe 

kerülhetünk, magunk alakítva a helyzeteket, amelyekből ma-

gunknak kell a számunkra megfelelőt megtalálni. 

 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az oktató - 

ismeretterjesztő - valamint kaland és szerep számítógépes 

programok, (mértékkel használva) a szabadidő eltöltésében 

hasznosak és szórakoztatóak lehetnek, de az alábbiakban fel-

sorolt hatásokat azért nem árt figyelembe venni, ha kizárólag 

erre építjük a szabadidő eltöltését. 

 

 Ülünk és nézzük a képernyőt, testhelyzetünk gyakorlatilag 

megkötött, mozgáscselekvésünk szűkre szabott, az csak a 

kéz, az ujjak mozgására korlátozott. 

 A számítógépes játékok képi megjelenítésűek, minden a 

szemünk előtt történik, míg a hagyományos játékokban ez 

csak részben érhető el, jóval nagyobb teret adva képzelet-

nek, az egyéni átélésnek. A képi megjelenítés az egyéni 

elgondolásnak csak részben ad teret, csak annyiban 

amennyiben ezt az adott program lehetővé teszi 

 Nincs mód társas kapcsolatok alakítására, a számítógépes 

játékok általában egyszemélyes játékok, annak ellenére, 

hogy a játékokban sohasem egyedül játszunk, játékprog-

ramokban szereplők a játszó partnerünk. Nagy a veszélye 

az elmagányosodásnak, nem tanuljuk meg az egymás mel-

lett élés társadalmilag elfogadott szabályait. A játékos ri-

deg gépel ál szemben, „aki” nem zavarodik meg, „aki” 

értékes ka-

land- és 

szerepjáté-

kok 

hagyomá-

nyos és szá-

mítógépes 

játékok ösz-

szevetése 



 

 83 

nem lankad, és „akinek” nem ismerhetem meg gyengéit, 

„akinek” nincsenek érzelmei. 

 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Általában milyen vélemények fogalmazódnak meg a 

gyermekek szabadidejére egyre jobban rátelepedő „mo-

nitorvilág” ellenében? 

2. Mérje fel környezetében, hogy a gyerekek között milyen 

arányban játszák a hagyományos és a „monitorvilág” já-

tékait! 

 

Számítógép az iskolában 

A számítógép alkalmazása 

A számítógépek iskolai elterjedése a 90-es évek kö-

zepére általánosnak mondható. Az iskolák döntő többsége 

rendelkezik már számítógéppel, de annak darabszáma és mi-

nősége közel sem mondható megfelelőnek. Az iskolai számí-

tógép használatnak két fő alkalmazási területe van. Egyrészt 

az intézmény saját adminisztrációs nyilvántartási munkájá-

nak segítése területén, másrészt a tanórán vagy a szakköri 

keretbe ágyazva, alkalmazott informatika órák területén. 

 

 Az iskola, mint szervezet adminisztrációs tevékeny-

sége kisebb településeken mennyiségét tekintve, akár meg-

egyezik a falu polgármesteri hivatalának adminisztrációs te-

vékenységével. Márpedig ha ott természetes a személyi szá-

mítógép alkalmazása, ezt az iskolában is elvárhatjuk. A tanu-

lói létszámnyilvántartás, napközi, ebéd, médiatár, tanulmányi 

előrehaladás, anyagi-bérgazdálkodás, órarend-készítés számí-

tógépes programon való futtatása, alkalmazása mindig nap-

rakész információt nyújt, könnyen tárolható és gyorsan visz-

szakereshető. A tanulói nyilvántartórendszer évfolyamonként 

és osztályonként a tanulók összes jellemző adatát nyilvántart-

az admi-

nisztráció 
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ja (osztály, osztályfőnök, lakcím, szülők, gondviselő, iskola-

otthonos, napközis, menzás, kollégiumban lakik, mulasztá-

sok, dicséretek, figyelmeztetések, veszélyeztetett, hátrányos 

helyzetű stb.). Elkülönítetten kezelhetők a személyiségre vo-

natkozó információk, csak az arra illetékesek hozzáférési jo-

gosultságával. 

 

 A számítógép tanórai keretbe ágyazva az informatika 

tantárgy bevezetésével valósult meg. Az iskolában folyó 

mindenfajta számítástechnikai, illetve informatikai tevékeny-

ség célja az új típusú informatikai műveltség terjesztése. Ez 

az általános cél a különböző korosztályok és a különböző 

foglalkozási keretek számára tovább bontható. 

A tanulók az informatika órák keretében ismerkednek 

meg a számítógéppel, többek között annak felépítésével, mű-

ködési elvével, operációs rendszerével, és a rajta futtatható 

különböző felhasználói programokkal. 

 Segítségképpen alkalmazhatják a számítógépet kü-

lönböző tantárgyak bizonyos feladatainak begyakorlására is. 

E számítógéppel segített oktatás hátrányai között, azonban 

annak túlzott használatát ki kell emelni, mivel ha a gyermek 

és a programok állnak kapcsolatban egymással, csökken a 

társak közötti kommunikáció és ez mérsékli a csoporthely-

zetből fakadó pozitív nevelőhatások érvényesülését. 

 A számítógéppel segített tanulásnál jóval kevesebb a 

személyes kapcsolatok lehetősége és az egyszerű programok 

többségében csak ráismerést, kiválasztást igényelnek, ami 

hátráltatja az alkotó gondolkodást. 

 Előnyei között a hagyományos oktatással szemben 

egyrészt megemlítendő az oktatási folyamat pontos logikai 

tervezése, az állandó visszajelzés- megerősítés, tehát hogy jól 

oldotta meg a feladatot, másrészt a tanulók kellő aktivizálása. 

Lényeges pozitívum a haladás egyéni ütemének biztosításá-

val a merev osztálykeret feloldása és az a tény, hogy nincs 

előítélet, mert a számítógép nem skatulyáz be senkit, türel-

mes és objektíven értékel. 

 

 A számítógép szövegszerkesztőjével különféle fela-

datlapokat, plakátokat, meghívókat, okleveleket tervezhe-

tünk-kivitelezhetünk, s nem utolsó sorban fólia-transzparen-

tanórai al-

kalmazás 

 

 

hátrányai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

előnyei 

transzpa-

rens előállí-

tás 
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sek - professzionális szintű - elkészítésére nyílik általa lehe-

tőség. Ez úgy történik, hogy a szövegszerkesztőn létrehozott 

szöveg és ábra fénymásoló által speciális fóliára kerül, s így 

az írásvetítőn kivetített kép nyomdai minőségű, könnyen ol-

vasható nagybetűket tartalmaz, s ha kell szabályos tábláza-

tok, grafikonok vagy különféle képek vetíthetők így ki. 

Amennyiben diapozitívet készítünk szövegszerkesztőn szer-

kesztett ábrákról, úgy ez esetben az írásvetítőhöz hasonló 

módon tudjuk alkalmazni azokat. 

 

 Az interaktív multimédiás számítógépes oktatóprog-

ramok használata a számítógépek másik alkalmazási területe. 

Ezt elsősorban könyvtárakba célszerű telepíteni, ahol a tanu-

lók számítógépes oktatóprogramokkal tudnak kommunikálni. 

A multimédia (MM) a szórakoztatás és a művelődés jövő 

századi eszköze, amely más multimédia-rendszerekkel úgy 

fogja befolyásolni a XXI. század életét, ahogy a könyv a 

XVI. században és a film a XX. században tette. A számító-

gép ismereteket közöl, visszakérdez, s ha rossz választ ad-

tunk, kiegészítő információkat nyújt, képeket játszik be, ze-

nét, hangot ad. 

 

 Az iskolák közül egyre többen csatlakoznak a XXI-ik 

század információs sztrádájára az Internetre, ahol elektroni-

kus levelezésre, érdeklődési kör szerinti vitakörökben való 

részvételre, adatbázisokban való böngészésre és állományok 

másolására nyílik lehetőség. 

 

 Elsősorban a felnőtt hallgatók egyéni, posztgraduális 

képzésében, továbbképzésében és átképzésében nyer jelentő-

séget - a tananyag modulokra való bontása, majd számítógép-

re való adaptálása után - a számítógépes oktatóprogram 

használata. Ehhez a képző intézmény részéről szükséges a 

tananyag jól megszerkesztett számítógépes szoftvere, vala-

mint a hallgatók azon adottsága, hogy rendelkezzenek ottho-

ni környezetükben az adott oktató szoftver futtatásához szük-

séges hardverrel. 

 

multimédia 

Internet 

 

 

 

 

 
távoktatás 

és egyéni 

felkészülés 
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A számítástechnikai műveltség ismeretszintjei 

Kommunikációs szint a számítógép kezelésének leg-

alapvetőbb szintje, csak a gép üzeneteinek megértését, vala-

mint döntésünk visszajelzését igényli. Ezen azt értjük, hogy a 

felhasznált programok olyanok legyenek, amelyekben a to-

vábbhaladást a gép a monitoron lépésről-lépésre irányítja, a 

tanuló ezt megérti, s döntését a billentyű használatával kö-

zölni tudja. Ehhez a tanuló adott szintű ismeretén túl a számí-

tógép hibaüzenetének felismerése és a billentyűzet megbíz-

ható kezelése szükséges. 

 Programkezelési szinten fő cél a programok haszná-

lata leírás, útmutatás alapján (segítséggel). Ezen a szinten 

történik a programok betöltése és futtatása, a képernyőn 

adott előzetes információk használata. Alsó tagozatban e két 

szint használata maximálisan elegendő, s a továbbiakra szük-

ség szerint a későbbiekben kerülhet sor. 

 Felhasználói szint. A számítógép programok (szoft-

verek) alkalmazása megadott feladatokhoz. (Pl. szövegszer-

kesztés, diagramkészítés.) 

 Programozási ismeretek szinten a számítógép alkal-

mazásának megoldása a feladat valamilyen műszaki, vagy 

gazdasági probléma esetében.  

 Gépközeli szint a szotverek mellett a hardver ismere-

teket is igényli. A gépek üzemeltetése és szervizelése a jel-

lemző tevékenység. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Az iskolai munka mely területein, milyen feladatok vég-

zéséhez használhatjuk a számítógépet? 

2. Milyen előnyei és hátrányai jelentkezhetnek a tanórai 

számítógép-használatnak? 

3. Nézzen utána, milyen típusú felhasználói programokat 

alkalmaz egy adott iskola az adminisztrációs tevékeny-

sége során! 

 

kommuni-

kációs szint 

program-

kezelési 

szint  

felhasználói 

szint 

 

programo-

zási szint 

 

gépközeli 

szint 
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A multimédia 

 

A multimédia (MM) fogalom alatt az ismeretek elsa-

játításának olyan új, az egyéni tanulás segítésére kitalált ed-

digi leghatékonyabb módját értjük, amely lehetővé teszi az 

elsajátítandó ismeretanyag egyes részleteinek tetszés szerinti 

számú ismétlését, újrajátszását, a többi érzékszerv egyidejű 

használata révén hatékonyabb bevésését, memorizálását 

megértését, mindezt a felhasználó egyedi igényével, egyedi 

megértési szempontjainak messzemenő figyelembevételével, 

az egyéni időrendbe ágyazva, kellemes, korszerű módon. Ré-

gebben a számítógépek elterjedése előtt multimédia alatt 

olyan háromnál több eszköz vagy anyag együttes alkalmazá-

sát értették, amelyek egymás szerepét hatékonyan kiegészí-

tették (pl. hangosított diasorozat). Ma a multimédia – a 

többcsatornás információátvitel hordozója – elsősorban a 

hangkeltési és mozgókép-lejátszási lehetőséggel ellátott szá-

mítógépet jelenti. Az ilyen programok nagy tárolási igényük 

miatt szinte kizárólag CD-ROM-on jelennek meg. 

 Nem minden CD-ROM interaktív multimédia, mert a 

program és az ember közti kommunikáció alternatív vissza-

csatolásai adják az interaktivitást. 

A multimédia jellemzői 

 A multimédia rendszerek integrálni képesek szinte vala-

mennyi taneszközt (nyomtatott, audiovizuális és elektro-

nikus médiumok stb.), amelyet az emberiség a nevelés tör-

ténete során alkalmazott a megtanulandó és a tanulásirá-

nyító információk közvetítésére. 

 A multimédia anyagok alkalmasak arra, hogy a tanulás-

elméleti eredményeket, többek között a programozott ok-

tatás pozitív tapasztalatait a MM programokba beépíthes-

sük (egyéni ütem, aktivitás, önellenőrző lehetőség stb.) 

Nincs akadálya, hogy az egyénhez alkalmazkodó progra-

mok készüljenek, hiszen a MM szinte korlátlan nagyságú, 

jól strukturált információhalmaz esetén is végtelen sokfé-

le bejárási lehetőséget biztosít úgy, hogy bejárás közben 

multimédia 
fogalma 

interaktív 

CD-ROM 
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az információ elérésének időtartama elfogadhatóan ki-

csiny. 

 A multimédiarendszerek emberközpontú, felhasználóbarát 

rendszerek, amelyek a számítógépet az interaktív MM 

eszközök lelkét úgy csempészik be a művelődés és szóra-

koztatás eszközévé, hogy számítástechnikai ismereteket a 

felhasználótól egyáltalán nem igényelnek, elterjedésüknek 

a különleges szakismeret nem akadálya. 

 Számos új oktatástechnikai eszköz széleskörű elterjedésé-

nek komoly akadálya volt, hogy nem készült hozzá kellő 

mennyiségű és minőségű információhordozó. Minthogy a 

MM programok készítését olyan felhasználóbarát szerzői 

nyelvek segítik, amelyek a szerzőktől nem kívánnak spe-

ciális számítógépes programozói ismereteket, várható, 

hogy MM programban nem lesz hiány. 

 A multimédia eszközök és anyagok nemcsak a művelő-

dés, hanem a szórakozás eszközei is. Az igények miatt 

tömegcikké válhatnak, és emiatt várható, hogy az áruk rö-

vid időn belül elfogadhatóan olcsó lesz, és így nem lesz 

akadálya, hogy minden iskolában, könyvtárban, háztar-

tásban jelen legyenek. 

 Kísérletek igazolják, hogy a MM-t felhasználó oktatás, 

tanulás során az ismeretek elsajátítási aránya lényegesen 

javulhat, miközben a tanulásra fordított idő a hagyomá-

nyoshoz képest számottevően csökkenhet. Mindez az is-

kolai oktatáson túl a felnőttek képzésében, tovább- és át-

képzésében különös jelentőségű. 

Multimédia a gyakorlatban (Olvasmány) 

Az üzletekben kapható multimédia CD-ROM játé-

kok, CD-ROM nyelvi anyagok stb. bőséges kínálata mellett 

említésre méltó az 1993-ban kiadott „Politika”, mint az első 

olyan magyar mű, amely a multimédia minden lehetőségét 

kihasználta. A lemez az 1944 és 1989 közötti évek magyar 

politikatörténetét foglalja össze, és járja körül hanggal, kép-

pel, videóval, írott anyaggal. A kor történelmét megismerni 

kívánó olvasó valóságos magánarchívum birtokába jut, 

amelyben fellapozhat bármely fontosabb párthatározatot és 

más dokumentumot az egypártrendszer korszakából. Meg-
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nézheti, meghallgathatja hozzá a korabeli politika valameny-

nyi főszereplőjének egy-egy beszédét, vagy valamilyen jele-

net filmfelvételét, és elolvashatja a monitoron a kor minden 

jelentős politikai személyiségének életrajzát. Részletes kro-

nológiát is kap mindehhez, továbbá plakátokat, rajzokat, új-

ságcikkeket, zenei részleteket. A lemez mozgóképanyaga 

több mint egyórányi, és a látható-hallható-olvasható doku-

mentumokat több száz oldalnyi tanulmány segíti értelmezni. 

 A továbbiakban a gazdag lehetőségek felvillantására 

nézzünk egypár magyar ismeretterjesztő, oktató CD-ROM-ot, 

kissé részletesebben is. 

 

 A „Manóka-land”, ami lehetne Manó kaland (kiadója a 

Profi-Média Kft - lásd a könyv végén az egyoldalas cég-

információt) is játékos képességfejlesztő oktatóprogram 

kisiskolásoknak, mely valóban tanít, fejleszti a gondolko-

dást, és szórakoztat. Ráadásul nem egy hétvégére szól. 

Így kettős célt képes elérni: ismereteket ad át, miközben 

megtanítja a gyerekeket a számítógép használatára. A fej-

lesztők pedagógiai gyakorlatát dicséri, hogy az egész 

programban hangos segítséget kapunk, vagyis sohasem 

írott szövegre kell támaszkodnunk, hanem élőszóban, gye-

rekhangon lehet megismételtetni, hogy mi is a feladat, il-

letve mit kell tenni a továbblépéshez. Megunhatatlan, és 

csak többszöri nekifutásra játszható-tanulható végig. Ép-

pen ezért nagyon ésszerű szolgáltatása, hogy megőrzi a 

kilépés pillanatbeli állapotot, így legközelebb ugyanott 

folytatható a világ megismerése gyerekszemmel, ahol le-

gutóbb abbahagytuk. Indításkor hat vezető figura közül 

kérhetjük, hogy (a háttérben) állítsa össze a kérdések és 

feladatok sorát, ez után pedig a két helyszín Gombdomb, 

illetve Kártyavár közül kell választanunk. Összesen nyolc 

témakört érint a CD: a Kártyavár címszó alatt az iskola, 

a közlekedés, a lakóhely, a család és a mesterségek tudni-

valóival találkozunk, a Gombdomb pedig az időt, az idő-

járást és az élettelen anyagokat mutatja be. Közel 200 já-

tékos feladat megoldását kell elvégeznie a kisiskolásnak 

ahhoz, hogy teljesen végigpörgesse a CD-t, miközben el-

sajátítja az egeres képvontatást, a billentyűzetről történő 

beírást és az egér használatának általános szabályait. Zi-
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zi, a mesélőt vagy inkább tanító nénit alakító főhős min-

den jó válaszért gyöngyöket fűz egy képzeletbeli zsinórra, 

alul pedig a gyerekek legnagyobb örömére számokkal is 

megmutatja, hogy hány gyöngyöt sikerült összegyűjteni. A 

megfelelő pontszám elérése után egy kinyomtatható okle-

vél a jutalom. 

