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1. BEVEZETÉS  

1.1. Általános célmew7elölés  

Világszerte megnyilvánuló tendencia az oktatómunka 

hatékonyságának növelésére irányuló uj eszközök, módsze-

rek, eljárások kutatása. Ezek között nagy jelentŐségii az 

audio-vizuális információközlő eszközök, a programozás, 

valamint a rendszerelmélet felhasználása és alkalmazása 

az oktatásban. 

Honnan támadt ez az igény? Mi kényszeriti a pedagó-

giát ezekre a kutatásokra, változtatásokra? 

A tudományos-technikai forradalom eredményeként 

mind mennyiségileg, mind minőserileg nagymértékben meg-

növekedett az oktató-nevelő munka tartalmát képező tan-

anyag. Ugyanakkor ez a tananyag nagymértéki változékony-

sággal is rendelkezik. 

Bár az ismeretanyag, a követelmények és az elvárd - 

sok nőttek, a képzési időszak további nővelésének gazda-

ságossági akadályai is vannak. 

Nagymértékben megnövekedett a képzésben résztvevők 

száma, ezt motiválja a permanens tanulás, a továbbképzés 

állandó igénye is. 

Korunk  pedagógiája csak ugy tud eleget tenni alapve-

tő célkitűzésének, már mint annak, hogy lehetőleg átadjon 



minden értéket és ismeretet, amelyet az emberiség fej-

lődése során alkotott, ha maga is végrehajtja a saját 

forradalmát, a pedagógia forradalmát. Ez a forradalom 

mind a tartalom, mind a tanítási-tanulási folyamat, a 

módszerek és szervezeti formák területén, egyszóval a 

technológia területén, mind pedig a technika, azaz az 

oktatási eszközök területén végbemegy. 

Ez  a forradalom korszerüsitésí törekvések formájá-

ban jelentkezik, elsősorban a "mit és hogyan tanitsunk" 

kérdéskomplexumnak a felvetésével. 

A korszerüsités eleinte az oktatás technikájának a 

fejlesztését jelentette.  Majd  az uj technikai berendezé-

sek elterjedése az oktatás uj formáit teremtették meg, 

azaz a  módszer  korszerüsitése is napirendre kérült. 

Az ötvenes évek végétől kezdődően hazánkban is je-

lentős kutatások, munkálatok indultak az oktatási esz-

közők . fejlesztése és felhasználása oldaláról az oktató-

nevelő munka korszeriüsitésére, hatékonyságának növelésé- 

re. 

1964-ben a felsőoktatási intézményeink közül első- 
ként a Szegedi Tanárképző Főiskolán inditottunk szerve- 

zett audió-vizuális oktatást pedagógusjelöltek számára. 

A kisérlet alapján' kife jlesztett "Az oktatás technikai 

eszközei" c. főiskolai tárgy azóta tartalmi változásokon 

ment át, oktatásénak módszertani vonatkozásaiban is je-

lentős tapasztalatokat szereztünk. Nagy sikert jelentett, 



amikor 1968-ban valamennyi tanárképző főiskolán, tani 

t6- és óvónőképző intézetben a tárgyat kötelező jelleg-

gel bevezették. Küszöbön á11, hogy az egyetemi oktatás-

ban is helyet kap a tanárjelöltek oktatástechnikai fel-

készitése önálló kollégium keretében. 

A tárgy oktatása sarán sok tapasztalatot gyüjtöt-

tünk, több tisztázandó probléma merült fel. 

A tárgynak a képzésben betöltött szerepe nem kellő- 

en feltárt, nem kellően kidolgozott, illetve nem mindig 

tudományosan értelmezett, többnyire leegyszerüsitett. A 

tárgy által nyujtott ismeretrendszernek a képzésben be- 

töltött funkcióját tisztázni kelli Ezáltal a tantárgy 

további fejlődését é® fejlesztését, ezen keresztül nem-

csak az általános iskolai tanárképzés, hanem az egész 

pedagógusképzés hatékonyabbá tételét lehetne szolgálni. 

