
1. Ez a számítógépes kommunikáción
alapuló, kábeleken, kapcsolókon stb. terebé-
lyesedõ univerzum, mely leginkább a köz-
ponti idegrendszer struktúrájára emlékez-
tet, természetesen nemcsak a szövegszerû-
ség hanyományos formáival, a kommunika-
tív interakciók típusaival kapcsolatos isme-
reteinket, hipotéziseinket ‘írja felül’ (amirõl
egy másik alkalommal kívánunk szólni),
hanem elõbb-utóbb arra kényszerít bennün-
ket, hogy felülvizsgáljuk mindennapi szoká-
sainkat, újraértékeljük gondolkodásunkat,
s újrafogalmazzuk embertársainkhoz, diák-
jainkhoz való viszonyunkat.

1. ábra

2. Ebben a rövid írásunkban egyrészt a
Magyar Elektronikus Könyvtár projekt
(http://www.mek.iif.hu), másrészt a Sulinet
közoktatási program (http://www.sulinet.hu)
munkájába kívánunk analóg (lineáris) for-
mában és informatív jelleggel (mellõzve
többek között a technikai részleteket) bete-
kintést nyújtani.

2.1. A Magyar Elektronikus Könyvtár a
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesz-
tési Program projektjeként: „a magyar nyel-
vû vagy magyar vonatkozású oktatási, tudo-

mányos vagy kulturális célokra használha-
tó, szabadon terjeszthetõ elektronikus doku-
mentumok központi gyûjtõhelye kíván len-
ni”. 1994-ben jött létre, nyilvános és ingye-
nes szolgáltatásait 1995 tavaszán kezdte
meg. Nyitólapját lásd az 1. ábrán.

A nyitólap bal oldalának felsõ ablaka tá-
jékoztat a könyvtár struktúrájáról. Az Irattár
menüpont alatt a projektrõl, az Információs
pultnál a könyvtár használatáról nyerhet fel-
világosítást a látogató. A Ruhatár és raktár se-
gédprogramokat kínál, a Könyvtári faliújsá-
gon hírek olvashatók, a Vendégkönyv, ille-
tõleg a Javaslatok és kérdések a látogatók
észrevételeit, megjegyzéseit stb. tartalmaz-
za. A Kiállítások alatt alkalmi bemutatók
láthatók az állomány látványosabb részeibõl
(például József Attila-kiállítás). A Gyarapo-
dás, valamint a Virtuális gyarapodás menü a
friss anyagokra, az Ajánlott olvasnivaló a
könyvtár kurrens dokumentumaira hívja fel
a figyelmet. AVirtuális világkönyvtár menü
alatt „egy folyamatosan növekvõ gyûjte-
mény épül az ország és a világ más gépein
található elektronikus könyvek, újságok,
szöveggyûjtemények, illetve az Internet leg-
fontosabb keresõrendszerei (…) címeibõl.”

2. ábra
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Gutenbergtõl 
a Neumann-univerzum felé
A Magyar Elektronikus Könyvtár és a Sulinet

Diákjaink szellemessége izgalmasabb, hitelesebb és
kétségkívül produktívabb, mint tanáraink szellemisége.

Immár valóban egy fejlett technológiájú társadalomban élünk, mely-
nek alighanem legjellegzetesebb vonása egy globális hálózat megalko-
tása. E hálózat egyre inkább kulturális örökségünk elektronikus kifeje-

zőjévé és a kortárs episztémé virtuális terepévé válik.



A nyitólap (lásd 1. ábra) jobb oldalán lát-
ható Olvasóterem mutatja a könyvtár teljes
digitális gyûjteményét a következõ temati-
kus csoportosításban: „Természettudomá-
nyok”; „Mûszaki tudományok, ágazatok”;
„Társadalomtudományok”; „Humán terü-
letek, kultúra”; „Kézikönyvek és egyéb”.
A virtuális vendég ezen a helyen vagy a
Katalógus (lásd 2. ábra) segítségével ke-
resgélhet a jelenleg több mint 2500 letölthe-
tõ dokumentumot tartalmazó állományban.