 

 Asterix, az angoltanár 1. és 2. (kiadja a Kossuth Könyv-

kiadó) A gyerekeknek szánt, angol származású nyelvok-

tató CD. Mi szögezheti le a számítógép elé a gyerekeket? 

Természetesen a mese, és ők most éppen ezt kapják. A 

bemutatkozásnál a történet szereplőinek képét láthatjuk, 

rájuk kattintva kezdődik a lecke, kimondják saját nevüket 

(itt találkozhatunk először Asterixszel, a gall harcossal 

és barátjával, Obelixszel), s már túl is vagyunk az első 

idegen szavak megértésén Maga a történet egy többszin-

tű interaktív, hangos képregény, amelynél magunk vá-

laszthatjuk meg, melyik fejezetben kívánunk elmélyedni, 

továbbá, hogy hallás után vagy olvasva akarunk-e tanul-

ni. Az első lemezen a képregény 22 fejezetét, a másodi-

kon további 15 részt találunk. Éppen annyira interaktív a 

program, amennyire kell: a képenként változó történet 

szövegét hangosan mondja el egy angol narrátor, és mi 

választhatunk, hogy el akarjuk-e olvasni a sztori szöve-

gét. Csaknem egyórányi hanganyagot, a képregény 37 

fejezetében több mint 400 színes rajzot és a teljes szöveg 

magyar fordítását találjuk az Asterix sorozat két leme-

zén, a nyelvtan elsajátítását pedig tanári jegyzetek segí-

tik. A leírás szerint, amennyiben mindegyik lehetőséggel 

élünk, lemezenként több mint 5 órányi szórakoztató ta-

nulnivalót kapunk, és összesen több mint 1500 szótári 

egységet sulykoltathatunk be a CD segítségével. 

 

 A nagy Brehm (kiadja a Kossuth Könyvkiadó) 2500 ere-

deti képet, 42 videó és 37 hangfelvételt tartalmaz. Mind 

a 18 kötetben működik a keresőfunkció, az állatok rend-

szerezett besorolását és a keresett szó előfordulását két 

külön ablak mutatja. 
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 Az „Anyanyelvi könyvespolc” (kiadója a szegedi 

Scripum Kft) hatalmas anyagot ölel fel, hiszen az Aka-

démiai Kiadó kézikönyvei közül: A magyar helyesírás 

szabályainak 11. kiadása, a Helyesírási kéziszótár, az 

Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, valamint a ké-

pes diákszótár tartalma mind szerepel az adatbázisban. 

 

 A Révai Nagy Lexikon több mint 16 és fél millió szót tar-

talmaz hasznos információkkal. 

 

 Képes Krónika hatórányi képes történelemkönyvet tar-

talmaz. (CYBERSTONE Kiadó) 

 

 Tolnai világtörténelem 20 kötetnyi teljes anyagot tartal-

maz CD-ROM-on. Több ezer kép, ábra, hypertextes kere-

sőrendszer, teljesanyag felolvasás, időrendi kigyűjtés stb. 

jellemzi. (CYBERSTONE Kiadó - lásd a könyv végén az 

egyoldalas céginformációt.) 

 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Mit értünk multimédia kifejezés alatt? 

2. Ismertesse a multimédia jellemzőit! 

3. Futtasson le egy CD-ROM játék, oktató vagy ismeretter-

jesztő programot és tárja fel a benne lévő lehetőségeket! 
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Az Internet 

Az Internet előzményei, fogalma 

 Az Internet amerikai katonai információs hálózat 

elődjeként került - egy közbülső lépcsővel - a civil szférához. 

Internetnek 1990 óta hívják, melyre mindenki csatlakozhat. 

Használata szigorú szabályok nélküli, bár magatartási kódex 

néven ismert ajánlásrendszerét azért létrehozták. 

 Az Internet a hozzá csatlakozók számára sokrétű fel-

használási lehetőségeket, szolgáltatásokat nyújtó kisebb há-

lózatokból felépülő, világméretű számítógépes hálózat. 

Az Internetes csatlakozási lehetőségek 

 Az Internethez csatlakozó számítógépeket hostoknak 

mondják. Az Internetbe kötött hálózatokat akár lokálisak, 

akár kiterjedtek helynek nevezik. Egyes helyeknek, például a 

kormányzati és egyetemi hálózatoknak közvetlen kapcsolatuk 

van az Internethez. Állandó kapcsolat esetén a helyek folya-

matosan összeköttetésben állnak az Internettel. Csatlakozási 

módok: 

 

 Dial-in csatlakozás. Ez azt jelenti, hogy közvetlen kap-

csolat létesül az Internettel. Egy modemen (olyan adap-

ter, amely az analóg telefonvonal és a digitális számító-

gép közötti kapcsolatot lehetővé teszi) vagy a korszerűbb 

ISDN adapteren (nagy sávszélességű digitális telefon vo-

nal) keresztül felhívjuk a kapcsolatot adó társaságot és 

használjuk a kapcsolatukat. 

 Dial-up vagy terminálcsatlakozás. Ilyen típusú kapcso-

latról akkor beszélünk, ha olyan szolgáltatóval állunk 

összeköttetésben, aki nincs közvetlen kapcsolatban az In-

ternettel, hanem a hálózata egy átjárónak nevezett számí-

tógépes rendszeren át csatlakozik az Internethez. 

 Mail-only (csak levelezésre alkalmas) csatlakozás. 

Olyan összeköttetés, amelyet csak e-mail levelezésre le-

het használni. Az adatok az Interneten protokollok, va-

gyis átviteli eljárások révén utaznak. Ez az adatok kisebb 
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egységekre, adatcsomagokra való felbontásának vagy ki-

sebb adagonkénti elektronikai kódokba, borítékokba zá-

rásának módszere, mely révén azok biztonságosan eljut-

hatnak rendeltetési helyükre. 

Az Internet szolgáltatásai 

1. WWW hypertext-en alapuló információs szolgáltató 

rendszer (Word Wide Web). A legtöbb további szolgálta-

tást is a WWW segítségével érjük el. 

2. Email elektronikus levelezés (Electronics Mail). 

3. FTP file-ok átvitele az Interneten (File Transver 

Protocol). Segítségével szoftverek, grafikák, adatbázisok 

végtelen sorából választhatunk, és tölthetjük le saját gé-

pünkre a letöltött anyag nagyságától függő idő alatt. 

 

4. Newsgroups (önkéntes alapon létrejött hírcsoportok). 

Szakmai csoportokba léphetünk be, ahol véleményt cse-

rélhetünk a világ legkülönbözőbb részein lévő partnere-

inkkel. 

5. Gopher (menü rendszerű kereső eszköz). Speciálisan ke-

resésre rendelt számítógépek, melyek segítségével jófor-

mán bármely adatállomány megtalálható az Interneten. 

6. Search machine (kereső kiszolgáló számítógépek). Karak-

teres adatok alapján kereső számítógépek, melyek népsze-

rűsége napról napra nő. 

7. Internet telefonon keresztül egy megfelelő program segít-

ségével helyi telefonhívási díjtarifával telefonálhatunk, 

akár a világ másik végébe is, ha beszélgető partnerünk 

szintén rendelkezik Internettel. 

8. Internet rádió állomások hallgatása során a világ másik 

felén is lehet a rádióadó, ha adását az Internetre is felrak-

ja, meghallgathatjuk (pl. amerikai adókat). 

9. Finger (felhasználók keresése). A felhasználó egyéni azo-

nosító kódjának megadása (a „@” jel előtti rész a névben) 

után megadja teljes címét, illetve szolgáltató nevének 

megadása után megadja a rákapcsolódó felhasználókat 
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Az Internet  programok 

 A legtöbb korszerű és ma elterjedt Internet program 

csak Windows 3.0, illetve Windows 95 alatt fut. Az Internet-

hez használt programokat az Internet címünket és egyéb beál-

lítandó alapadatainkat is általában magától az Internet szol-

gáltatótól  kapjuk meg. Ezek egy része csak korlátozott, más 

része - mivel szabadon terjeszthető program - korlátlan ideig 

jogszerűen használható. 

 A szolgáltatásokat a legnépszerűbb programok a 

Microsoft Explorer 3.0 (ingyenes, viszont jelenleg csak Win-

dows 95 alatti verziója van) vagy a Netscape Navigator 3.0 

(Windows 3.1 alatti verziója is van, de a program nem in-

gyenes és hiányossága, hogy az átlag felhasználó számára 

csak angol verziója van) valamelyikével érhetjük el. Az ér-

deklődésünknek megfelelő hypertext kulcsszavakra kell kat-

tintanunk vagy egy ikon kiválasztása után néhány kulcsszót 

kell megadnunk és a program máris a kívánt szolgáltatást 

nyújtja: Email, FTP, Newsgroups, stb. 

Email 

 Az e-mail az elektronikus posta kifejezés rövidítése, 

az Interneten való üzenetközvetítés módszere. Sokan hasz-

nálják, mert viszonylag olcsón és gyorsan lehet rajta levelet 

küldeni. Az elektronikus levelezés hamarosan óriási felhasz-

náló kört fog meghódítani, és szinte teljesen a háttérbe szorít-

ja majd a fax készülékeket, mint ahogy a fax kiszorította a 

telexet.  

 

Az e-mail használatának, előnyei: 

 Nemcsak levél, hanem program, grafika, hangos üzenet, 

videoklip is elküldhető a címzettnek. 

 Az elküldött levél minősége olyan lesz, mint az eredeti. 

 Egyszerre több partnerünknek is elküldhetjük az elektro-

nikus levelet, (csak meg kell adni az összes címzett e-mail 

címét). 

 Nagyon rövid idő alatt lehet elküldeni még hosszú levele-

ket is. 
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 A fogadó fél akár aludhat is, mert a levél a postafiókjába 

érkezik, ahonnét később bármikor előveheti. 

 A postafiók nyitásához nem kell saját állandó telephelyén 

lennie a címzettnek, mert akármelyik telefonvonalra rá-

kapcsolhatja a hordozható, MODEM-mel felszerelt gépét, 

és ezáltal kinyithatja postafiókját. 

 A postafiók nyitásához meg kell adni a felhasználói jel-

szót, így illetéktelen nem férhet az elektronikus levélhez. 

 Az elektronikus levelező program segítségével elküldött 

levél költsége csak a helyi hívás díja, valamint a szolgál-

tató felé fizetendő költség, még akkor is, ha a világ másik 

felére küldtük az elektronikus levelet. 

 

 Az Internethez csatlakozók kapnak egy levelezési 

címet és erről küldhetnek-fogadhatnak üzenetet. A cím a fel-

használói személyre utaló névből, az ezt követő szimbólum-

ból @ (jelentése: -ban, -ben) majd a szolgáltató  címéből vé-

gül az általában kétbetűs országkódból áll. A jelsor kiegé-

szülhet egy néhány betűs, a hely típusára jellemző kóddal, a 

co vagy com kereskedelmi, az edu vagy ac oktatási, egyete-

mi, a gov kormányzati helyet, az org társadalmi szervezetet 

fedő rövidítés. Az e-mail fejrésze információkat sorol fel ar-

ról, hogy milyen úton jutott el az üzenet a címzetthez és ha 

nem jutott célba, akkor visszakerül a feladóhoz, s a feladó a 

fejrészből kiolvashatja, mi nincs rendben. Az on-line tele-

fonkönyv e-mail levelezési címeket tartalmazó számítógépes 

lista. 

Az általános magyar e-mail levelezési cím sablon felépítése: 

felhasználó@szolgáltató.hu 

 

 Az Internetet sokan használják kapcsolattartásra ha-

sonló érdeklődésűekkel, illetve arra, hogy meghatározott té-

mákról tájékozódjanak a vitakörökben, vagy a szakkörökben. 

Az ilyen jellegű tevékenység fő fóruma az Usenet, (hálózati 

hírek) melyben a különböző szakterületeket tartalmazó hír-

csoport bőséggel van jelen. A usenetre úgy mehetünk el, 

hogy a a kívánt hírcsoport nevét begépeljük a számítógé-

pünkbe. A hírcsoportok tárgyuk, témakörük vagy témájuk 

szerint kapják elnevezésüket vagyis lehetnek comp (számí-

tástechnikai) sci (tudományos), soc (társadalmi), rec (a ki-
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kapcsolódást szolgáló), és alt (alternatív) csoportok. A hír-

csoportokba üzeneteket írhatunk, feladhatunk és megismer-

hetjük a többiek képernyőre íródó válaszait, hozzászólásait. 

A World Wide Web (WWW) (Web) 

 A Web magyarul világháló, az Internet egyik szolgál-

tatása, mely segítségével hozzáférhetővé válik a világ bár-

mely információs adatbázisa. A böngészésére használt prog-

ramjai, segítségével a világ legkülönbözőbb helyeire jutha-

tunk el,  miáltal az éppen keresett információs anyagot meg-

találhatjuk. 

 A böngészést a hypertext szöveg teszi lehetővé. A 

szöveg kiemelt szavára való kattintással máris, akár a világ 

másik részén lévő számítógépben lévő adatokat látjuk. Ennek 

oka az, hogy a hypertext-hez úgynevezett URL címek vannak 

hozzárendelve. Az URL cím valójában egy adatokat szolgál-

tató gép címe, valamint a rajta lévő adat helye, így amikor 

rákattintunk egy kulcsszóra, máris átkerülünk az URL cím-

mel megadott következő WWW oldalra. Példaként néhány 

információs lehetőség: 

 hírek a világból: politika, időjárás, sport, gazdasági hírek; 

 kultúra: kiállítások, könyvtárak, filmek, könyvek; 

 folyóiratok: napilapok, havilapok, magazinok; 

 szabadidő: utazás, szórakozás, mozi, színház; 

 számítógép programok: valóságos programkincstár. 

 

 Ha egy olyan adatot keresünk, amiről nem tudjuk hol 

van (URL címét sem ismerjük, hypertext sem mutat rá) meg-

találhatjuk, ha valamelyik keresőgépet hívjuk segítségül. 

Ezek olyan speciális számítógépek, melyek rengeteg Web 

adatot tartanak nyilván, és ha a keresőgépek által megköve-

telt szabályoknak megfelelően megadjuk az általunk ismert 

információt, egy listában megkapjuk azokat a helyeket, ahol 

a minket érdeklő adatokhoz hozzájuthatunk. 

 Meghatározott időközönként a gépek is átnézik az 

Interneten található információkat és letárolják a helyüket 

(URL címüket) Mindez számunkra azonban csak akkor válik 

használhatóvá, ha rátalálunk a keresőgépekre és a szabályok-
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nak megfelelő formában meg tudjuk adni a keresett informá-

cióhoz vezető adatokat. 

 A legnagyobb adatbázissal és ugyanakkor megfelelő 

sebességgel rendelkező keresőgépeket általában szolgálta-

tónktól is elérhetjük, csak rá kell lelni. Általában „Keresés”-

ként szerepel az a hypertext, ami mögött lévő URL cím a ke-

resőgépekhez vezet. A legtöbb szolgáltatónál több keresőgép 

is megtalálható, így az Excite a Lycos és a Infoseek Guide. 

Az Excite (http://www.excite.com/) előnye a nagy találati 

pontosság, és hogy hetente frissítik a legnépszerűbb helyek 

adatbázisát, (pl. 60.000 hely ismertetése). Magyar keresőgép 

is létezik, melynek magyar kulcsszavakkal kell megadnunk, 

hogy mit keresünk. 

Az ftp (file transfer protocol)  

 Az ftp  olyan rendszer, amelyet az Internetben fáj-

loknak más gépekről a sajátunkra való átmásolására, letölté-

sére (letöltéshez sokszor engedélyre, hozzáférési jogosultság-

ra van szükség, de sok anonim ftp hely is van, ahonnan bárki 

szabadon hozzájuthat a kívánt fájlokhoz.) használhatunk  

vagy  valamilyen témában értekezhetünk más Internet fel-

használók csoportjával (Newsgroups). 

Kérdések és feladatok: 

1. Mi az Internet és honnan származik? 

2. Mit jelent az Internet csatlakozás és milyen típusai van-

nak? 

3. Sorolja fel az Internet szolgáltatásait, működtető prog-

ramjait! 

4. Ismertesse az e-mail, Web, ftp szolgáltatásokat! 
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A számítógép felépítése, fő elemei, perifériái 

A számítógépek főbb részei a központi egység és a 

perifériák. A perifériák ember és gép kommunikációját teszik 

lehetővé. A számítógép házában található a központi egység, 

amely további részekből modulokból épül fel. 

1. A központi egység 

Tápegység, alaplap, vezérlőkártyák 

 

 A központi egység moduljai között találjuk a számí-

tógépet megfelelő feszültségű árammal ellátó tápegységet. A 

220 Voltos  hálózati feszültségből 3-12 Volt feszültséget állít 

elő. Általában a tápegység tartalmazza a számítógép ki-be 

kapcsolóját is. 

 Az alaplapra az összes modult csatlakoztatni tudjuk. 

Az alaplapon találjuk azokat az alkatrészeket,  amelyek a gép 

működésekor a legfontosabbak, vagyis a processzort és a 

memóriákat. Az alaplapon helyezkednek el azok a csatlako-

zók is, amelyekbe a többi egységgel (monitor, nyomtató stb.) 

való kapcsolatot biztosító vezérlőkártyák illeszkednek. A ve-

zérlőkártyák kötik tehát össze a perifériákat az alaplappal. 

 A moduláris felépítés előnye a bővíthetőség. A szá-

mítógép újabb egységgel gyorsan és egyszerűen kiegészíthe-

tő, vagy egyes moduljai nagyobb teljesítményű egységre cse-

rélhető, s nem kell az egész gépet kicserélni. 

CPU 

 

A legfontosabb alkatrésze a számítógépnek a CPU 

vagy másnéven mikroprocesszor. Ez egy olyan áramkör, 

amely képes a megfelelő módon kódolt és a memóriában tá-

rolt utasításokat értelmezni és végrehajtani. 

Memóriák 

 

A memóriák feladata, hogy a gép működése során tá-

rolják a feldolgozandó adatokat, illetve a CPU által végrehaj-

tandó utasításokat.  