Az oktatástechnikai eszközök alkalmazásával kapcso-

latosan meg kell vizsgálni és meg kell fogalmazni, a pe- 

dagógusokkal és pedagógusjelöltekkel szemben támasztott, 

a szakosodástól független, általános, közös elvárásokat. 

Át kell tekinteni és elemezni a szaktárgyi differen- 

ciáltságból adódó sajátos követelményeket. 

Meg kell vizsgálni, hogy a szakmódszertanok milyen 

vonatkozásban járulhatnak hozzá a jelölteknek az okta-

tás technikai eszközei hatékony alkalmazására való fel-

készitéséhez. 



Milyen aegitséget tud adni az oktatástechnológia 
az általános didaktikának és a szakmódszertanoknak a 

célkitűzések megvalósitásához? Mely feladatokat vállal- 

hat magára az oktatástechnológia ós melyek maradnak to- 

vábbra is a . szakmódszertan és általános didaktika köré- 

ben? 

A,  szakoktól =gg fen milyen mértékben kell differen-

ciálni - az oktatástechnológia tSrgyon belül, hogyan le-

hetne.még jobban figyelembe venni egy-egy szaktárgy sa-

játos igényeit? 

Az Oktatástechnikai Bizottság /mint minisztériumi 

szakbizottság/ 1974-ben célul tazte ki az oktatástechni- 

kai eszközőket oktató tantárgy cél- és feladatrendszeré-

nek kidolgozását, mely alapját képezné egy 60 érás tema-

tikának. "Ki kell dolgozni egy kb. 60 órás tanfolyamnak 

- amely adaptálható lehetne a pedagógusképző intézmé-

nyekben folyó oktatásra is - cél- és feladatrendszerét, 

a megfelelő mérő és ellenőrző feladatlapokat/esetleg 

standardizált teszteket/ és ezt követően a jegyzetet." 

/OB jegyzőkönyv. 1974. j'nius 26-27. Budapest/. .  

Mindezek elvezettek ahhoz a gondolathoz, s ebben 

az Oktatási Minisztérium ösztönzése '  az Oktatástechni-
kai. Szakbizottságban betöltött funkcióm ás más irányu 

kötelezettségem is hozzásegitett, hogy az "Az oktatás 

technikai eszközei" tárgy tanitása során nyert tapasz-
talatokra alapozva foglalkozzam az "Oktatástechnológia" 



uj tárgy taxonómiai vizsgálatával, megfogalmazzam a 

tárgy cél- és feladatrendszerét. 

1.2. Szempontok. alápelvek  

1. Abból az alapvető feltevésből indulok ki, hogy 

a tömegkommunikációs eszközök alkalmazása az oktatásban 

fokozza a nevelő-oktató szakember munkaeffektivitását, . 

a  tanulói. tel jesitményeket.. Az oktatástechnikai eszközök 

használata új követelményeket támaszt mind a kogiitiv, 

mind az .affektiv magatartást illetően. Igy a tárgy lét-

jogosultságát, fontosságát,.' a pedagógusoknak ás pedagó- 

gusjelölteknek.áz oktatás technikai eszközei alkalmazó- .. 

sóra való szervezett, tantárgyi keretben történő felké-

szitését bizonyitani nem kivárom: A, tárgy szerepét, 

feladatát illetően az 1.1. pontban már szóltam. 

2. A  tantárgy, különösen kezdetben, az eszközoldal-

ra koncentrált. De "mindinkább világossá válik, hogy a 

tárggyal összefüggésben nem lehet külőn ágon csak az esz- 

közt oktatni, hanem az eszközöket a metodikai: ős didakti-

kai felhasználásukkal együtt kell a pedagógusképző in- 

tézmények oktatási rendjébe ., tantervébe beleilleszteni." 