3. ábra
A nyitólap (lásd 1. ábra) bal alsó szekto-

rában található kapcsolók szép magyar
könyvtárakba kalauzolják a látogatót, a 3. áb-
rán például a sárospataki Református Kollé-
gium Könyvtárába. Rövid története során
kisebbfajta nemzeti mozgalommá szélesedett
a könyvtár. Minden dokumentumfajtát gyûjt,
amit egy könyvtár általában szokott. Köny-
vek, szépirodalmi mûvek, tanulmányok,
disszertációk, szótárak, térképek stb. egyaránt
találhatók anyagában. Tematikusan „elsõ-
sorban a számítógépes hálózatok, a könyv-
tártan és informatika, a közgazdaságtan és a
szépirodalom polcain van már nagyobb gyûj-
temény”. A gyûjtésen kívül különösen fon-
tos feladatának tartja az elektronikus publi-
kálás támogatását. (Részletesebben lásd az
Információs pult tájékoztató anyagában.)

2.2. A Sulinet program Középiskolai
Internet Program néven indult 1996 szep-
temberében központi költségvetésbõl. Nyi-
tólapját lásd a 4. ábrán.

4. ábra

A Sulinet programmal a Mûvelõdési és
Közoktatási Minisztérium „célja a decent-
ralizált közoktatás támogatása az Internet
hálózattal, ezzel is növelve a régiófügget-
lenséget, esélyegyenlõséget. A program
feladata, hogy 1998. szeptember 1-ig vala-
mennyi magyarországi középiskola és kol-
légium, 2002-ig pedig valamennyi általá-
nos iskola bekapcsolódjon az Internet há-
lózatba” (Ádám Katalin–Könczöl Ta-
más–Racskó Péter–Török Petra: A Sulinet
Program. A Sulinet helye, szerepe a közok-
tatásban. MKM Informatikai Igazgatóság,
Budapest, 1998).

Ez a cél- és feladatrendszer a Nemzeti
Alaptanterv és az európai uniós normák as-
pektusából is új, mondhatni, történelmi táv-
latokat nyitott a magyar közoktatás moder-
nizációjában.

A feladat elsõ része 1998 szeptemberére
gyakorlatilag befejezõdött. Ezzel elvileg
valamennyi középiskolai tanuló hozzájuthat
a hálózat kínálta lehetõségekhez: levelezhet,
levelezési listákhoz kapcsolódhat, web-
lapokat készíthet, tévézhet az Interneten,
adatbázisokban kutathat stb. A feladat foly-
tatását, a hálózat kiterjesztését az általános
iskolákra 1998 novemberében az Oktatási
Minisztérium  sajnos  „leállította”, aminek
következtében kisiskolás diákjaink – minden
bizonnyal a legfogékonyabb korosztály –
túlnyomó többsége intézményesen egyelõ-
re nem élvezheti a hálózat szolgáltatásait.

Az infrastruktúra (ily módon szükség-
képpen felemás) kiépülését követõen a prog-
ram legfontosabb része a tartalomszolgálta-
tás fejlesztése, némi egyszerûsítéssel az,
hogy tanulóink valamennyi tárgyban, mû-
veltségi területen megfelelõ mennyiségû és
minõségû információhoz, elektronikus tan-
könyvhöz, korszerû szemléltetõ anyaghoz,
egyszóval tudásbázishoz férhessenek hozzá.

5. ábra
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S miközben egyre színvonalasabb kiad-
ványok látnak napvilágot CD-ROM-on is
(néhány CD-ROM-mal kapcsolatban lásd
többek között Benkes Réka–Vass László:
Magyar költõk CD-ROM-on. Szemiotikai
szövegtan 10. A szemiotikai szövegtani
kutatás diszciplináris környezetéhez II.,
Szerkesztette Petõfi S. János–Békési Im-
re–Vass László. JGYTF Kiadó, Szeged,
1997. 277–287. old., Benkes Réka–Vass
László: Korszerû módszerek és eszközök
az oktatásban. Iskolakultúra, Budapest,
1997. 11. sz. 131–133. old.; Benkes Ré-
ka–Vass László: Galaxisról galaxisra 3.
„Nem csak diákoknak”. Módszertani Köz-
lemények, 1998. 4. 143–146. old.), elké-
szült a Sulinet oktatóprogramjainak elsõ
hálózatról letölthetõ  csoportja is. Sõt, idõ-
közben megindult az Írisz tartalomfejlesz-
tési program is.