 

tápegység 
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modul 
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processzor 
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A memória áramköröknek két nagy csoportja létezik: 

 RAM (írható/olvasható memória): tartalma a gép műkö-

dése során megváltozhat. Csak addig képes tárolni az ada-

tokat, míg a gép be van kapcsolva. 

 ROM (csak olvasható memória): ez egy olyan memória, 

amelynek tartalmát már a gyártás során meghatározzák, 

így módosítására később nincs lehetőség. Ez tárolja a gép 

bekapcsolásakor végrahajtandó utasításokat és az alapve-

tő perifériák kezeléséhez szükséges programokat, adato-

kat. A BIOS (Basic Input/Output System) a ROM részét 

képezheti, és a bemeneti-kimeneti eszközök működtetésé-

re vonatkozó utasításokat tartalmazza. 

Portok 

 

A port vagy I/O (az Input/Output rövidítése) a számí-

tógépház hátlapján elhelyezett aljzat, a bemeneti és kimeneti 

eszközök csatlakoztatására. A PC-ken általában kétféle, pár-

huzamos és soros port van. Egyes portok meghatározott esz-

közökhöz tartoznak, ilyen például az egér,  a billentyűzet 

vagy a monitor portja. 

 

2. Háttértárolók 

 

A PC esetében a lemezegységek (lemezmeghajtók) 

általában kétfélék lehetnek. 

 Winchester driveok (keménylemezes egység): általában 

több lemezt tartalmaznak. Méretük 5,25 illetve 3,5 colos. 
A lemezek nem cserélhetők a hagyományos típus eseté-

ben. Alumíniumból készülnek, amelyek mágnesezhető 

anyaggal vannak bevonva. 3600 ford./perc fordulatszám-

mal forognak. Az író-olvasó fej nem érintkezik közvetle-

nül a lemez felületével. A winchesterek zártak, hogy 

szennyeződés ne kerüljön a készülékbe. Sokkal gyorsab-

bak és nagyobb kapacitásúak (több 100 Mbyte) a hajlé-

kony lemezeknél. Az operációs és különféle felhasználói 

programokat ezen tároljuk. 

 Floppy drive (hajlékonylemezes egység): a hajlékony le-

mez mindkét oldalát mágnesezhető anyaggal vonják be, 

ez tárolja az információt. A meghajtóegységben egy-egy 

RAM 

 

 
ROM 

port 

winchester 

floppy 
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un. író-olvasó fej található a lemez felületéhez közel és 

ezek írják az információt a lemezre, illetve olvassák le 

onnan. A lemezt a meghajtóban egy tárcsa forgatja. 

 A floppylemezek mérete  5,25, illetve 3,5 coll. Az 

utóbbi lemez 1,44 MByte információ tárolására alkalmas. 

A lemezek méreténél már egyeduralkodó a 3,5 colos, 1,44 

MByte információ tárolására alkalmas lemez. Hogy ennek 

a kapacitását szemléletessé tegyük 5 ilyen könyv vagyis 

kb. 1 millió betű fér egy floppyra. Az adatokat koncentri-

kus körök mentén (sávokon) helyezi el a meghajtó. Az 

azonos sorszámú sávokat a két oldalon együttesen cilin-

dernek nevezzük (a legkülső a 0-ás sáv) A sávok részek-

re, szektorokra vannak osztva. Az adatok a szektorokra 

kerülnek (számozásuk 1-gyel kezdődik.) 

 CD-ROM drive. A lézersugárral optikailag letapogatható 

speciális műagyag korong használata, ma szinte nélkülöz-

hetetlen, főképpen a hanggal- képpel bíró multimédiás 

programoknál. Egy CD-lemez 680 megabájtnyi adatot tá-

rolhat (az új generációs 28-szor annyit fog!), ami közel 

500 floppylemezre fér csak rá. Az optikai lemezről az 

adatokat a lézerfény úgy olvassa le, hogy az a lemez felü-

letén lévő árkokról, mezőkről különbözőképpen verődik 

vissza (kioltódik vagy éppen nem). A számítógépekben 

használt CD-ROM-ról csak olvasni lehet a jeleket, de már 

létezik a törölhető- írható mágnesoptikai lemez is. 

3. Input perifériák 

Billentyűzet és részei 

 

Magyarországon alapvetően két típust használnak a 

101 és a 102 gombos billentyűzetet. Ha a számítógépet első-

sorban szöveges állományok kezelésére használják célsze-

rűbb a 102 gombos, magyar ékezetes típus használata. 

 A billentyűzeteken található gombok, billentyűk a 

következő szerint csoportosíthatók: 

 Alfanumerikus billentyűk. Betűket, számokat és egyéb 

jeleket tartalmaznak. Alaphelyzetben az angol abc betűit 

CD-ROM 

billentyűzet 
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tartalmazzák. Sok billentyű kétállapotú, a SHIFT, az ALT 

és a CTRL segédbillentyűkkel lehet váltani. 

 Kurzorblokkal kombinált numerikus billentyűzet. Számok 

bevitelére alkalmas. Itt találhatók 0-tól 9-ig a számok, va-

lamint a fontosabb műveleti jelek. Elhelyezkedésük lehe-

tővé teszi, hogy egy kézzel és gyorsan használhatók le-

gyenek. Kétállapotúak. Alsó állapotban elsősorban szö-

vegszerkesztéskor használatosak, míg felső állapotban 

számbillentyűként használhatók. A változtatást a  

NumLock billentyű vezérli. 

 Szerkesztőbillentyűk. A gépelés során elkövetett hibák 

javítására, törlésre szolgálnak. 

 Kurzorblokk. A kurzormozgató billentyűkkel a monitoron  

villogó jelet mozgatjuk jobbra-balra, le-fel, valamint na-

gyobb távolságokra (képernyő elejére, végére stb.). 

 Funkcióbillentyűk: Az F1-F12  billentyűk szabadon prog-

ramozható funkcióbillentyűk. Úgy kell használni, ahogy 

azt a felhasználói program utasítása leírja. 

 

Egér 

 

Egérpadon mozgatható speciális adatbeviteli eszköz 

(egérkurzor mozgató). Mozgatásakor a benne lévő gumiból 

készült golyó elgördül az alátéten. Ez a golyó két görgőt hajt 

meg, azok pedig speciális tárcsákat (rések vannak rajta) for-

gatnak és a LED-ek által a réseken átvilágított kódoló tárcsák 

mögötti érzékelőkön, az egér mozgását jellemző jel keletke-

zik. 

Botkormány 

 

A botkormány vagy joystick a számítógépes játékok 

kedvelt perifériája, amely szilárdan az asztalhoz rögzíthető 

tapadókorongjai által. A talpba épített botkormányból és a 

lövések leadásához szükséges tüzelőgombokból áll. Az au-

tomata tüzelőgombot nem kell állandóan nyomkodni, enélkül 

is folyamatosan lehet vele lőni. 

 

 

egér 

botkormány 
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Scanner 

 

A Scanner speciális adatbeviteli eszköz, rajzok, áb-

rák, szövegek, képek letapogatására szolgál. A vele való 

munkát szkennelésnek mondjuk. A szkennerben lévő érzé-

kelőfej fölfogja a képről visszaverődő fényt, majd a fénysu-

garakat a töltéscsatolású cellák gyűjtik össze. Az így letapo-

gatott képet a számítógép valamilyen, pl. szöveges állo-

mányba másolhatja, aminek eredményét a monitoron is kö-

vethetjük. 

Kamera 

 

Mozgóképek bevitelére használhatjuk a digitális vi-

deokamerákat, amik a fényt bináris jelekből álló adatokká 

formálják, s így a PC azokat fogadni tudja. 

4. Output perifériák 

Monitor 

 

 Két fő típusuk van. A folyadékkristályos kijelzőst a 

notebookokba (hordozható kis akkumulátoros PC) építik be, 

míg a katódsugárcsöves változat az asztali gépeknél kerül 

előtérbe. Grafikus vezérlőkártyával (adapterrel) vagyis olyan 

berendezéssel csatlakoznak a számítógéphez, amely lehetővé 

teszi, hogy kiváló minőségű grafikák jelenhessenek meg a 

képernyőn. A grafikus adapterek két fő típusa a VGA (Videó 

Graphics Array, 640*480-as felbontással) és az SVGA 

(Super Videó Graphics Array, 800*600-as felbontással). 

 A monitor felbontása a kép élességére jellemző adat. 

A rendkívül tiszta és éles, nagy felbontású kép apró RGB 

pontokból épül fel. A kis felbontású kép nagyobb pontokból 

áll össze, ezért kevésbé tisztán és élethűen jeleníti meg a ké-

peket. A felbontás a képet alkotó pontok, képelemek (SVGA 

monitor képében több mint egymillió képelem található) 

számától függ. 

 

 

 

scanner 

kamera 

monitor 
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Nyomtatók (printerek) 

 

 Mátrix nyomtató: a nyomtatófej egymás alatt 9 vagy 24 

tűt tartalmaz. A tűk segítségével történik a nyomtatás oly 

módon, hogy a fej vízszintes mozgásával egyidőben a tűk 

a megfelelő pillanatban a festékszalagon keresztül a pa-

pírnak nyomódnak. Tetszés szerinti grafikákat, képeket 

lehet kinyomtatni. Jellemzőjük a gyors sebesség, zajos-

ság, az olcsó üzemeltetés és a gyenge minőségű felbontás.  

 Tintasugaras nyomtató: ez is tűkkel dolgozik, de ezek 

lyukasak, s mint fúvókák működnek, festéket lőve a papír-

ra. Csöndes, viszonylag szép az írásképe, üzemeltetési 

költsége közepes, meglehetősen lassú. Kis mennyiségű 

nyomtatásnál célszerű alkalmazni pl. levelezésre. Színes 

nyomtatásra is alkalmas. 

 Lézernyomtató: speciális része egy szelénhenger, mely-

nek a felületére lézerfénnyel rávilágítódik a nyomtatási 

kép, mire az elektrosztatikusan feltöltődik. Ezt követően 

magához vonzza az ellentétes töltésű festékszemcséket és 

ezt két henger ráégeti a papírra. A működési elvéből kö-

vetkezik, hogy egyszerre egy lapnyit nyomtat. Legjobb 

minőségű írásképe van, igényes grafikák, képek nyomta-

tására is alkalmas, üzemeltetési költsége drága. 

 

 A színes nyomtatók rendszerint négyszínnyomással 

dolgoznak. A négy szín a fekete, a sárga, a cián és a bíbor, 

egyszerre nyomtatódik a papírra. E négy szín keverékéből a 

nyomtató minden árnyalatot előállíthat. 

Rajzgép 

 

 A rajzgépek vagy plotterek a bonyolult, túlságosan 

nagy, és részletes rajzok, ábrák nyomtatására használhatók. 

Elsősorban a mérnöki munkák során alkalmazzák. 

 

 

 

 

 

 

nyomtatók 

plotter 
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5. Kétirányú perifériák, tárolók 

Modemek 

 

 A modem lehetővé teszi, hogy a számítógép telefon-

vonalon továbbítson adatokat. A számítógép az adatokat di-

gitális impulzussorozatok formájában küldi. A modem ezt 

analóg jellé kódolva alakítja át. Az adatokat a vonal másik 

végén lévő modemnek kell dekódolni vagyis, digitális jelek-

ké visszaalakítani, hogy a számítógép fogadni tudja azokat. 

A duplex adatátvitel azt jelenti, hogy a modem mindkét irá-

nyú működésre képes, fogadhat és küldhet adatokat. A mo-

demeket a korszerű digitális telefonvonalak elterjedése miatt 

az ISDN adapterek fogják felváltani. 

 

 

Kérdések és feladatok: 

1.  Mely elemekből áll a központi egység és mik ezek jellem-

zői? 

2.  Ismertesse a különböző háttértároló típusokat! 

3.  Mely egységekből állnak az input perifériák és mi jellem-

zi ezeket? 

4.  Mely egységekből állnak az output perifériák és mi jel-

lemzi ezeket? 

5.  Tanulmányozzon egy PC-kompatibilis, jól kiépített konfi-

gurációt, különös tekintettel a vezetékek csatlakozási 

pontjaira! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modem 



 

 105 

Az operációs rendszer fogalma 

 Az operációs rendszerek közül a Bill Gates fémjelez-

te Microsoft cég programjai terjedtek el legjobban. Az aláb-

biakban ezekről lesz szó. 

A DOS 

Ha számítógéppel dolgozunk, majd az elvégzett 

munkánkat nem mentjük el valamilyen mágneses háttértáro-

lóra a kikapcsoláskor, munkánk kárba vész, hisz a RAM tar-

talma törlődik. Kikapcsoláskor csak a RAM memóriák tör-

lődnek, a ROM memóriák nem. Bekapcsoláskor az indító 

programocskát tartalmazó ROM memóriák segítségével a 

számítógép RAM memóriájába lehetőségünk van valamilyen 

háttértárolóról (pl. winchesterről) betölteni egy alapműködte-

tő operációs programot, amely már képes a mi parancsainkat 

végrehajtani. Ha megnézünk egy számítógépet bekapcsolás-

kor, láthatjuk, hogy valóban várni kell, amíg az operációs 

rendszer betöltődik, amíg a gép „feléled”, s dolgozni tudunk 

vele. 

 De mi is lehet és mire képes az a program, amit a gép 

a háttértárolóról ilyenkor betölt? Ennek a programnak felada-

ta tulajdonképpen csupán a számítógép alapfunkcióinak ke-

zelése, hiszen, ha majd eldöntjük, hogy az adott időben mire 

szeretnénk használni gépünket, akkor majd magunk töltjük 

be az ahhoz szükséges speciális programot. (A számítógép 

előre nem tudhatja, hogy mire szeretnénk használni.) 

Az operációs rendszer feladatai: 

 adatok és felhasználói programok tárolása a háttértároló-

kon; 

 az adatok elérhetőségének biztosítása; 

 billentyűzet, képernyő, és nyomtatókezelés; 

 felhasználói programok betöltése a memóriába, és indítá-

sa; 

 memória felhasználás szervezése; 

 üzemeltetési feladatok támogatása; 

 

 A számítógép alapműködtető programját operációs 

rendszernek nevezik. Ennek az operációs rendszernek alkal-

Disk 

Operation 

System 
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mazkodnia kell az adott konfigurációhoz, hiszen teljesen más 

funkciókra van szükség egy olyan számítógéprendszernél, 

ahol egy központi gép üzemel - s az ezt kiszolgáló gépeknek 

még háttértárolójuk sincs -, ellentétben az általunk is hasz-

nált személyi számítógéppel. Az operációs rendszer feladata, 

hogy minket kiszolgáljon, a mi feladatunk pedig, hogy a 

számítógépen különböző programokat és adatállományokat 

kezeljünk. Egyértelmű, hogy az operációs rendszer elsődle-

ges funkciói azon programok és adatállományok menedzselé-

se, amelyek a háttértárolókon helyezkednek el, ami egy PC 

számítógép esetén többnyire disk (floppy vagy winchester). 

Megállapítható tehát, hogy ezen a gépen egy olyan operációs 

rendszer alkalmazása szükséges, amely lemezorientált. Az 

angol Disk Operating System szavak kezdőbetűiből megkap-

juk a DOS szót, ami az IBM-kompatibilis személyi számító-

gépek lemezorientált operációs rendszere, aminek segítésével 

tudunk számítógépünkkel kommunikálni, valamint használa-

tával lehetőségünk nyílik programokat, adatokat másolni, 

törölni s lemezkatalógust kezelni. 

 Az operációs rendszer magja az: IO.SYS, 

MSDOS.SYS, és a COMMAND.COM (parancsértelmező 

rész). 

A DOS indítása 

 

Az indítás lényege az operációs rendszer memóriába 

töltése, hogy azután dolgozni tudjunk a számítógéppel. 

Többféleképpen lehet elindítani az operációs rendszert. A 

legegyszerűbben a számítógép bekapcsolásával tehetjük meg. 

A betöltés több lépésből áll. 

 A bekapcsolás után a CPU előre meghatározott memória-

címre állítja az utasítás mutatóját. Ezen a memóriaterüle-

ten a ROM található, benne a bekapcsolás után végrehaj-

tandó utasításokkal. Az első utasítások egy önteszt végre-

hajtására, majd a beépített egységek tesztelésére és alapál-

lapotba állítására utasítják a CPU-t. A tesztelés a monito-

ron nyomon követhető és az egyes egységek vizsgálatakor 

a LED kigyullad, majd elalszik. 

A boot- fo-

lyamat 
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 A tesztek hibátlan lefutása után a gép boot eszközt „ke-

res”, azaz egy olyan lemezegységet, ahonnan betöltheti az 

operációs rendszert. 

 Az operációs rendszer tényleges betöltését a boot-

program végzi el, ha megtalálja a lemezen az operációs 

rendszert tartalmazó file-okat (IO.SYS, MSDOS.SYS, 

COMMAND.COM). 

 Ha a boot-program megtalálta a lemezen az operációs 

rendszert tartalmazó file-okat, akkor a megfelelő sorrend-

ben betölti őket IO.SYS, MSDOS.SYS. 

 Az operációs rendszert tartalmazó file-ok betöltése után a 

boot program elindítja az IO.SYS-ben lévő programot, 

amely beolvassa a boot lemez gyökérkönyvtárában lévő 

CONFIG.SYS file-t. (Ennek a file-nak a tartalma hatá-

rozza meg, hogy milyen speciális eszközvezérlő progra-

mokat kell az adott gépkonfigurációnál betölteni.) 

 Az operációs rendszer betölti és elindítja a parancsértel-

mező programot, amelyet a COMMAND.COM file tar-

talmaz. 

 A parancsértelmező megkeresi az AUTOEXEC.BAT ne-

vű file-t, és végrehajtja a benne lévő DOS parancsokat. 

 A boot-folyamat végén a prompt (jelenlét jelző) és kurzor 

megjelenése jelzi, hogy az operációs rendszer innentől 

kezdve működőképes, és egy parancs kiadására várakozik. 