/(7B jegyzőkönyv. ' 1974.' június ' 26.27./ 
3. Meg kell találni ' a didaktikával és a szakmód-

szertanokkal való együttműködési, kölcsönős kiegészité. 

si területeket, pontokat. 



4. A tantárgy nem egyszerűen az eszközök kezelésé-

re, hanem az oktató .munkában való hatékony alkalmazósra, 

az információhordozók készitésének alapvető szabályaira, 

metodikai és didaktikai felhasználásukra késziti fel a 

hallgatót. Ennek a funkciónak mint alkalmazott didaktiká-

nak a tárgy nevében is tfikrözódnie kell. Célszerű az ok-

tatástechnológia megnevezés használata /külföldi példák 

nyomán/ 1  megkűlőnböztetésül a csak technikát hangsulyo- 

zó "Am  oktatás technikai Gazközei" megnevezés helyett. 

5. Figyelembe kell venni a szaktárgyból adódó sa-

játosságokat, követelményeket. Az oktatás tárgya itt egy-

ben az oktatás eszköze is! 

6. Figyelembe kell venni a képző intézmények közöt- 

ti különbözőségeket /óvónőképzés, tanitóképzés, általános 

iskolai tanárképzés/. 

7. Kell foglalkozni elmélettel /pl. vetitéstechni-

kai alapfogalmak, akusztikai jellemzők, stb./ 

8. Nem  foglalkozhatunk . az oktatás programozásának 

kérdéseivel /a didaktikában a III. félévben szerepel fő- 

iskolán/. 

9. De foglalkozunk az oktatás programozásával a sa-

ját anyagunk programozott feldolgozása kapcsán és okta-

tóprogramok bemutatásával. 

10. Meg kell állapitani, hogy milyen ismeretekkel, 

jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek a témában 



/előteszt/. Ehhez kell majd méretezni a gyakorlási idő-

tartamot. Mi az amit esetleg rosszul tudnak /ezt nehe-

zebb lesz megváltoztatni/. 

11. A tananyagot az egymás utáni tanulmányozás érdeké-

ben részletekre kell bontani. Be kell tartani a fokozatos- 

ság elvét és az ismétlés lehetőségeit. 

12. Továbbra is a gyakorlat, az eszköz oldaláról kell 

kezdeni a megközelitést és eszközönként foglalkozni a di- 

daktikai, metodikai felhasználásokkal. 

13. Ugyanakkor célazerü eszközcsoportokat kialakitani 

/pl. vizuális eszközök, auditiv eszközök, eszközkombiná-

ciók/ és a közös didaktikai, módszertani jellemzőket ösz--

szefoglalni. 

14. Alapvető jelentőségű az értékelési rendszer ki-

dolgozása. A célkitflzésekaek /mérhető céloknak/ 0  az okta-

tási folyamat megszervezésének és az értékelésnek szerves, 

összefüggő egységet kell alkotni. 

15. A képzésben a hangsuly a tevékenységen van! Az 

egyszerű utánzástól kezdve az alkotómunkáig. 

16. Fontos, hogy a szerzett ismeretek ne formálisak 

legyenek, ne lecke jellegűek, hanem a  pedagógiai gyakor-

latot jelentsék. 

17. Olyan feladatokat kell adni, ami felkelti a hall-

gatók gondolkodásának aktivitását és többször készteti a 

gyakorlat elmélet - gyakorlat út be járására. 



18. Szénvitásba kell venni a transzfer jelentkezé-

sét a műveletek, technikai készségek kial.akitásában és 

az alkalmazásokban. Az egyik eszköznél elsajátitott mód-

szerek, műveletek, eljárások egy másik eszköznél is je-

lentkeznek. Pl. különböző tipusu vetitők, magnetofonok 

kezelése, stb. 

19. Ki kell dolgozni a tárgy oktatásénak módszerta-

nát. 