Az oktatóprogramoknak három fõ típusuk
van: a Sulinet Digitális Órák, a Sulinet Há-
zi Feladat és a Sulinet Friss Tudás soroza-
tok, melyekhez más kiegészítõ anyagok,
adott esetben adatbázisok társulnak (pél-
dául fogalomtár, Virtuális Szertár stb.).

A digitális órák sorozat a fizika, az iroda-
lom, a történelem, a biológia, illetõleg a
NAT új mûveltségterületei egy-egy fejeze-
tének feldolgozásával szolgáltat alapanya-
gokat tanár által irányított és Internet alapú
közös tanuláshoz. Például: A molekuláris
biológia és az öröklõdés alapjai; A hullámok,
a hang és a hallás; Stílus és jelentés kapcso-
latának vizsgálata; Ember és társadalom.
Emberismeret. Élet és halál; Visszatérõ mo-
tívumok különbözõ irodalmi mûvekben; Az
élõvilág törzsfejlõdése; Kávéházak; Az
1956-os forradalom története; Kémia, gya-
korlati alkalmazások; Ezredévnyi történelem
a Szent Korona tükrében.

A házi feladat sorozat darabjai egy-egy
adott témát járnak körül, s elsõsorban önte-
vékeny diákok tanulásához szolgáltatnak
anyagot. Például: „A hang”, „A nõ”, „Éhes
vagyok!”, „Vegyük a jelet!”.

A friss tudás sorozatban található anya-
gok az új tudományos eredmények felhasz-
nálásával dolgoznak fel egy-egy speciális
témát tanárok és kiemelkedõ tanulók számá-
ra. Például: „A magyar külpolitika Trianon

után”, „Geometriai átdarabolások”,
„Ablakok a Földre”.

A fenti kategóriákat „nem kell túlságosan
szigorúan értelmezni”  vallják a Sulinet
Programiroda munkatársai. „Mindegyikben
van olyan anyagrész, amelyik elsõsorban
önállóan dolgozható fel, és van olyan is,
ami az órán is bemutatható. Remélhetõleg
mindegyikben lehet találni valami érdekes,
új információt, ötletet. A lényeg, hogy min-
denki, tanár és diák, saját maga nézze meg,
hogy talál-e valami újat, érdekeset, akár a
feldolgozás módja, akár a tartalom szem-
pontjából, és hogy ki-ki próbálja meg fel-
használni a tanulásban vagy a tanításban.”

6. ábra

Az így rendszerezett programok természe-
tesen multimediális kommunikátumok, és a
hipertext elvén mûködnek: az olvasási egy-
ségblokkokat illusztrációk, fotók, hangfáj-
lok stb. teszik teljessé és élvezetessé.

Az 5. ábrán szemléltetõ példa gyanánt
az Ember és természet mûveltségi területhez
tartozó Az élõvilág törzsfejlõdése címû prog-
ram nyitóoldala látható a digitális órák so-
rozatból; a 6. ábrán pedig az Ember és tár-
sadalom mûveltségi területhez tartozó A ma-
gyar külpolitika Trianon után címû progra-
mé a friss tudás sorozatból.

3. Amikor textológusként és pedagógus-
ként e helyütt vagy másutt egy-egy cikk,
esetenként cikksorozat keretében hiperme-
diálisan szervezett adatbázisok lineáris (ana-
lóg) bemutatására és kommentálására vál-
lalkoztunk, ha csak vázlatosan is, mindvé-
gig tisztában voltunk igyekezetünk vala-
mennyi kockázatával. Többek között az-
zal, hogy amit ilyen módon megmutatni
tudunk, nem annyira a Neumann-univer-
zum perspektíváit szemlélteti, mint inkább
a Gutenberg-galaxis korlátait hozza fel-
színre akarva-akaratlanul. Ugyanakkor nyil-
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Néhány felhasználási, megoldási javaslat
a középiskolák számára:

Az elsõ és második osztályban a külön-
bözõ témakörök tanítása alkalmával köz-
beiktathatjuk az odaillõ probléma tárgya-
lását. Például a légkör szerkezetének okta-
tásakor az ózonpajzs vékonyodásáról, az
éghajlatváltozásról vagy a savasodásról, az
egyenlítõi öv tanítása során az esõerdõk
helyzetérõl részletesebben is beszélhetünk.