 

Könyvtár és állomány kezelés 

 

Könyvtárnak nevezzük a háttértárolókon lévő azon 

helyet, amelyben állományainkat logikusan és könnyen meg-

található módon helyezzük el. A több könyvtárból álló rend-

szert könyvtárstruktúrának nevezik. A programokat és a hoz-

zájuk tartozó adatállományokat ide kell elhelyezni. A gépen 

használt programokat, adatokat, dokumentumokat, csoporto-

síthatjuk témakörök szerint, s az azonos témakörbe tartozó 

programokat azonos helyen tárolhatjuk. A főkönyvtárból 

(root directory) nyílik a többi alkönyvtár (sub directory). Az 

alkönyvtárakat szintekre osztják, így a főkönyvtárból elérhe-

tők az első szinten lévő alkönyvtárak, az ebből nyílóak pedig 

a második szinten lévők. Természetesen további szinteken 

könyvtár 
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elhelyezkedő alkönyvtárak létezése is megengedett, ezeket az 

adott lemezen tárolt állományoknak megfelelően célszerű 

létrehozni. 

 

 File (állomány) valamilyen rendező elv alapján ösz-

szetartozó adatok halmaza, amelyet egy egységként tárolunk 

a háttértárolókon. A file-t a file név (1-8 karakter) és a kiter-

jesztése - milyen típusú az állomány -, (0-3 karakter) alapján 

lehet azonosítani. A kiterjesztés segít azonosítani a file típu-

sát. Pl.: 

 bat  (parancs állomány), 

 com (kis futtatható program), 

 exe  (nagyobb futtatható program), 

 sys  (rendszer által használt állomány), 

 txt  (elterjedt, formázatlan szövegállomány), 

 doc  (formázott szövegállomány), 

 dbf  (adatbázis). 

 

 A kiterjesztés nem kötelező, elmaradhat. Ha van ki-

terjesztés, akkor a névtől ponttal kell elválasztani. 

 

Fontosabb DOS parancsok 

 

A DOS parancsokra általában a következők érvénye-

sek: Minden parancs formailag a kulcsszóból (parancsszó), a 

paraméterből és az opcióból (kapcsoló) áll. A paraméter – 

lehet egy vagy több – tartalmazhatja a meghajtó betűjelét, az 

állomány (file) azonosítóját, elérési útvonalát. A kulcsszót és 

a paramétereket egymástól a szóköz jellel kell elválasztani. A 

parancs végén levő kapcsoló „per” / jellel kezdődik és egy 

betűből vagy számból áll, a kulcsszó hatását módosítja. A 

DOS parancsot a prompt megjelenése után adhatjuk ki, írhat-

juk kis és nagybetűvel egyaránt, és az ENTER billentyű le-

ütésével zárjuk. A parancs végrehajtása után újból megjele-

nik a prompt.  Pl.: 

C:>\FORMAT A: /Q (a már formázott floppy-lemez törlését 

végzi gyorsformázással), 

C:>\REN A:\PETI.DOC PATI.DOC (a floppy gyökerében 

lévő Peti dokumentumot Patira nevezi át). 

 

file (állo-

mány)  
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Könyvtárszerkezet kezelését támogató parancsok: 

 TREE Könyvtárszerkezet listázása. 

 DIR Könyvtár tartalomjegyzék listázása. 

 MD Alkönyvtár létrehozása. 

 RD Alkönyvtár törlése. 

 CD Aktuális könyvtár kijelölése. 

 

File-ok rendszerezését támogató parancsok: 

 DIR Könyvtár tartalomjegyzék listázása. 

 COPY File-(ok) másolása. 

 DEL File-(ok) törlése. 

 REN File-(ok) átnevezése. 

 XCOPY File-(ok) és könyvtárstruktúrák másolása. 

 TYPE Szövegfile-(ok) tartalmának listázása. 

 

Nyomtatást, listázást támogató parancsok: 

 PRINT File-(ok) nyomtatása a háttérben. 

 TYPE Szövegfile-(ok) tartalmának listázása. 

 COPY File-(ok) másolása. 

 

Szövegfileok feldolgozását támogató parancsok: 

 TYPE Szövegfile-(ok) tartalmának listázása. 

 FIND Adott szövegrészlet megkeresése listákban, szöveg-

fileokban. 

 EDIT Menüvezérelt szövegszerkesztő program. 

 

Lemezkezelést támogató parancsok: 

 FORMAT Lemezformázás. Az MS-DOS által használt, az 

adattároláshoz használt adatszerkezetek, és adatterületek 

kialakítása. 

 LABEL Lemezcímke lekérdezése. 

 VOL Lemezcímke módosítása, lekérdezése. 

 

Adatvédelemmel kapcsolatos parancsok: 

 ATTRIB A file-(ok) kezelését meghatározó jelzőbitek 

lekérdezése és beállítása. 

 MSAV Víruskereső és vírusirtó program. 
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Kiegészítő parancsok: 

 CLS Képernyőtörlés. 

 VER A DOS verziószámának kiíratása. 

 DATE A dátum lekérdezése és beállítása. 

 TIME Az idő lekérdezése és beállítása. 

A Windows 3.0-3.1-3.11 

A Windows a DOS-ra támaszkodó grafikus felhasz-

nálói felület. Ablaktechnika használatát alkalmazza a rend-

szer (minden program, üzenet, dokumentum, adatcsere abla-

kon belül történik). Központi része a programkezelő. A Win-

dows indításakor ez automatikusan betöltődik. Ha kilépünk 

belőle, a Windows-ból is kilépünk. A programkezelő végzi 

az összes alkalmazói programmal kapcsolatos feladatot. 

Főbb jellemzői: 

 Grafikus felhasználói felülettel rendelkezik. 

 Az egér használatát maximálisan támogatja. 

 Nem parancsorientált (funkció-végrehajtás képernyőelem 

kiválasztással). 

 Alkalmas több alkalmazás egyidejű futtatására (több 

program használata).  

 Lehetővé teszi DOS programok futtatását is. 

 Lehetőség van az alkalmazások közötti adatok, objektu-

mok cseréjére. 

 Memória és háttértároló-kapacitás igénye nagy. 

A Windows 95 

Az utóbbi években emberek milliói használták az 

MS-DOS, Windows és a Windows for Workgroups rendsze-

reket, amelyek nagy segítséget jelentettek a jobb munkához 

és a nagyobb teljesítményhez. Most és az elkövetkező évek-

ben az emberek még tovább léphetnek, a fenti rendszerek 

következő generációját képező Microsoft Windows 95-tel. A 

számítógép-felhasználók számára ez egy óriási mérföldkő. 

 A Windows 95 operációs rendszer segítségével a 

tennivalókat egyszerűbben és gyorsabban el lehet végezni. 

 

 



 

 111 

Jellemzői: 

 Új grafikai felülete van, használata a Windows korábbi 

változataihoz képest is egyszerűbb, hatékonyabb és job-

ban alakítható a felhasználó igényeihez. 

 A bonyolult illesztésű készülékek modemek, CD ROM-ok 

és más perifériák telepítése automatikusan történik a 

Windows 95 új Plug and Play (Magától működik) techno-

lógiájának köszönhetően. 

 A Microsoft Windows 95 a 32 bites programok új gene-

rációjának futtatására készült, így kihasználhatóak a rend-

szer új lehetőségei, a pre-emptive multitasking (az 

egyidőben megnyitott alkalmazásoknak a rendszertől való 

teljes függetlensége) és a multithreading (egyidejűleg 

több alkalmazás futhat időosztásban). A Windows 95 a 

jelenlegi MS-DOS, illetve Windows alapú programok 

számára is biztonságosabb környezetet nyújt. 

 A Start gomb mindig látható. Bármikor kattinthatunk rá 

és máris elérhető a Windows 95 programindítása, fájlke-

zelése, rendszerkarbantartása és sok egyéb. 

 A tálca leegyszerűsíti a programok közötti váltást. Min-

den egyes program indításakor a program nevét tartalma-

zó gomb jelenik meg a tálcán. Az erre történő kattintás 

révén bármikor átválthatunk a programra. 

 A Windows 95 a már meglévő hardverrel és szoftverrel 

működik, így az MS-DOS vagy Windows környezetben 

futó alkalmazások nagy része megtartható. 

 A hosszú fájlnevek lehetővé teszik, hogy hamar megtalál-

juk, amit keresünk. A nevek 250 karakter hosszúak lehet-

nek. 

 Jobb MS-DOS támogatás MS-DOS nélkül. A Windows 

95 használata egyszerűbb, mint az MS-DOS- é, de a prog-

ram sokkal többre képes, beleértve az MS-DOS progra-

mok indítását is. 

 A Windows 95 gyorsítja a munkát  a nagyobb sebességű 

lemez-, fájl illetve nyomtatóelérés által. 

 A Windows 95 látszólag saját magát telepíti (néhány kép-

ernyőn megjelenő választási lehetőség után minden más 

automatikusan történik). 
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 Az erőforrásoknak a felhasználó igényei szerint történő 

beállításait és hatékony használatát teszi lehetővé a jobb 

oldali egérgomb, amelyet bárhol megnyomva megjelenik 

a kijelölt egység leggyakoribb parancsait tartalmazó me-

nü. 

 A Netware, Windows NT Server és Windows for Workg-

roups hálózatok beépített ügyféloldali támogatása egysze-

rűsíti a hálózatok telepítését. A Windows 95 támogatja az 

összes fontosabb hálózati átviteli szabványt is. 

 A Windows Intéző grafikus képet ad mindenről, ami a 

számítógépen található, s ezáltal lényegesen megkönnyíti 

a rendszerben történő mozgást és az információ megtalá-

lását. 

 Memória és háttértároló-kapacitás igénye nagy. 

A Novell NetWare hálózati operációs rendszer 

Az iskolákban sok helyen alkalmazzák a Novell 

NetWare többfelhasználós, többfeladatos hálózati operációs 

rendszert. (A központi szerver gépnek van csak merevlemeze 

míg a tanulók munkaállomásain ez hiányzik.) A file-szerver 

az éppen folyamatban lévő lemezművelettel párhuzamosan 

egy másik munkaállomással is képes foglalkozni. Tehát ha az 

egyik művelet végrehajtását megkezdte, akkor nem kell en-

nek befejeződni ahhoz, hogy egy másikat elkezdhessen. A 

szerver szerepe az, hogy a hálózat erőforrásait a munkaállo-

mások között megossza. 

A szervernek általában két alapfunkciója van: 

File-szerver: 

Az egyes állomásokról érkező kéréseket fogadja és 

sorba állítja, s ennek a sorrendnek megfelelően a kéréseknek 

eleget tesz. (Mindezeket folyamatosan könyveli, adminiszt-

rálja) és a file-ok nyilvántartását folyamatosan vezeti. 

Printer-szerver: 

Ezzel a funkcióval a hálózatban található, és közös 

erőforrásként használható nyomtatók kezelését biztosítja a 

szerver. 
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 A hálózat fontos jellemzője, hogy az egyes gépek 

milyen módon kapcsolódnak össze. Az egyes állomások álta-

lában egyenrangúak, mindegyiknek saját azonosítója (címe) 

van. 

 Összekapcsolódás szerint a következő hálózatokat 

különböztetjük meg: 

 Sín-hálózat: A munkaállomások egy vezetékre csatlakoz-

nak, az adatátvitel is ezen a vezetéken történik. Előnye, 

hogy egyszerűen, gyorsan telepíthető, egyszerű a hibake-

resés, kevés kábel szükséges hozzá, hátránya viszont, 

hogy egy kábelhiba üzemképtelenné teheti az egész háló-

zatot. 

 Csillag hálózat: A munkaállomások külön vezetékkel 

csatlakoznak a szerverhez. Előnye, hogy kábelhiba esetén 

csak egy állomás esik ki a munkából, hátránya: nagyon 

sok kábel kell hozzá. 

 Gyűrűs hálózat: Az állomások egy zárt görbe mentén 

helyezkednek el. A zárt kábelben egy un. vezérlőjel állan-

dóan körbe jár és ahol éppen jár, az az állomás küldhet ill. 

vehet információt. 

 Vegyes hálózat: az előzőek kevert alkalmazása. 

 

 A NetWare-ben négy felhasználói kategóriát külön-

böztethetünk meg: 

1 Supervisor: Feladata elsősorban a rendszer felhasználói-

nak a definiálása, törlése, jogosultságainak beállítása, va-

lamint ő végzi az operációs rendszer installációját (telepí-

tését), illetve konfigurálását. 

2 Operátor: Az operátorok tulajdonképpen a rendszer min-

dennapos működtetését végzik. Konzol operátor: a szer-

ver munkáját segíti. Például: a szerver indítása, leállítása. 

Printer szerver operátor: a nyomtatási feladatokkal foglal-

kozik. 

3 Felhasználók: A felhasználók azok, akik tulajdonképpen 

a hálózati szolgáltatásokat igénybe veszik, miattuk hozták 

létre a hálózatot. 

4 Csoport: Lehetőség van az egyes felhasználók csopor-

tokba sorolására, és így elég a megfelelő jogokat a cso-

portoknak biztosítani, a csoporthoz tartozó felhasználók 

hálózat tí-

pusok 
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ezeket a jogokat automatikusan megkapják. Természete-

sen az egyes felhasználók több csoportnak is a tagjai le-

hetnek. 

 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Melyek a DOS operációs rendszer feladatai? 

2. Ismertesse a BOOT folyamat lépéseit! 

3. Mit értünk könyvtáron és állományon? 

4. Sorolja fel a fontosabb könyvtár- és állománykezelő pa-

rancsokat! 

5. Mi a WINDOWS és milyen szolgáltatások jellemzik régi 

és legújabb változatait? 

6. Ismertesse a Novell hálózati operációs rendszert? 

 

Felhasználói programok 

Segédprogramok 

Mivel a DOS használata meglehetősen körülményes, 

ezért fejlesztették ki a Norton Commander keretprogramot, 

amely az állományok menedzselését és a lemezek, valamint 

az alkönyvtárak használatát teszi kényelmesebbé. AZ NC-vel 

sokkal könnyebben és gyorsabban dolgozhatunk valamint 

használhatjuk a DOS kibővített parancsait, szolgáltatásait. A 

program indításához a DOS prompt utáni „nc” parancs begé-

pelése és az enter billentyű leütése kell. E program használa-

tával azonban vigyázni kell, mert avatatlan kézben nagy 

pusztításra képes! 

Vírusellenőrzők és irtók 

A számítógépvírus olyan program, amely más prog-

ramokba befészkelődve szaporodik. Egyik számítógépről a 

 

NC 
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másikra hálózatok vagy floppylemezek közvetítésével terjed. 

A vírusokat azért állítják elő, hogy tönkretegyék az adatokat. 

 Egyes vírusok ártalmatlanok, de vannak olyanok is, 

amelyek szétrombolják az adatállományt. 

 Vírusra utaló jelek lehetnek: 

 a korábban elegendő memória egyszerre csak kevés lesz a 

megszokott programok futtatására. 

 a floppy és- vagy merevlemezeken a vártnál gyorsabban 

fogy el a szabad terület. 

 látszólag ok nélküli, megmagyarázhatatlan programhi-

bákkal találkozunk az addig megbízhatóan üzemelő szoft-

vereink futtatásakor. 

 

Viselkedésük alapján lehetnek: 

 Trójai. Úgy jut be a számítógépbe, hogy közönséges, ár-

talmatlan programnak álcázza magát. 

 Kukac. Olyan vírus, amely ugyan nem fészkelődik be más 

programokba, de így is vég nélkül képes szaporodni. 

 Logikai bomba. Ez a fajta vírus egy meghatározott prog-

ram futásakor lép színre. Az időzített bomba csak egy bi-

zonyos napon támadja meg a számítógépet. 

 

 

„Befészkelődésük” helye alapján lehetnek: 

 Boot vírusok amelyek a boot szektorban lévő indító prog-

ramot cserélik le, írják át. Ezt elkerülhetjük ha indításkor 

nem felejtjük a gépben a floppyt (legalábbis a fertőzöttet). 

 A file vírusok esetén a vírusok a végrehajtandó program-

kódot tartalmazó állományhoz fűzik hozzá saját kódjukat 

és ezután az eredeti programot úgy módosítják, hogy a 

program indításakor először a víruskódra kerüljön a ve-

zérlés. 

 

 A vírus által megtámadott, megfertőzött számítógép 

a vírusgazda. A számítógépeket többek között vírusölő és 

kereső programokkal lehet megvédeni. Ezekkel szükséges az 

idegen helyről származó állományokat felhasználás előtt leel-

lenőrizni. Ilyen az MS-DOS 6.0-s változatától alkalmazott 
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Microsoft Anti-Vírus (MSAV) programja (sajnos a frissítése 

nem megoldott) vagy a Mcaffe (SCAN) programja stb. Ez 

előbbi program főbb jellemzői és szolgáltatásai a parancssori 

üzemmód, menüvezérelt kezelési felület, víruskeresés és ví-

rusirtás, ellenőrző összegzések készítése, az állományok vál-

tozásának figyelése. Az MH: paraméter elhagyása esetén az 

MSAV az aktuális meghajtót ellenőrzi. A /P kapcsoló hasz-

nálatával lehet az MSAV programot a DOS parancsoknál 

megszokott működési módra utasítani. A /P kapcsoló elha-

gyásával az MSAV automatikusan az interaktív, menüvezé-

relt kezelési felülettel jelentkezik be. 

 A vírus elkerülésének további módja az, ha nem ha-

gyunk floppylemezt a gépben bekapcsoláskor (ne onnan pró-

báljon bootolni), ha a kölcsönadott lemezünket mechaniku-

san írásvédetté tesszük, ha csak jogtiszta szoftvert alkalma-

zunk. 

 

Szövegszerkesztők 

 A későbbiekben majd részletesebben említett Word 

2.0 után a Word 6.0 legutóbb pedig a Word 7.0 jelent meg. A 

Word 6.0 nemcsak észleli a hibákat, de segít kijavítani is 

azokat. Az Automatikus javítás funkció abban a pillanatban 

korrigálja a leggyakrabban előforduló helyesírási és gépelési 

hibákat, amikor azok megtörténnek. A Gyorsszöveg funkció 

néhány betű begépelése után kiegészíti a szövegrészt. Az in-

tegrált helyesírás- ellenőrző észreveszi a hibákat, javaslatot 

tesz a javításra, ráadásul mindezt gyorsan, mivel nem külön-

álló programként fut. Ha a dokumentum bármely részével 

kapcsolatban meggondolnánk magunkat, a 100 lépéses Visz-

szavonás funkció segítségével az utolsó 100 végrehajtott uta-

sítás bármelyikét, egérkattintással visszavonhatjuk Ha pedig 

a jobb oldali egérgombbal kattintunk a szöveg valamely ré-

szére, a megjelenő menü mindig az éppen érvényes paran-

csokat tartalmazza. 

MSAV  

Word 
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Adatbázis-kezelők 

 A számítógépek egyik gyakori alkalmazási területe 

az adatbázis- kezelés. Azért van szükség adatbázis- kezelő 

programra, mert a megoldani kívánt problémáink nagy része 

sok mennyiségű adat feldolgozását, illetve ezen adatok nyil-

vántartását, módosítását, csoportosítását igénylik. Az adatbá-

zis- kezelő programok egy része bizonyos konkrét alkalma-

zásra készült, de léteznek olyan szoftverek is, amelyek segít-

ségével magunk hozhatjuk létre adatbázisunk struktúráját, 

illetve kezelésének lehetőségét. Ilyen a dBase 3.0 adatbázis- 

kezelő program, amelynek főbb szolgáltatásai: 

 Struktúrák létrehozása, felvitele, módosítása, karbantartá-

sa, törlése. 

 Adatok listázása, keresése, leválogatása, rendezése. 

 Adatbázis állományok összekapcsolása. 

 Formázott lista készítése. 

 

 A dBASE legújabb verziója, a dBASE 5.0 már Win-

dows alapú szoftverré lépett elő. 

 

 A másik program a Microsoft Access olyan Win-

dows környezetbe illesztett adatbázis- kezelő program, 

amelynek segítségével az információ könnyen tárolható, ren-

dezhető, visszakereshető és megjeleníthető. Előrelépést je-

lent a korábbi programnyelv- orientált adatbázis- kezelő 

rendszerekkel szemben, amelyekhez számos parancs, függ-

vény, adattípus, alaki szabály, fájl, szerkezet, ismeretére volt 

szükség. 

Táblázatkezelők 

 Az adatbázisok nagy része speciálisan, táblázat for-

májában is definiálható. Ilyen módon elsősorban a pénzügyi, 

gazdasági táblázatok dolgozhatók fel, de a tervezeteket, sta-

tisztikákat is táblázatba foglalhatjuk. A táblázatok számító-

gépes feldolgozását az EXCEL program végzi amellyel lét-

rehozhatjuk és módosíthatjuk táblázatunkat, valamint grafi-

konokat, diagramokat is készíthetünk. 

Access 

 

 

 

 

Excel 
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 Az Excel 4.0 táblázatkezelő program a Windows 

környezethez szervesen illeszkedő, annak szinte minden le-

hetőségét jól kihasználó táblázatkezelő rendszer. A grafikus 

felhasználói felületnek köszönhetően pedig a képernyőn szin-

te mindig azt látjuk, ami a nyomtatáskor a papírra fog kerül-

ni. 

Néhány az Excel főbb szolgáltatása közül: 

 Klasszikus táblázatkezelő funkciók. 

 Több mint 300 beépített függvény a különböző számítá-

sok, matematikai elemzések elvégzéséhez. 

 Mintegy kilencven diagramtípus az adatok ábrázolásá-

hoz. 

 Széleskörű formázási lehetőségek, a reprezentatív jelen-

téskészítéshez. 

 Automatikus kitöltésvezérlő funkció, amely felismeri a 

szabályosságot az adatokban, és ez alapján értelemszerű-

en, az általunk megkezdett módon képes folytatni a soro-

zatokat. 

 Szituáció- érzékeny gyorsmenük, amelyek mindig az 

adott helyzetben használható parancsokat jelenítik meg. 

 Az automatikus formázás funkció segítségével a leggyak-

rabban előforduló táblázatformátumok egyetlen mozdu-

lattal elkészíthetők. 

 Adatbázis támogatás keretében az elterjedtebb adatbázis- 

kezelő rendszerek adatait könnyűszerrel betölthetjük és 

feldolgozhatjuk. 

 Szituáció- érzékeny súgó, amely az adott helyzetben 

szükséges magyarázatokat egy pillanat alatt a képernyőre 

varázsolja. 

Rajzolóprogramok 

 A CorelDraw egy vektorgrafikus, igen sok lehetősé-

get támogató, magas színvonalú ábrák készítésére szolgáló, 

vektorgrafikán alapuló professzionális rajzolóprogram, 

amelynek segítségével egy egyszerű névjegykártyától a mű-

vészi színvonalú grafikáig szinte minden elkészíthető. 

CorelDraw 
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Kombinált programcsoportok 

 A Microsoft Office 4.2 magyar változata négy prog-

ramot, illetve licencet foglal magában. A Microsoft Word 6.0 

for Windows szövegszerkesztőt, a Microsoft Excel 5.0 táblá-

zatkezelőt, a Microsoft Powerpoint 4.0 prezentációs progra-

mot, valamint a Microsoft Mail elektronikus levelezőprog-

ram egy munkaállomásra érvényes licencét. 

 Az Office 95 csomag négy programot tartalmaz a 

Word 7.0 for Windows95 szövegszerkesztőt, az Excel 7.0 for 

Windows95 táblázatkezelőt, a Powerpoint bemutató- készítőt 

és a Schedule naptár- programot. E programcsomag haszná-

latának csak akkor van értelme, ha gépünk a Windows 95-ös 

operációs rendszerrel működik és hardveresen pentium pro-

cesszort, valamint legalább 16 megabájt memóriát tartalmaz! 

Kérdések és feladatok: 

1. Mire való a Norton keretprogramja, a Commander? 

2. Mi a vírus, milyen típusai vannak és hogyan védekezhe-

tünk ellenük? 

3.  Ismertesse a szövegszerkesztő, az adatbázis-kezelő és a 

táblázatkezelő programok főbb jellemzőit! 

 

A szövegszerkesztés alapjai 

 

A Word for Windows 2.0 a Microsoft cég Word szö-

vegszerkesztő programsorozatának egyik jól bevált, megbíz-

ható tagja. Ellentétben a későbbi 6-os verzióval jól fut ala-

csonyabb konfigurációval is! A WinWord 2.0 kamatoztatja 

mindazokat az előnyöket, amelyeket a Windows környezet 

biztosít. Az egységes és könnyű kezelhetőség, a legkülönbö-

zőbb típusú objektumok fogadásának maximális támogatása, 

a teljesen grafikus felület, „amit látsz, azt kapod” sikeres 

megvalósítása, mind olyan előnyös tulajdonságok, amelyek a 

DOS alatt futó szövegszerkesztők egyikét sem jellemzik iga-

zán. A Word for Windows nem kiadványszerkesztő, hanem 

Word for 

Windows 

2.0 



 

 120 

egy professzionális szövegszerkesztő rendszer, amely a kor-

szerű iroda szinte nélkülözhetetlen segédeszköze. 

A Word 2.0 főbb szolgáltatásai: 

 általános szövegszerkesztési funkciók; 

 a szöveg megformázásához használható funkciók széles 

köre (betű, bekezdésformátumok, tabulálás, stílusok stb.); 

 fejléc, lábléc készítése; 

 lábjegyzetek, megjegyzések, könyvjelzők és korrektúra 

támogatásai; 

 tartalomjegyzék és tárgymutató készítés; 

 automatikus boríték- és körlevél készítés; 

 keretek, amelyeket automatikusan körülvehet a szöveg; 

 hasábozás; 

 interaktív vázlatkészítő, amellyel a szöveg tartalmi struk-

túrája percek alatt kijavítható, illetve módosítható; 

 speciális karakterek, szimbólumok, iniciálék egyszerűen 

elhelyezhetők a szövegben; 

 grafikák beépítése a szövegbe; 

 egyszerre több dokumentumállomány is szerkeszthető; 

 a file műveletek széles palettája; 

 különböző nézet- és szerkesztő üzemmódok; 

 táblázatok kezelése, egyszerűbb kalkulációk támogatása; 

 beépített egyenlet-, rajz, grafikon és címszerkesztő prog-

ram; 

 az idegen objektumok fogadásának magasfokú támogatá-

sa. 

 A szövegszerkesztés alapjait egy gyakorlati példán 

nézzük meg. (A Word 2.0 és a Word 6.0 használata hasonló.) 

Ez csak egy lehetséges algoritmus. 

I. A Windows, majd a Word indítása és munkaasztala 

 

 1. A DOS prompt után hozza létre a CICA könyvtá-

rat, (MD CICA majd az ENTER billentyű lenyomása után  

írja be a WINDOWS elindító parancsát és nyomja le az 

ENTER billentyűt.) 

 C:\>WIN majd ENTER klaviatúra gomb lenyomása. 

Ennek hatására általában a WINDOWS programkezelő ikon-
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ja fog megjelenni, vagy maga a programkezelő teljes ablak 

méretben. Ha a programkezelő ikonja jelenik meg, akkor 

előtte a teljes ablakméretet kell létrehozni. 

A továbbiakban a következő jelöléseket alkalmazzuk példánk 

leírásában:  

 kattintson egyet = KE  

 kattintson egymás után gyorsan kettőt = KK 

 kattintson a kívánt mértékig = KM 

 a legördülő ablakban = LA 

 a megjelenő ablakban = MA. 

Mindig az egér bal gombjával kattintsunk és ezt a továbbiak-

ban mindig így értjük. 

 

 Ha gép mellett ül KE a menüsor súgójára majd a LA 

a Windows tankönyvre KE, hogy ezáltal gyakorolhassa az 

egér használatát! 

 Ennek létrehozásához két megoldás is létezik: 

 a programkezelő ikonra KK; 

 a programkezelő ikonra KE, és a megjelenő párbeszéd-

ablaknál a Teljes méret parancsra KE. 

 

 2. Az immár megjelent WINDOWS programkezelő 

ablakában keresse meg a Windows Word 2.0 ablakot, (Tud-

valévő, hogy a parancsorientált DOS operációs rendszerre 

támaszkodva működik a felhasználóbarát grafikus felületű, a 

parancsokat egérrel, billentyűvel kiadható WINDOWS. Ami 

bennünket ez utóbbiból érdekel a WORD szövegszerkesztő 

program a WINDOWS alatt fut, indító ikonja is itt van.) majd 

az ablakban található Microsoft Word ikonra KK. Ennek 

hatására rövid várakozás után (az egér balra mutató nyíl 

alakja homokóra lesz), megjelenik a Microsoft Dokumentum 

ablaka, tehát eljutottunk a WORD szövegszerkesztőhöz. 

Amennyiben a Windows Word 2.0 ablak a programkezelő-

ben ikonméretű (ikon az ablak picike méretben), úgy előbb 

KK, így ablakméretű lesz és a továbbiakban az előzők sze-

rint lehet folytatni. 

 

 

 

Windows 

tankönyv 

ikon 
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 3. A Microsoft Word ablakunk nem más, mint egy 

munkaasztal: 

 felül a munkánk címével, (csak megnyitott, vagy közben 

lemezre mentett dokumentumok esetében, vagyis ha már 

van a dokumentumnak neve), valamint a munkaasztal ab-

lak méretének beállítását szabályzó gombokkal jobb felső 

sarokban. (A jobb oldali kis négyzetben ha a háromszög 

talpán áll és rákattintunk, a munkaasztal teljesen kitölti a 

képernyőt. Alapesetben azonban ez a kis háromszög a 

csúcsán áll, ami azt jelenti nem kell hozzányúlnunk, mert 

eleve kitölti a képernyőt. Ha a csúcsán állóra kattintunk 

egyet, a munkaasztal ikon méretű lesz, és innen már az 

elején említettek szerint kell eljárni, tehát az ikonra KK.); 

 alatta a menünevekkel, bennük a különféle parancsokkal 

amiket úgy lehet előhívni, hogy a kiválasztott menüre KE 

a belőle LA a kiválasztott beállítás-típusra KE és az eset-

legesen MA állítunk be különféle dolgokat. Itt van még 

egy kis négyzet a (dokumentum vezérlőmenüje), de ez 

most bennünket nem érdekel. (Mindenre természetesen 

nem térünk ki.); 

 a harmadik sor az eszköztár, amely a leggyakoribb beállí-

tás típusokat tartalmazza ikon méretben és az ikonra KE a 

parancs végrehajtódik. (Természetesen a menükben is 

megvannak e parancsok, sőt  még sokkal több is, csak mi-

vel ezeket sokszor használjuk, hát a könnyebbség kedvéért 

berakták őket ikonméretű szimbólumokba is. Az eszköztár 

tehát egy szűkített menüsor); 

 a negyedik sor a formátumszalag, amely a betűtípus, a 

betűméret, (e kettő esetében a lefelé mutató nyílra kattint-

va egyszer a legördülő ablakban állíthatunk típust és be-

tűméretet) betűstílus, az igazítások, a tabulátorok, s a ve-

zérlőkarakterek megjelenítésére szolgáló, nagyrészt az 

eszköztárhoz hasonló méretű a formázandó szöveg beállí-

tására szolgáló ikonok csoportja. A formátumszalag is a 

menüsor kivonata, így ez is egy szűkített menüsor; 

címsor 
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 az ötödik sor a vonalzó, mely alapvetően a bekezdéshatá-

rok és tabulátorok beállítására szolgál. Ezek a beállítások 

is nemcsak a vonalzóval, hanem a menüsorral is beállítha-

tóak. Megállapíthatjuk: az eszköztár, a formátumszalag, 

a vonalzó csak a gyorsabb beállítások miatt vannak, 

munkánkat könnyítik, a menüsor ugyanakkor további ál-

lítási lehetőségeket is kínál. 

 a legalsó sor az állapotsor. Itt találjuk az oldalszámok 

állását, az üzemmód állapotát (az átíró-felülíró módot 

vagy a beszúró üzemmódot  a klaviatúrán lévő insert bil-

lentyű lenyomásával tudjuk váltani) stb.; 

 a munkaasztalon található még a vízszintes-függőleges 

görgetősáv, amelyek szerepe a „papírlap” kívánt részének 

megtekintése, amit úgy tudunk elérni, hogy a sávok végén 

található kis nyilakra kattintunk, vagy folyamatosan le-

nyomjuk azt. Előbbi esetben soronként, utóbbi esetben 

amíg nyomjuk, addig gördül a szöveg lefelé vagy felfelé a 

függőleges görgető sáv esetében. 

 

 A WORD munkaasztal (munkafelület) megismerése 

után - konkrét feladat - egy hivatalos levél elkészítése kap-

csán fog megismerkedni a szövegszerkesztővel. 

 
 Menüsor Címsor Eszköztár Formátumszalag 

 

 
 
 Állapotsor Szerkesztő terület Munkaterület 

 

 

vonalzó 

 

 

 

 

 

 
állapotsor 

 

 

 

 

görgetősáv 

Vonalzó 
Görgetősáv 
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II. Szövegszerkesztés művelete 

 

 1. Indítsa el a WORD-öt az előbb ismertetett módon. 

Amennyiben nincs üres lap: KE az eszköztár Új dokumen-

tum megnyitása (3. sor első, vagyis az eszköztár első) ikon-

jára. 

 2. KE a Nézet menüre, majd a LA ablakban KE a 

Nyomtatott forma parancsra (a parancs előtti megjelenő 

pont jelzi a bekapcsolt állapotot). Ismét KE a Nézet menüre, 

és a belőle legördülő ablakban a Nagyít... menüpontra KE. 

Ekkor a megjelenő Nagyítás ablakban KE a Teljes szélesség 

gombra, majd KE az OK gombra. (E fenti két beállítással 

elértük, hogy a lap úgy látszik mint, ahogy a valóságban). 

 

 
 

 3. KE a Formátum menüre, majd annak Oldalbeál-

lítás menüpontjára KE. A MA a Méret és tájolás opció-

gomb gombra KE. Láthatja, hogy nincs mit állítani, mert az 

alapértelmezés van beállítva, vagyis A4-es papírméret és a 

laptájolás Álló. Most KE a Margók opciógombra és állítsa 

be a margókat. (Pl.: a Felső 2,5cm az Alsó 2cm a Bal 2,2cm a 

Jobb 2,2cm legyen.) Ezek beállítása a felfelé-lefelé mutató 

kis háromszögekre KM megoldással vagy az adott mezőbe 

való egér beállás utáni begépeléssel történik. A végén az OK 

gombra KE. 
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 4. A formátumszalag betűtípus keret melletti 

gombra KE a LA a görgetősáv nyilával keresse meg a Times 

New Roman CE-t és KE rá. A betűméret keret melletti 

gombra KE majd a LA görgetősáv nyilával keresse meg a 13 

pontos betűméretet és KE rá. (ez hasonlít az írógép betűmé-

retére és a monitoron is jól látszik a nyomtatott forma 75%  

nagyítása mellett.) 

 5. A formátumszalag Vezérlőjelek megjelenítése 

ikonjára KE ha nem látszódnának a vezérlőkarakterek, mint 

például a szóköz, az enter leütés, a tabulálás, a töréspont be-

vitele. (Ezek persze nincsenek kinyomtatva, de a szöveg for-

mázásakor nagy segítséget jelentenek.) 

 6. A nyers formázatlan levél szövegét kezdje el fo-

lyamatosan begépelni a lenti szempontok figyelembevételé-

vel. Mivel a számítógép automatikusan tördeli a sorokat, te-

hát az új szótagot magától átviszi a következőbe, csak a be-

kezdések végén üssön ENTER-t! Ha a bekezdésen belül új 

sort akar SHIFT+ENTER-t (a + azt jelenti, hogy a lenyomott 

shift közben lenyomjuk az entert is) használjon! – Ha nem 

akarja a szöveget végigírni a lap alsó margójáig, hanem új 

lapon akarja folytatni a Ctrl+ENTER-t használja. – A vezérlő 

karakter, mint az ENTER, SHIFT+ENTER, szakasztörés, 

szóköz, oldaltörés, tabulátor ugyanúgy törölhető mint egy 

sima mezei betű! Szóelválasztáskor a Ctrl+ - gomb (Ctrl és 

az elválasztójel billentyű) használata célszerű, mert ha a szó 

máshová kerül az elválasztójel nem marad a szóban, mint a 

példában (tehet-séges). Nagybetűnél a SHIFT váltógomb, 

vagy tartós nagybetű esetén a CapsLock gomb  benyomott 

állapota kell. 