Második osztályban az év elején az álta-
lános társadalomföldrajz témakör keretén
belül a környezetvédelmi problémákat egy
blokkban dolgozzuk fel. Ennek az a nagy
elõnye, hogy ekkor már a tanulók több ter-
mészetföldrajzi, kémiai, történelmi tudással
rendelkeznek és a különbözõ tantárgyak-
ban megtanult ismeretek jól szintetizálhatók.

Elsõ vagy második osztályban önálló fog-
lalkozás (pl. szakkör) keretében dolgozhat-
juk föl a problémákat.

A magam részérõl az 1. pontban vázolt le-
hetõséget tartom a legcélszerûbbnek.

Az egyes témakörökhöz illesztett környezet-
védelmi problémák összeállításakor a legége-
tõbb problémákat igyekeztem a középpontba
állítani. Természetesen – ha idõnk engedi –
másról is beszélhetünk: pl. a nem megújuló ter-
mészeti erõforrások helyzetérõl, a fenntartha-
tó fejlõdésrõl, illetve az AIDS-rõl is.

Óra közben adódhatnak olyan kérdések,
problémák, amelyekre célszerû kitérni még
akkor is, ha megválaszolásuk sok idõt vesz
igénybe. A problémák képi megjelenítése
könnyebbé teszi azok megértését. A tanár
irányítása (ábrák, filmrészletek segítségével,
kérdéseivel) szükségszerû. Hangsúlyoznunk
kell, számos kérdés magyarázatra szorul,
az ismeretek még hiányosak.

A földrajzi környezet ábrázolása

Ökológiai problémák megállapítása
térképek segítségével
A Történelmi és a Földrajzi Atlasz se-

gítségével a tanulóknak meg kell állapíta-
niuk azt a változást, amely az elmúlt né-
hány ezer év alatt következett be az Égei-
tenger mellékén.

A változás (Epheszosz város elõtti öböl
feltöltõdése) jól megállapítható a két tér-
kép összehasonlításával, majd egy általam
készített térkép és egy filmrészlet segítségé-
vel feltárhatók a változás okai és következ-
ményei. A térkép az Égei-tenger mellékének
ókori és mai beerdõsültségét mutatta. Jól
kitûnt az erdõterületek jelentõs zsugorodá-
sa. A 7 perces filmrészlet Az egyetlen Föld
címû japán filmsorozatból származott, amely
az egykor jelentõs kikötõváros, Epheszosz

Környezetvédelem 
a földrajz tanításában

A környezetvédelmi problémák tanítását a földrajz tantárgy keretén
belül látom célszerűnek, annak ellenére, hogy sok biológiai, kémiai,

fizikai, esetleg történelmi ismeretre van hozzá szükség. A lehetőségek
az alacsony óraszám miatt korlátozottak, de a dolog nem annyira

reménytelen, mint amilyennek látszik.

vánvaló volt számunkra az is, hogy legau-
tentikusabban talán éppen ezek a korlátok
irányíthatják rá a figyelmet arra, hogy a
tradicionálisan nyomtatott textusnak (szö-
vegnek, könyvnek stb.): komoly alternatí-
vája, illetõleg vetélytársa támadt.

Ma már mindez valóság. Legfeljebb még
azt az idõt kell kiböjtölnünk, amíg képesek le-

szünk félelmek nélkül a komputer elé ülni, és
elfogadni, hogy a monitor ablakká változik,
s lineárisan nyomtatott oldalak helyett hi-
permediálisan szervezett tudásbázisokra nyí-
lik egy világhálón, melyen intézményesen
is jó széllel navigálhatnak kisiskolás diák-
jaink, a jövõ letéteményesei is.

Benkes Réka – Vass László
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