 Ha a begépelés közben nem ütött volna entert, tehát 

közben nem alakította volna ki a bekezdéseket, (egy bekezdés 

ENTERTŐL-ENTERIG tart) most megteheti úgy, hogy az 

egérrel (az egér alakja a szövegben sín alakú) beáll a kívánt 

helyre és megnyomja az ENTERT. Ugyanígy a bekezdésen 

belüli új sor alkalmazásánál a SHIFT+ENTER-t használjuk. 

Előre törlésre a Backspace billentyűt, hátrafelé törlésre a 

Delete billentyűt használjuk. – Ha valami olyat tettünk amit 

nem kellett volna pl.: törlés, rossz parancs stb akkor KE a 

Szerkeszt/Visszavon eszköztárban  lévő ikonra! 

a szöveg-

szerkesztő 

automatiku-

san tördeli 

a sorokat 

bekezdés 
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 Ezzel kialakult a KAKUKK KÁZMÉR 

SZÖVEGSZERKESZTŐ MŰVEK teljes szövege bekezdé-

sekre bontva. 

 

 7. Mentse el (a már régebben létrehozott) a Winc-

hesteren lévő C:\>CICA könyvtárba eddigi munkáját, nehogy 

egy áramszünet miatt kárba vesszen minden! 

 
 

Ennek megoldása: a File menüpontra KE a LA a 

Mentre KE és ekkor megjelenik a Dokumentum mentése 

ablak. Először a Meghajtók: melletti gombra KE és ha eddig 

nem a C: lett volna kijelölve most KE-rá. Ezután a Könyvtá-

rak:-nál a kis sárga C:\ könyvre KK mire az kinyílik s eb-

ben biztosan megjelenik a már létrehozott CICA könyvtár. A 

CICA-ra is KK majd a Filenév: alatti mezőbe KE az egér 

mutatóval és írja be az angol ABC maximum 8 betűjével a 

file (állomány, dokumentum, levél) nevét. Legyen most ez 

szamba. Ha idáig eljutott és tényleg el akarja menteni, KE az 

OK gombra, melynek hatására megjelenik egy újabb ablak 

Kísérő információk név alatt, aminek az OK-jára KE és 

abban a pillanatban elkezdődik a levele Winchesterre menté-

se. (Ám ha azt akarjuk, hogy az ablakban lévő dolgok, beállí-

tások ne hajtódjanak végre, úgy a Mégsem gombra KE miál-

tal, mintha semmi sem történt volna az ablak eltűnik és a be-

állítások sem hajtódnak végre. Mindenféle ablakra, ahol 

Mégsem és OK van az előbbiek igazak!) Figyelje meg mentés 

mentés 
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után a munkaasztalának felső sorában lévő címsor megválto-

zott és immár az Ön által adott szamba.doc név szerepel 

benne. A továbbiakban is többször érdemes menteni, de ezu-

tán mivel a gép már tudja hova kell menteni elég ha az esz-

köztárban lévő Ment ikonra KE. (Az összes munka végét is 

azzal zárjuk le, hogy erre KE! Mindig tartsuk be e szabályt, 

hogy teljes munkánk megőrződjön a Winchester lemezén.) Itt 

fontos megemlíteni, ha egy korábban elmentett levelet aka-

runk betölteni és azt megnézni, azon dolgozni, akkor az esz-

köztár Megnyit ikonjára kell KE és a MA az előbbiek sze-

rint kell eljárnia úgy a Meghajtók, mint a Könyvtárak eseté-

ben, majd a Filenév-nél KE a kiválasztottra és ezután az OK. 

(A Dokumentum mentése és a Dokumentum megnyitása ab-

lakok kezelése végül is hasonló.) 

 

 
 8. Ha valamelyik karaktert, bekezdésnyi szöveget 

stb. formázni, alakítani szeretnénk előbb ki kell azt jelölni. 

Onnan látni mi van kijelölve, hogy a kijelölt rész inverzben 

van, vagyis fekete háttérben fehér betű lesz. A kijelölésnél az 

egérmutatóval beállunk a kijelölendő szöveg elé-mögé és KE 

majd folyamatosan lenyomott egérgombbal haladjunk a kí-

vánt részig, a végén a gombot pedig engedjük fel. Egy szót 

kijelölhetünk, ha a szóban lévő sínalakú egérmutatóval a 

szóban KK. Amennyiben a baloldali margóhoz áll, egere 

alakja sínről jobbra mutató nyílra változik. Ekkor ha a  be-

kezdés elejére KK az egész bekezdés kijelölődik. A sokféle 

kijelölési technika közül e három ismerete általában elég. A 

kijelölést úgy szüntethetjük meg, hogy bárhova KE. Jelölje 

ki a 3-15-ik bekezdést, majd a Formátum menü Bekezdés... 

kijelölés 
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menüpontjára KE. A megjelenő Bekezdésformátum ablak-

ban a Térköznél az Utána-t 0,5 sorra a Sorközt pedig 1,5 

sorra állítsa, majd KE az OK gombra. 

 

 9. Az első kijelölt bekezdés szövegét állítsa Arial 

CE, 18 pontos, félkövér karakterekre. Ezt megteheti a formá-

tumszalag segítségével úgy, hogy a lefelé mutató betűtípus 

melletti nyílra KE majd a LA a görgetősáv segítségével 

megkeresi az Arial CE-t és rá KE. Ezután a 18 pontos betű-

méretet is be kell állítani hasonló módon. Ami a félkövérsé-

get illeti a formátumszalagon lévő F ikonra KE. (Ha még 

egyszer az F ikonra KE, úgy visszaállna a normál állapot. 

Tehát a kijelölt karakterek formátumszalaggal való állítása 

ki-be kapcsolható.) A levél többi bekezdését vagy szövegré-

szét hasonló módon kell beállítani, vagyis a 2-ik, majd 16-ik 

bekezdést kijelölve a formátumszalagon beállítja a 10 pontos 

betűméretet. Amit dőlt formátumban kell (utolsó három be-

kezdés) azt szintén kijelöli, majd a formátumszalag D ikonjá-

ra KE. 

 
(Az egyszerűbb beállítások tehát a formátumszalagon is be-

állíthatók mint az iméntiek. A bonyolultabbakat pedig a 

Formátum menü Betű... menüpontjára KE megjelenő Betű-

formátum ablakban lehet beállítani a Betűközt az Alsó-

Felső indexet stb. pL: 12
30

-óra esetében a 30-at kijelöljük és 

rá 5 pontos Felső indexet valamint 10 pontos betűméretet 
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kell beállítani. A beállítás után csak akkor kell újra előhívni 

a Betűformátum ablakot, és visszaállítani az eredeti állapo-

tot, ha közvetlen utána írnánk valamit.) 

 

 10. Az első két bekezdést a fejléc területére (a fejléc 

a felső lapszél és a felső margó közti terület) kell helyezni. A 

Nézet menüre KE majd a LA a Fejléc/Lábléc ...-re KE és az 

ezután MA az OK gombra KE. Ekkor megjelenik a kurzor a 

bekezdésjellel a fejlécben. Itt az ideje, hogy kijelölje az első 

két bekezdést, majd az eszköztár Kivág (olló) ikonjára kell 

KE. Ekkor eltűnik az első két bekezdés. Ezután az egérmuta-

tóval álljon a fejlécben lévő bekezdésjel elé ahová aztán KE 

majd az eszköztár Szerkeszt\Beilleszt ikonjára KE. Ezzel a 

fejlécbe kerül ami oda való. 

 

 11. Jelölje ki a fejléc mindkét sorát, (bekezdését) 

majd az eszköztár Középre Zárt ikonjára KE. Jelölje ki a 

második bekezdést majd a Formátum menü a Szegély... 

menüpontjára KE. A MA a Szegély minta aljára KE majd a 

vékony Vonalra végül pedig az OK-ra.  Ezzel kialakult a 

KAKUKK KÁZMÉR SZÖVEGSZERKESZTŐ MŰVEK 

levél fejléce. 
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 12. Jelölje ki a 3-4-ik bekezdést és utána az egérmu-

tatóval az eszköztár Jobbra Zárt tabulátor ikonjára KE 

majd a vonalzó 16 cm-re alá KE. (A vonalzón a 16 cm alatt 

megjelenik egy kis tabulátor jel, amit lenyomott egérmutató-

val  állíthatunk, s megfogva-lehúzva meg is szüntethetjük.) 

Álljon az egérmutatóval a 3. bekezdésbe a „Szám:” elé és KE 

majd nyomja meg a klaviatúra Tab gombját egyszer. Azt ta-

pasztalja, hogy a „Szám”-mal kezdődő rész a helyére ugrott. 

A negyedik bekezdéssel ui. kell bánni. A 15-ik és 16-ik be-

kezdés szintén jobbra zárt 16 cm-nél. Az utolsó bekezdésnél 

hogy pont a „Kakukk Kázmér” alá, középre kerüljön, csak 

annyit kell csinálni, hogy a vonalzó alatti tabulátor jelet balra  

kell elhúzni, a kívánt mértékig. 

 

 13. Jelölje ki a 8. (megszólítás) bekezdést, majd a 

Formátum menü Bekezdés... menüpontjára KE majd a 

megjelenő Bekezdésformátum ablakban állítsuk be a Kö-

zépre igazítást és a Térköznél az Előtte 2 sort Utána 2 sort, 

végén pedig KE az OK-ra. Jelölje ki a 11. bekezdést és az 

előbb említett bekezdésformátumban állítsa a Térközt Előtte 

1 sorra majd OK. A 13. bekezdés esetében a Térközállítás 

Utána 7 sor legyen. 

 

 14. A 9-10. bekezdést jelölje ki, majd a Formátum 

menü Bekezdés... menüpontjára KE, majd a megjelenő Be-

kezdésformátum ablakban állítsa be a Behúzáskeretben az 

Első sort 0,5 cm-re, az igazításkeretben pedig állítsa be a 

sorkizárt illesztést, majd KE az OK-ra. Jelölje ki csak a 10. 

bekezdést, majd a  Bekezdésformátum ablakban állítsa be a 

Behúzáskeretben a bal oldali 1 cm-t, jobb oldali 1 cm-t, 

majd KE az OK-ra. 

 

 15. Ha a begépelés óta nem mentett volna, akkor 

most feltétlenül tegye meg (az eszköztár Ment ikonjára KE). 

 

 16. Jelölje ki a 11-12-13-ik bekezdéseket és az esz-

köztár Bekezdések/Számozása ikonra KE. Az eredménye, 

hogy a kijelölt bekezdések automatikusan növekvő sorrend-

ben megszámozódtak. (Ha a Bekezdés/Bajszos ikont válasz-
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tottuk volna az eszköztárból, most a számok helyén a bekez-

dések előtt kis „bajusz” állna)  

 

17. Egérmutatóval álljon a 10-ik bekezdés elejére, 

majd itt KE és ezután az egérrel a Beszúrás menüre KE és a 

LA a Töréspont...-ra KE majd a megjelenő Töréspont ab-

lakban az Új szakasz keretben lévő Folyamatosan melletti 

gombra KE utána az OK-ra. Menjen a 11. bekezdés elejére, s 

az előbbiek szerint itt is csináljunk szakasztörést. 

 

 
 

(Azért volt szükség a töréspontok elhelyezésére, mert ezt a 

bekezdést hasábozni szeretnénk és ha nem tettük volna két 

töréspont közé, akkor nemcsak a kívánt bekezdés, hanem az 

összes bekezdés hasábokra tört volna. A töréspontokat is lát-

hatjuk a vezérlőjelek megjelenítésének köszönhetően kétso-

ros pontok formájában. Mint ahogy a többi vezérlőjel ez is 

ugyanúgy törölhető mint bármely karakter.) A töréspontok 

felvétele után jelölje ki a 10. bekezdést, majd a Formátum 

menüre KE és a LA a Hasábok....-ra KE majd a megjelenő 

Hasábok... ablakban állítsa be a Hasábok számát 2-re a 

Hasábközt 0,4 cm-re végül KE a Választóvonal melletti kis 

négyszögre az egérmutatóval, majd az OK -ra. A hasábokban 

a nagy szóközök kiküszöbölésére a szavakat ha kell válassza 

el. 
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 18. Üres sorokat igény szerint helyezze el az ENTER 

billentyűvel. 

 

 19. Ismét a 15. pont szerint járjunk el. 

 

 20. Térjen vissza a DOS prompthoz, mert csak a 

prompt megjelenésekor kapcsolhatja ki a gépet!! Elsőként 

lépjen ki a WORD-ből. Ennek lépései: KE a File menüre és a 

LA a Bezár- ra, ezután a KE a File menüre és a LA a 

Kilépre. Másodikként lépjen ki a Windows-ból. Miután az 

előbb kiléptünk a WORD-ből, KE a megjelent Windows 

programkezelő ikonjára és a LA-ban KE a Bezár-ra. Ekkor 

megjelenik a Kilépés a Windows-ból ablak és KE az OK 

gombra az egere mutatójával. Ha ezt jól csinálta, eljutott a 

prompthoz és kikapcsolhatja a számítógépet. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Sorolja fel a WORD 2.0 főbb szolgáltatásait! 

2. Gépeljen be egy szöveget és a kijelölt részeken gyakorol-

ja a különféle beállításokat! 

3. Oldja meg a KAKUKK KÁZMÉR feladatot a leírtak 

alapján, majd próbáljon ettől az algoritmustól eltérő meg-

oldási módokat is alkalmazni! 

számítógép 

kikapcso-

lása 
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KAKUKK KÁZMÉR SZÖVEGSZERKESZTŐ MŰVEK 

111 Esőerdő Sáros u.33. Tel: 333-333 Tel: 666-666 

Esőváros Önkormányzat Szám: 13/13 

Polgármesteri Hivatala Tárgy: Gyakorlás 

Elöljárójának 

Esőváros 

Csatorna u. 2. 

Tisztelt Elöljáró ÚRhatnám! 

Leveled megkaptam, amelyben kéred meséljem el  Neked e 

rendkívül bonyolult vizsgafeladat megoldási módját, hogy az 

pont így nézzen ki, mint ez, amit  a begépelés után látsz. A 

most látható fázisban még nem történt meg a levél megfor-

mázása, mivel ez még az előkészületet mutatja. 

A bekezdésen belüli sorok nagyobb mértékű áthidalására, 

beállítására szolgál a tabulátorok használata. Ez úgy történik 

hogy a formátumszalagon kiválasztjuk a jobb tabulátor jelet 

az egér mutatójával KE és a vonalzón a mutatóval a vonalzó 

adott pontjára KE minek hatására ott rögzül a tabulátorjel. 

Ezután a tabulálni kívánt rész elé állunk az egér mutatójával, 

kattintunk egyet, majd a klaviatúra tabulátor billentyűjének 

lenyomásával  a vonalzón megadott helyre ugratjuk a szöve-

get. 

Nehéz 

Nagyon nehéz 

Nagyon-nagyon nehéz 

Győr, 1999. november 68. 

Tisztelettel: Kakukk Kázmér 

Tulajdonos 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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KAKUKK KÁZMÉR 

SZÖVEGSZERKESZTŐ MŰVEK 

 
111 Esőerdő Sáros u.33. Tel: 333-333 Tel: 666-666 

Esőváros Önkormányzat Szám: 13/13 

Polgármesteri Hivatala   Tárgy: Gyakorlás 

Elöljárójának 

Esőváros 

Csatorna u. 2. 

 

Tisztelt Elöljáró Úrhatnám! 

 

Leveled megkaptam melyben kéred meséljem el  ne-

ked e rendkívül bonyolult vizsgafeladat megoldási módját, 

hogy az pont így nézzen ki mint ez amit  a begépelés után 

látsz. A most látható fázisban még nem történt meg a levél 

megformázása, mivel ez még az előkészületet mutatja. 

 

A bekezdésen 

belüli sorok nagyobb 

mértékű áthidalására, 

beállítására szolgál a 

tabulátorok használa-

ta. Ez úgy történik 

hogy a formátumsza-

lagon kiválasztjuk a 

jobb tabulátor jelet az 

egér mutatójával KE 

és a vonalzón a mu-

tatóval a vonalzó 

adott pontjára KE. 

minek hatására ott 

rögzül a tabulátorjel. 

Ezután a tabulálni kí-

vánt rész elé állunk az 

egér mutatójával, kat-

tintunk egyet, majd a 

klaviatúra tabulátor 

billentyűjének lenyo-

másával a vonalzón 

megadott helyre ug-

ratjuk a szöveget. 

 

1. Nehéz 

1. Nagyon nehéz 

1. Nagyon nagyon nehéz 

 

Győr, 1999, November, 68. 

 

Tisztelettel: Kakukk Kázmér 
Tulajdonos 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11. 

12. 

13. 

14 

15 

16 
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TANTERMEK ÉS MÉDIATÁRAK 

Kommunikációs viszonyok az osztályban 

 

A kommunikációs viszonyokat a taneszközök haté-

kony használata, az iskola nevelési célja, módszere, légköre 

lényegesen befolyásolja, ám ne feledjük a tárgyi környezet 

struktúrája és elrendezése is jelentős hatást gyakorol a kom-

munikáció módjára. Egy helyiségben például a bútorok elhe-

lyezkedése befolyásolja, hogy milyen típusú interakciók jö-

hetnek létre. Pszichológiai szempontból az osztály termeit 

vizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy az interakci-

óra gyakorolt hatás szempontjából a padok elrendezésének 

módjával két típusú teret lehet létrehozni. 

Formális téri elrendezés 

Formális mód esetén a padokat szabályos sorokban 

helyezhetjük el, és azok egyirányba néznek. Elöl foglal he-

lyet a tanári asztal, valamint a tábla és vetítővászon. Az ilyen 

típusú elrendezés alkalmas előadáshoz, konferencia lebonyo-

lításához vagy frontális óravezetéshez. A hazai osztályter-

mekre nemcsak az jellemző, hogy szinte mindegyikük ilyen 

típusú elrendezést mutat, hanem jelentős részük egyben a 

megváltoztathatatlanságot sugallja azáltal, hogy az így elren-

dezett tantermekben a padok le is vannak rögzítve. Szinte 

üzenetet hordoznak arról, hogy milyen típusú oktató tevé-

kenység dominál kereteik között. 

 A formális elrendezésre egy másik lehetőség, ha a 

padokat félkörben helyezzük el úgy, hogy a székek a vezető 

felé nézzenek. Ez az elrendezés szintén előadáshoz, struktu-

rált frontális óravezetéshez alkalmazható. Formális elrende-

zésnél, ahol szabályos sorok vannak, a következőképp oszt-

hatjuk fel a teret a részvétel szempontjából. Az első sor teljes 

szélességében képzeletben meghúzott vonal és a hátsó sor 

középpontját az előbbi vonal két végpontjával összekötő vo-

nalak, egy háromszöget képeznek. Ez az a tartomány, amely-

be a legtöbb tanári kommunikáció irányul frontális óraveze-
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tés esetén. Azok a gyerekek, akik ennek a háromszögnek a 

területén belül vannak, azoknál a legnagyobb a részvétel esé-

lye, mert nekik van legnagyobb lehetőségük szemkontaktust 

létrehozni a tanárral. Amennyiben a tanár nem kívánja az 

ültetést a véletlenre bízni, úgy olyan eszköz lehet ezáltal a 

kezében, amivel lehetővé teszi, hogy bizonyos gyerekek 

számára nagyobb odafigyelést biztosítson. Az ültetés a diá-

kok alcsoportjainak kohézióját is képes formálni azáltal, 

hogy a közel ülőkkel óra közben is több, kommunikáció 

folyhat. 

Informális téri elrendezés 

Informális elrendezésnél az egyik lehetőség, hogy 

egy-egy asztal köré kb. 6 széket csoportosítunk. Ez a változat 

akkor kívánatos, ha kooperatív tanulási munkát végző kis-

csoportokra osztjuk fel az osztályt (nem képességcsoportok-

ra). Az ilyen elrendezés elősegíti, hogy az adott asztalnál 

mindenki mindenkivel tudjon kommunikálni. 

Párban történő tanulásnál egy asztal két szomszédos 

oldalán vagy egymás mellett történő elhelyezkedés kedvező. 

Egy újabb lehetséges mód, ha székekből köröket al-

kotunk asztalok nélkül. Megbeszéléseknél, esettanulmányok-

nál, önismereti készségek fejlesztésénél az ilyen jellegű el-

rendezések kedvezőek. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Milyen tényezők befolyásolják a kommunikációs viszo-

nyokat? 

2. Jellemezze a formális és informális téri elrendezési mó-

dokat! 
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Tantermek, szaktantermek berendezése 

taneszközökkel 

 

Az iskolai tantermekre általában elmondható, hogy 

az AV-eszközöket tartalmazó asztalok és szekrények zárait  

ajánlatos az iskolában azonos típusú zárral ellátni, így a taná-

roknak csak egy kulcsot kell magukkal hordani. Alsó tagoza-

tos tantermekben a csatlakozó aljzatoknak is zárható helyen 

kell lenniük. 

 Színpreferencia vizsgálatok alapján megállapították, 

hogy 6 éves kor előtt a piros és a rózsaszín a legkedveltebb, 

6-10 éveseknél a zöldessárga, világossárga, 11-14 éveseknél 

a világoszöld, pubertástól a halványkék, sárgás színezés a 

legcélszerűbb. A folyosók tantermektől eltérő színezésénél 

célszerű a fentieket figyelembe venni. A fekete fatáblákat 

egyre inkább kiszorítja a sötétzöld acélzománc falitábla, 

amely csillogásmentes, jó kontrasztos írást, rajzolást tesz le-

hetővé. 

 Tanulóink az iskolai munka nagyobb részét ülve 

végzik. A statikus izommunka, a rosszabb vérellátás, a test 

súlypontjának megváltozása már önmagában is fárasztó. A 

rosszul konstruált, nem az életkornak, testméreteknek megfe-

lelő iskolabútor csak fokozza a degenerációs jelenségeket. A 

jól elhelyezett támlájú és kellő nagyságú szék, a dönthető 

asztal diákjaink egészségét szolgálják. 

Vetítéstechnika 

Az AV berendezések eredményes felhasználásának 

egyik feltétele, hogy a vetítőberendezések üzemeltetését a 

világítótestekkel hangoljuk össze. Amennyiben a megvilágí-

tás fénycsővel történik a táblát külön kapcsolható lámpates-

tekkel kell megvilágítani, és célszerű sötétítő függönyök, 

vagy reluxák alkalmazásával az ablak felöli fényt csökkente-

ni. Tökéletes, minden igényt kielégítő megoldás azonban 

nincs, mert a sötétben lazulhat a fegyelem, és jegyzetelési 

problémák vannak. Célszerű megfelelő sötétítő függönyök 

alkalmazása.  

színprefe-

rencia vizs-

gálatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kényelmes 

iskolabútor 

 

 

 

 

 

 

 

 

terem söté-

títés 
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A vetítőké-

szülékek vetítőfelü-

letre képezik le a 

kivetített képet. A 

vetítőfelületek 

fényvisszaverő réte-

ge alapvetően meg-

határozza a szóró-

képességét és a 

fényvisszaverődés 

mértékét, melyek 

fordítottan arányo-

sak egymással, azaz 

minél jobb a szóró-

képesség, annál ki-

sebb a fényvisszave-

rődő képesség. A 

gyöngyvászon hosszú, keskeny termekbe jó, mert csak az 

előtte 40 fokos szögben ülők részére ad jó minőségű fény-

visszaverő képességet a vászonba ágyazott apró üveggolyók 

tömege. Az anyagában nyomott, hófehér barázdázott felület 

kis fényvisszaverő ellenben nagy szóróképességgel rendelke-

zik, így egy osztályterembe inkább ez való, mert jó diffúz 

tulajdonsága folytán a 40 fokon kívüli szögben lévők is jó 

minőségű képet láthatnak. Tehát egy tantermi tábla mellé 

felfüggesztett gyöngyvászon csak az előtte levő padsor szá-

mára nagyon jó, ellenben az anyagában nyomott diffúz, mi-

vel jó szóróképességű, mindhárom padsor számára elfogad-

ható intenzitású kivetített képet biztosít. Fontos, hogy a vetí-

tőfelület átmérőjének legalább 2–3 szorosával legyen távo-

labb az első padsor, és az utolsó padsor az átmérő 6–7 szere-

sénél ne legyen távolabb. Az ideális vetítőernyő mérete 

150x150 cm-es. 

 

 Telepítésnél arra kell ügyelni, hogy az ajtó felőli ol-

dalon, a tábla oldala mellett legyen felfüggesztve és alsó ré-

sze beljebb legyen mint a felső, így a vetített kép nem lesz 

trapéz torzítású, mivel a fényforrástól számított távolság alul 

és felül egyforma lesz. 

 

 

 

 

 

szóróképes-

ség és fény-

visszaverő-

dő képesség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyöngyvá-

szon 

 

telepítés 
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Ma rendelkezésünkre áll a toll formájú, vörös lézer-

fényt kibocsátó pontmutató, mely segítségével magyarázat 

közben, akár 20 m-ről is rámutathatunk a vetítőfelület egy 

bizonyos pontjára. A bot vagy teleszkópos mutatópálca is 

megújult; összecsukva toll formájú és írni is lehet vele. 

Szaktantermek és csoportosításuk 

A szakterem vagy más néven kabinet valamely tan-

tárgy vagy tantárgycsoport tanítására szakszerűen berende-

zett, általában osztályterem nagyságú helyiség. A szakterem 

a tantárgy oktatásához szükséges szemléltetőeszközökkel és 

berendezésekkel (pl. falitérképek, térképek, applikációs táb-

lák, üveges tárolószekrények, gyűjtemények, modellek, vetí-

tőernyők, elsötétítő-függönyök, videó Tv-vel, számítógép 

stb.) felszerelt munkaterem, amelyhez jó esetben szervesen 

illeszkedik egy szertár. A szaktanteremben történő oktatás az 

iskola korszerűsítésének egyik kedvező feltétele. A szaktan-

teremben megteremthető szaktárgyi környezet, a rendelke-

zésre álló gazdag szemléltetőanyag és egyéb taneszköz válto-

zatosabb, színvonalasabb óravezetést tesz lehetővé, valamint 

tágabb lehetőséget ad a tanulókkal való differenciált foglal-

kozásra, elmélyült, ismeretszerzésre, aktív tanulói tevékeny-

ségre. 

 A tornateremhez csatlakoznia kell a testnevelő tanári 

szobában (esetleg védett helyen a teremben) egy „mini 

stúdiónak”, melynek működését a teremből is lehet irányí-

tani, esetleg infra távirányítóval a terembe helyezettet állí-

tani. A teremben két vagy több hangszórót célszerű elhe-

lyezni, fémráccsal védetten. Fontos, hogy a falba zárható 

szekrénybe mikrofon is csatlakoztatható legyen (jobb a 

csiptethetős vezeték nélküli mikrofon alkalmazása), vala-

mint a bejátszásokat erősítőn keresztül, lemezjátszóról és 

magnetofonokról is biztosítani lehessen. A halk mozgást 

irányító zene pozitív hatással van a tanulókra. Sok iskolá-

ban az ünnepségeket is a tornateremben rendezik, így 

ezen termek AV-felszerelését az igényeknek megfelelően 

kell kialakítani. A hagyományos faliképek közül a poszte-

reket érdemes kiemelni, amelyek több lépésben analitiku-

lézer mutató 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabinet 
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san képpel és szöveggel egyaránt közlik az információt. 

(pl. kislabdahajítás mozzanatai lépésről lépésre). 

 Ének- zene terem esetén döntő jelentőségű az AV tanári 

asztal kialakítása, melyben sztereo erősítő, CD lemezját-

szó, kazettás magnetofon elhelyezése szükséges. Ezen kí-

vül 2-4db. jó teljesítményű hangfal és diavetítő, esetleg 

írásvetítő, videomagnó elhelyezése is célszerű. A mikrop-

rocesszoros szintetizátorok kedvező áruk miatt, már a te-

rem részét képezhetik és egyszerűbb kivitelükből, akár 

minden tanuló számára lehet a szakteremben egyet tartani. 

A hagyományos taneszközökből a speciálisan vonalazott 

acélzománc mágnestáblát és az applikációs képeket em-

líthetjük meg. 

 Rajz-szakteremnél alapvető követelmény a kifogástalan 

világítás, a reflektorok alkalmazása, melyek segítségével 

plasztikus hatást lehet elérni, illetve szemléltetni lehet az 

ön és vetett árnyékot, a súrló, teli, és kontrafényt. Az írás-

vetítőn vázlatokat, a diavetítőn műelemzéshez képeket, 

videomagnó és TV segítségével művészettörténeti filme-

ket nézhetünk, valamint magnón, lemezjátszón háttérzenét 

hallgathatunk. A hagyományos taneszközök közül jól al-

kalmazhatók a makettek, a tábla, és az applikációs képek. 

 Természettudományi szaktantermekhez kapcsolódó 

fizika, kémia, biológia és földrajz tárgyak tanításában 

dominál a kísérlet az önálló megfigyelés. A terem AV ki-

alakításánál erre nagy figyelmet kell fordítani. A kémiai 

előadóteremben a vegyszergőzök roncsoló hatása miatt 

csak hordozható készülékeket célszerű telepíteni Kivéve, 

ha elszívóval felszerelt vegyszerfülkével rendelkeznek. A 

hagyományos taneszközök közül nagy szerepe van a ma-

ketteknek, modelleknek, táblának, applikációs képeknek, 

posztereknek, térképeknek és nem utolsó sorban a külön-

féle kísérleti eszközöknek, anyagoknak. 

 Idegennyelvű oktatást szolgáló szaktantermek esetén 

az a kedvező, ha az iskolák egy nyelvi laboratóriummal, 

több kisebb gyakorló helyiséggel, egyéni tanulóhelyekkel, 

valamint egy hagyományos tanteremmel rendelkeznek. A 

nyelvlaborok mint speciális tantermek típusai közül az 

egyik leggyakoribb, legsokoldalúbb az AAC (audio- ak-

tív- komparatív) labor, amelynél a tanári asztalban helye-
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zik el a mestermagnót a vezérlő berendezést és a távsza-

bályzókat. A teremtől elvárható még, hogy elsötétíthető 

legyen, és a tanári asztalba épített alternatív kapcsoló sza-

bályozza a világítást. AV-felszerelése megegyezik az 

egyéb szaktantermek felszerelésével, csak kiegészíti azt a 

speciális fülkében elhelyezett tanulói munkaasztal. A ha-

gyományos taneszközök közül itt is szerepe van a táblá-

nak, applikációs képeknek, posztereknek. 

 Egyéb szaktantermek (magyar, történelem, filozófia  

stb.) felszerelése általában megegyezik a már ismertetett 

szaktantermekével. Feltétlenül legyen írásvetítő, diavetítő, 

magnetofon, lemezjátszó, hangfal, videomagnó, TV. 

 A technika szakterem elsősorban az írásvetítő és diavetí-

tő alkalmazását igényli, de lehetőséget kell biztosítani kü-

lönféle anyag és gyártástechnológiai folyamatok szemlél-

tetése kapcsán, videomagnó használatára is. A hagyomá-

nyos taneszközök közül jelentős szerepe van a makettek-

nek, modelleknek, valamint a táblának, applikációs ké-

peknek, és posztereknek. 

 Számítógépes szaktantermeknél hálózatba központi 

szerverhez kötött vagy önálló saját winchesterrel ellátott 

gépekkel találkozhatunk. A korszerű szoftverek alkalma-

zása megköveteli a többek között jó minőségű alaplapok, 

RAM-ok, processzorok beépítését (legalább 486 változat, 

de inkább Pentiumos) a gyors programfutáshoz, alkalma-

záshoz. A terem részét kell képeznie egy pormentes acél-

zománc felületű speciális tollal írható és szárazon törölhe-

tő táblának. A nagy teljesítményű írásvetítő alkalmazása 

is hasznos különösen, ha van hozzá LCD kivetítő. Ez a 

számítógép monitor képét egy folyadékkristályos panelon 

jeleníti meg és ezt világítja át, vetíti ki az erős fényű írás-

vetítő. 
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Kérdések és feladatok: 

1. Milyen általános tényezőkre kell odafigyelni a tanterem 

kialakítása, berendezése kapcsán? 

2. Mi az összefüggés a vetítőfelületek szóróképessége és 

fényvisszaverődő képessége között? 

3. Jellemezze a tantermek ideális vetítőfelületét és telepíté-

sének helyes módját! 

4. Sorolja fel a szaktantermeket és a hozzájuk kötődő okta-

tástechnikai eszközöket, valamint azok felhasználási le-

hetőségeit! 

5. Vegye számba iskolája tantermeinek, szaktantermeinek 

hiányosságait! 

 

A médiatár funkciója, speciális felszerelése, 

eszközei 

 

Az iskolai médiatárak a tanítási- tanulási folyamat-

ban az ismeretforrás olyan komplex tárházát alkotják, amely-

ben szervezetten, rendszerezetten megtalálhatóak a különféle 

műveltségtartalmak mind a tanulók, mind a pedagógusok 

számára. A médiatárakban az információhordozók és az in-

formáció közvetítők, valamint a megfelelő helyiség, benne 

elkülönített tanulói fakkok alkotják azt a technikai hátteret, 

amely által médiatárnak nevezhetjük magát a helyiséget. 

 Régebben a médiatár szerepét elsősorban az iskolá-

hoz kapcsolódó könyvtár töltötte be, de napjainkra ez a ha-

gyományos funkció – az audiovizuális információhordozók 

újabb és újabb tagjainak megjelenésével – kibővült. A mé-

diatár, másként forrásközpont, a tudás megszerzésének cent-

ruma, ahol az eltöltött tanulási idő meghaladhatja az órarendi 

órák akár 30 %-át is. Az osztály és csoportmunka mellett így 

nagyobb hangsúlyt kap az individuális tanulás. Az iskolai 

oktatás az önálló ismeretszerzés képességének előtérbe he-

lyezésekor kulcsszerepet tulajdonít a forrásközpontoknak, 

ahol már nagyszámú rendszerré szervezett információhordo-

médiatár 

az önálló 

ismeretszer-

zés színtere 

 

forrásköz-

pont 
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zók és integrált számítógépes nyilvántartás segíti a keresést 

és az egyéni tanulást. Egyes országokban a médiatárak szá-

mítógépes hálózat révén tartanak kapcsolatot egy-egy területi 

regionális központtal, illetve egymással. Magyarországon is 

működnek ilyen számítógépes hálózatok. 

A médiatár működése 

Az egyéni felkészülés érdekében a helyiséget több 

részre célszerű felosztani, így akik valamilyen audiovizuális 

eszközzel dolgoznak, nem zavarják azokat, akik elmélyülten 

olvasnak. Az információhordozók általában szabadpolcon 

szakrendi vagy témakörök szerinti elhelyezésben találhatóak. 

Így az olvasó könnyen megtalálhatja a számára legmegfele-

lőbb ismerethordozókat, végigböngészheti a polcokat. A té-

makörhöz megtalálható különböző típusú információhordo-

zók közül könnyebb kiválasztania a céljának megfelelőt. A 

nem nyomtatott dokumentumok „olvasásához” technikai 

eszközökre van szükség. Minden típusú információhordozó-

hoz megfelelő eszközt kell biztosítani. Miután a felhasználó 

a szükséges dokumentumokat kiválasztotta, vagy kölcsönzi 

vagy helyben dolgozza fel azokat. A kölcsönzés folyamata 

ugyanaz mind a könyvek, mind a nem nyomtatott dokumen-

tumok esetében. 

 A médiatárnak biztosítania kell a kellemes környeze-

tet az egyéni és kiscsoportos munka számára. Biztosítania 

kell a könnyű eligazodást, az információhordozókhoz történő 

egyszerű hozzáférést és a jó munkalehetőségeket. Az audio-

vizuális információhordozók helyben olvasásának feltételeit 

is ugyanúgy meg kell teremteni, mint a nyomtatott dokumen-

tumokét. A fenti célt szolgálják a fakkok. 

 A gyarapítás, nyilvántartás egyrészt a hagyományos 

nyomtatott könyv, folyóirat, másrészt az újabb médiumok, 

mint a videofilm, CD-lemezek, hangkazetták, diák, különféle 

számítógépes oktatóprogramok, multimédiacsomagok be-

szerzését és saját készítését jelentik, másrészt azok könnyen 

elvégezhető keresését, szelektálását, válogatását, amihez 

alapvetően jó a hagyományos módszer, tehát a címek szerin-

ti, szerzők szerinti katalógus-nyilvántartás. Ahol lehetőség 

van olyan számítógépes nyilvántartást kell megvalósítani (ma 

nyugodt 

feltételek 

biztosítása 

állomány-

gyarapítás 

és nyilván-

tartás 
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ezt általános követelményként is megfogalmazhatjuk), amely 

gyors, naprakész, tartalmas információt ad mind a szakkata-

lógus (a mű címe, tartalma alapján), mind a műre jellemző 

tárgy, katalógus alapján. Az ilyen számítógépes program pl. 

egy tanuló számára a cserebogár címszó alatt részletes in-

formációt nyújt hol, melyik könyvben, folyóiratban, video-

műsorban, dián vagy egyéb információhordozón található 

meg a cserebogárral kapcsolatos információ. 

 A raktározás a katalogizálással összefüggő tevékeny-

ség, amely során médiánként (könyv, videofilm stb.) és szak-

tárgyanként tárolják a különböző nyomtatott és nem nyomta-

tott információhordozókat. Fontos feladat, hogy a raktározást 

megfelelő állománymegőrző tevékenység kísérje. 

 Amennyiben idő és egyéb korlátok miatt az informá-

ciót nem tudjuk a helyszínen feldolgozni, ez esetben vagy 

időszakosan kölcsönkérjük, vagy arról másolatot készítünk 

vagy készíttetünk. Egy mai információközpontnak alapvető 

funkciója, hogy rendelkezzen fénymásolóval, hangmásoló-

val, videomásolóval, sokszorosító készülékekkel. Enélkül 

nem tudná betölteni forrásközpont szerepét, ami nemcsak az 

iskolán belüli, hanem az iskolán kívüli tanulás elősegítését is 

szolgálja. 

 Az ábrák, folyóiratcikkek másolása sokszorosítása 

mellett a nem nyomtatott dokumentumok másolása is szük-

séges. A hangzó dokumentumok esetében ez úgy jelentkezik, 

hogy a zeneműtár értékesebb anyagát, hanglemezeit magnó-

szalagra játsszák át, és az utóbbit adják ki helyben meghall-

gatásra és kölcsönzésre, vagy az olvasó kazettájára másolja 

át a könyvtári a hanganyagot. A videó- és a hangjel néhány 

csatlakozó segítségével egyszerűen megoldható. Diaképek 

másolására is szükség lehet, azonban erre nem minden mé-

diatár rendezkedhet be, mert ez már speciális technikai esz-

közöket igényel. Az audiovizális szolgálathoz tartozik még a 

technikai eszközök karbantartása, valamint a póteszközök és 

tartalék alkatrészek tárolása, raktározása. 

 A fakkok speciálisan kialakított egyéni olvasóaszta-

lok, amelyeket a különböző típusú nem nyomtatott ismeret-

hordozók megnézéséhez, meghallgatásához megfelelő eszkö-

zökkel szereltek fel. A fakkokban lehetőség nyílik interaktív 

multimédiás számítógépes oktatóprogramok használatára is, 

raktározás 

kölcsönzés, 

reprográfiai 

és audiovi-

zuális szol-

gáltatás 

multimédiás 

fakkok 
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melynek során a tanulók egy számítógépes oktatóprogram-

mal tudnak kommunikálni. A számítógép ismereteket közöl, 

visszakérdez, s ha rossz választ adtunk, kiegészítő informáci-

ókat nyújt, képeket játszik be, zenét, hangot ad. 

 A fakkok, más néven bokszok írófelületét szabadon 

szokták hagyni és alatta vagy fölötte helyezik el a technikai 

eszközöket. A zavaró hangot, fényt a bokszok közötti falak 

szigetelésével szüntetik meg. Csoportos munka esetén egy 

kisebb helyiséget szerelnek fel audiovizuális eszközökkel 

ezzel segítve az előadásokat. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Mit takar a médiatár és a forrásközpont fogalom? 

2. Milyen főbb helyiségeket tartalmaz a médiatár? 

3. Ismertesse a médiatár feladatait! 

4. Vizsgálja meg, hogy iskolai médiatára mennyiben tudja 

betölteni forrásközpont szerepét! 

 

Sokszorosítás, másolás eszközei az iskolai 

médiatári munkában 

 

A másolás és a sokszorosítás az információ tartalmá-

nak, formai megjelenésének valamely hordozóra való több-

szöri megismétlését jelenti. Az elnevezés közötti különbség, 

hogy míg a másolás során az eredeti információról készül a 

másolat, addig a sokszorosítás során az eredetiről egy köztes 

másolat készül. Vagyis a  másolás mintegy „direktbe” megy, 

míg a sokszorosítás során két lépcsőben zajlik a folyamat. 

Másolást, sokszorosítást nyomtatott, mágneses és optikai in-

formációhordozókról lehet készíteni. Az iskolai tevékenysé-

gek során elsősorban a fénymásolásos, valamint a stencilező-

gép megújított változatával a risographos sokszorosítási 

technikával találkozunk. 
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A fénymásoló készülékek csoportosítása teljesítmény sze-

rint 

1. minik (2–3 másolat/perc); 

2. kisméretűek (10–15 másolat/perc); 

3. kompakt (20–40 másolat/perc és A/3-as A/4-es másolat is 

lehetséges, valamint 50–200%-ig kicsinyít és nagyít); 

4. állványos (60 másolat/perc feletti és azon kívül, amit a 

kompakt tud még szortírozóval is felszerelik); 

(Minél kisebb teljesítményű a gép, annál nagyobb az egy má-

solatra eső önköltség.) 

A fénymásoló gép használata 

1. Az oldalán vagy az előlapján bekapcsoljuk. 

2. Felnyitjuk a fedelét és az üveglappal szembefordítva a 

szöveget, azt ráhelyezzük a felületre. A segédvonalak 

mentén beállítjuk a papírt álló vagy fekvő pozícióba. 

3. Beállítjuk a kicsinyítés, esetleg nagyítás mértékét száza-

lékos arányban. Például egy A/4-es lap A/3-ra felnagyítva 

140%-os nagyítással készül, mert ha az A/4-es lap hosz-

szabbik oldalát 100%-nak vesszük, akkor az A/3-as lap 

hosszabbik oldala 140%-os. Fontos, hogy ne keverjük 

össze a felületet az élhosszal, mert a százalék beállításnál 

nekünk mindig az élhossz nagyítása számít. Tehát hiába 

duplája az A/3-as lap felülete az A/4-es lap felületének, 

nem 200%-ot fogunk beállítani, mert az élhosszat kell 

alapul venni. 

4. Ha túl világos a szöveg, nagyobb fényerőt kell beállítani, 

hogy a másolat kontrasztosabb legyen. Ilyen esetben a 

DARK (sötét) felé kell állítani, ellenkező esetben a 

LIGHT (világos) felé. 

5. Beállítjuk a darabszámot. Egyszerre csak 99-ig tudunk 

másolni, s ha ez elkészült lehet ismét 99-et másolni. 

6.  Indítjuk a másolást. Ez általában egy jellegzetes nagy zöld 

gombbal történik. 
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A fénymásoló gép felhasználása 

Könnyűszerrel tudunk gyönyörű fóliatranszparenst 

készíteni fénymásoló segítségével akár kézzel szerkesztett 

ábráról, szövegről, akár könyvből nagyított-kicsinyített ábrá-

ról, akár számítógépes szövegszerkesztővel létrehozott 

anyagról és mindezt nyomdai minőségű kivitelben.  

 Felhasználhatjuk adminisztrációs dokumentumok, 

tájékoztatók, értesítők, szakmai cikkek, feladatlapok, tesztek 

és fóliatranszparensek készítésére. 

(A risograph eljárás a stencilező technika megújítá-

sa, ami tökéletes kivitelt eredményez-, ez már nagyítani-

kicsinyíteni is tud. Maga a készülék az alkalmazott lézeres 

letapogatásos megoldás miatt drága, és csak 100 példány 

felett olcsóbb a fénymásolónál. Nagyon gyorsan dolgozik.) 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Mit ért másoláson és sokszorosításon? 

2. Osztályozza a fénymásolókat teljesítményük szerint! 

3. Sorolja fel a fénymásoló gép üzembe helyezésének, be-

állításának lépéseit! 

4. Az iskolai munka melyik területein alkalmazhatjuk a 

fénymásoló gépet? 

5. Gyakorolja a különféle beállításokat, adott méretre na-

gyítást, kicsinyítést! 

 

Nyilvántartási rendszerek 

 

Mint minden ismeretet tartalmazó dokumentumgyűj-

temény, a médiatár is csak akkor tud megfelelni feladatának, 

ha valamilyen módon a felhasználó információt kaphat arról, 

mi van meg az állományban. Erre a célra többféle feltáró 

rendszer alakult ki. A médiatárban történő tájékozódáshoz a 

cédulakatalógusok jönnek számításba. A katalógusok készí-

tése hozzátartozik a médiatár tevékenységéhez. A könyvtá-
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rakban évszázadok óta használják az állomány feltárására. A 

nagyobb kötetszámú könyvtárban való tájékozódásnak elen-

gedhetetlen feltétele többféle katalógus készítése. A média-

tárnak, amely sokféle médiumot gyűjt, még inkább szükséges 

a katalógusrendszerek kiépítése. Ezek közül nézzünk néhá-

nyat: 

Betűrendes katalógus 

A betűrendes katalógusba a dokumentumok szerzője, 

illetve a címe alapján sorolják be a cédulákat. Mivel az audi-

ovizuális anyagoknak általában több készítője van: forgató-

könyvíró, rendező, operatőr, fotós, hangmérnök, szerkesztő, 

rajzoló stb. ajánlatos címet választani a besorolási rendszó-

nak. Felvetődhet a kérdés, hogy a különböző ismerethordozó 

anyagokat egy vagy több betűrendes katalógusba sorolják-e? 

A válaszunk az, hogy az első időszakban, amíg az állomány 

túlnyomó része könyvekből tevődik össze, ajánlatos az egyes 

médiumokat külön- külön betűrendes katalógusba szerkesz-

teni. Ebben az esetben a használónak, aki pl. videofilmet ke-

res, nem szükséges az egész katalógust végigböngésznie, 

csak a filmekről készült részt nézi át. Ugyanez vonatkozik a 

többi médiumra is. A betűrendes katalógusba általában a 

szerzőt (szerzőket) és a címet közösen sorolják be. Találko-

zunk azonban külön betűrendes szerzői, illetve betűrendes 

címkatalógussal is. 

Szakkatalógus 

A magyar könyvtárakban a szakkatalógusok általá-

ban az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO), vagyis a mű 

tartalma alapján készülnek. A 10 főosztályból álló rendszer 

további osztályokra, alosztályokra stb. bontható, melyeket 

számjegyekkel fejeznek ki. Ezt az osztályozási rendszert fel 

lehet használni az audiovizuális ismerethordozók feltárására 

is. Itt is felmerül azonban a kérdés, hogy a szakkatalógust 

integráltan vagy médiumonként külön készítsék-e el? A vá-

lasz hasonló, mint a betűrendes katalógusnál. Kisebb meny-

nyiségű AV- anyag esetében célszerű külön megszerkeszteni, 

katalógus 

típusok 
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az AV-állomány növekedésével azonban az integráció meg-

valósítható. 

Tárgyszó katalógus 

A tárgyszó katalógus építésekor az egyes dokumen-

tumokat a tartalmukat kifejező szóval kell ellátni. Természe-

tesen a legritkább esetben lehet egyetlen szóval megjelölni a 

tartalmat sőt a mélyebb feltárás, a több információnyújtás 

végett szükséges is több tárgyszót alkalmazni. A tárgyszó 

katalógus építése igen nagy figyelmet igényel, de a legtöbb 

segítséget is nyújtja a felhasználóknak. Először ki kell alakí-

tani a tárgyszójegyzéket, gondosa ügyelve arra, hogy a teljes 

állomány le legyen fedve. A betűrendbe sorolt élő tárgysza-

vakon belül egymást követik azoknak a dokumentumoknak a 

katalóguscédulái, melyek az adott témához tartoznak. E kata-

lógustípus lehetőleg integrált formában készüljön, aminél az 

adott tárgyszó után a könyvek, diafilmek, hangfelvételek 

transzparensek stb. bibliográfiai leírását tartalmazó cédulák 

vegyesen kerüljenek besorolásra. 

 A tájékozódás alapját ma még zömében a cédulakata-

lógusok képezik, de egyre több intézménynél találkozunk 

olyan számítógépes programmal, amely a címben, a rövid 

tartalmi leírásban szereplő tárgyszavak alapján képes az in-

formációhordozókat azonosítani, megkeresni adataikat, és 

azokat kiírni. A médiatári számítógépes nyilvántartási rend-

szer kezeli a tagi nyilvántartásokat, könyvtári állományokat 

(leltári szám, raktári szakjel, cutter ISBN, ETO számok, író, 

szerző, kiadás, példányszám, tartalom stb. szerinti nyilván-

tartás), elkészíti a nyilvántartási és kölcsönzési kartonokat. A 

program DBASE/CLIPPER nyelven íródik, az adatállomá-

nyok (DBF file-ok), a mezők nevei pedig a valóságot tükrö-

zik. A rendszer bármilyen IBM PC kompatibilis számítógé-

pen, hálózatban is üzemeltethető. A rendszer működését ve-

zérlő funkciók képernyőnként megjelennek. Az állandó jel-

legű adatok elérési útja automatikus, így nem szükséges azok 

tartalmát kívülről ismerni. A rendszer üzemeltetési dokumen-

tációját a HELP könyvtár tartalmazza. Lehetőség van a do-

kumentáció (felhasználó számára egyedi fontos tudnivalók-
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kal) működés közbeni kiegészítésére, továbbá a képernyőről 

minden kinyomtatható. 

 

Kérdések és feladatok: 

1. Miért van szükség nyilvántartási rendszerekre? 

2. Ismertesse a médiák nyilvántartására alkalmas kataló-

gustípusokat! 

Információhordozók tárolása 

1. Az információs központokban általában külön raktározzák 

a könyveket, folyóiratokat és az audiovizuális informá-

cióhordozókat. Ez főként azokban az iskolákban történik 

így, ahol még nem szokták meg a nem nyomtatott doku-

mentumok formáját, és félnek attól, hogy esetleges el-

vesztésük sok problémát okoz. Ahol igen kevés a hely, ott 

nagyság szerint osztályozva is külön tartják a különböző 

típusú információhordozókat. 

2. A könyvekkel együtt tartják azokat az anyagokat, amelyek 

formája megfelel a könyvekének, így nem jelent problé-

mát elhelyezésük a könyvespolcokon. Az egyéb formájú 

és különleges kezelést igénylő médiumokat külön helyi-

ségben tárolják, ahol megfelelő hőmérséklet és páratarta-

lom biztosítható. 

3. Minden típusú információhordozót együtt tartanak – füg-

getlenül azok formájától – szakrendi vagy témakörök sze-

rinti elhelyezésben. Ez a felhasználóra orientált tárolási 

raktározási rendszer, mert így bárki, aki megkeresi a meg-

felelő polcot, azonnal tájékozódhat arról, hogy az adott 

témakörben milyen típusú és mely információhordozók 

alkotják a könyvtár állományát. 

 A diafilmek tárolására a legcélszerűbbek az elválasztók-

kal felszerelt fiókok vagy dobozok. Az elválasztás azért 

fontos, hogy a diatekercsek ne keveredjenek össze, ne gu-

ruljanak el a fiókok kihúzásakor. A keretes diapozitíveket 

különböző típusú és nagyságú dobozokban és tasakokban 

árulják. A dobozokon fel vannak tüntetve az egyes diaké-

az AV szoft-

verek táro-

lási módjai 

a diák, dia-
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pek címei de önmagában eléggé áttekinthetetlen a diasor. 

Amikor válogatásra van szükség, akkor megfelelőbb a 

műanyagtasakos megoldás, amelyet ha fényforrás felé 

fordítunk, annak tartalma áttekinthetővé válik. A mű-

anyagtasakot, mely A/4-es formátumú, fiókos szekrénybe 

függeszthetjük. 

 A hangkazetták, videokazetták tárolása általában fiókok-

ban vagy polcokon történik az erre a célra szolgáló egy-

szerre sok kazettát tartó műanyag rekeszekben. A mág-

nesszalagok tárolásánál ügyelni kell, hogy elektromágne-

ses készüléktől távol legyenek és félévente legalább egy-

szer legyenek átpörgetve. 

 A hagyományos lemezek sérülékeny mivoltuk miatt kü-

lönleges mechanikai sérülés elleni tartófakkot kívánnak. 

A mai CD-lemezek tárolása speciális műanyag állványre-

keszekben valósulhat meg. 

 

 A katalogizálás és a raktározás egymással összefüggő 

tevékenységek, hiszen a cédulán fel kell tüntetni, hol találha-

tó meg a keresett AV anyag. Az oktatási intézmények speciá-

lis feladatai sajátos szakrend kialakítását igénylik. Gyakori, 

hogy az iskolai tantárgyak alapján bontják, jelzetelik és rak-

tározzák az anyagokat. Például a történelem témájú anyagok 

Tört. rövidítést és folyamatos leltári számot kapnak. A do-

kumentum típusának jelölésére az adott médium betűjelét 

használják. 
VDK-Videokazetta, 

F-Film,  

D-Diafilm, 

Hgk-Hangkazetta,  

T-Transzparens,  

Hgsz-Hangszalag 

 

Így a teljes raktári jel például három elemből áll: 

1. a szakrend jele: történelem = Tört. 

2. a médium jele: videokazetta = VDK 

3. leltári szám: = 384. 

Kérdések és feladatok: 

1. Milyen esetekben tárolják együtt vagy külön a könyve-

ket és egyéb AV információhordozókat? 

2.  Milyen raktározási, tárolási katalogizálási megoldást igé-

nyelnek az iskolai AV információhordozók? 

hangkazet-

ták, vidoka-

zetták táro-

lása 

lemezek 

tárolása 

katalogizá-

lás - raktá-

rozás 
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