20. A technikát a technikával kell oktatni! Változa-

tosan, több ágon is fel kell dolgozni a tárgy anyagát 

oktatástechnikai eszkőzökre. 

21. Az oktatástechnológiával kapcsolatosan is érvé- - 

nyesek az általános módszertani és oktatásszervezési kö- 

vetelmények. 

22. Változatosan kell alkalmaznunk az oktatás külön 

böző munkaformáit. 

23. A didaktikai alapelvek is a gyakorlati alkalmazá-

son keresztül jelenjenek meg a hallgatók előtt. 

24. Változatosan kell alkalmazni az oktatási eszközö-

ket és módszereket. 

25. Szorosan Össze kell kapcsolni a szellemi és manu-

ális tevékenységet. 

26. Bizonyos esetekben a hallgatók /mint végrehaj-

tók/ utasitásra végeznek meghatározott műveleteket /p1. a 

magnetofon kezelése frontális gyakorlaton, vagy munkaívű- ' 



zet, munkalap utasitása alapján/, máskor pedig ugyan-

ezek a tevékenységek már eszközként szerepelhetnek egy 

feladat megoldásában /pl.'szinkronizálás/. 

27. A hallgatók ismereteket szereznek mások /a tanár, 

technikus, társaik/ munkájának megfigyelése által. 

28. A gyakorlati megismerésből kiindulva, az általá-

nositás szintjén áthaladva vissza kell jutn i  a gyakorla-

ti pedagógiához. 

29. A  gyakorlatok  munkarendjének megtervezésekor kőz 

bülsó pihenőket és szüneteket kell beiktatni, melyek a 

rögzitéat elősegítik. 

30. Kiegészitő foglalkozásokat kell szervezni azok 

számára, akik nem rendelkeznek a szükséges előképzettség- 

gel, vagy időközben valamil yyen okból elmaradtak. 

31 .. Jártasságok kialakitásáról lévén sző,  a felada-

tokat világosan, érthetően kell meghatérozni. Meg kell 

értetni a kitűzött célokat és a cél elérésének módjait. 

Megfelelő oktatási módszerrel hatékony instrukciókat kell 

adni és biztosítani a gyakorlást. 

32. Megfelelő módszerekkel és fogásokkal fokozni 

kell a hallgatók aktiv részvételét. Meg kell tervezni a 
gyakorlatokat. 

33• Biztositani kell a hallgatók kezdeményezését, 

gondolkodásának aktivitását, ezért erejüknek megfelelő 

feladatokat kell adni számukra, melyek önálló megoldást 

igényelnek /a szakot is vegyük figyelembe/. 



34. Fokozatosan kell az egyszerűbb tevékenységről 

a bonyolultabbra haladni. Hogy mi az egyszerűbb, az 

szakonként változhat. Hiszen egy kémia vagy fizika sza-

kosnak több laboratóriumi, eszkőzhasználati tapasztala-

ta van, mint egy történelem vagy magyar szakosnak. 

35. A jártasságok kialakitásénak szükséges feltéte-

le a hallgatók munkájának időbeni értékelése, eredmé-

nyeik, hibáik feltárása. Az értékelés történhet a tanár, 

a kollektiva részéről, de lehet önértékelés is. 

36. Biztositani kell  a próbálkozások, próbacselek-

vések lehetőségét. 

37. A tanterv elkészitése nem egyszerűen a tananyag 

kijelölését, beosztását jelenti, hanem az egész oktatá-

si folyamat megtervezését. 

38. Ennek alapján a tanterv-kutatási, tanterv-fejlesz-

tési munka magában foglalja a 

-.nevelési célok rendszerének a meghatározását, . 

- a teaulói tevékenységek taxonómiáját, 

- az oktatás segédeszközeit. 

1.3. A tanulmány készitésének a menete  

A tanulmány készitésének munkavázlatát, előzetes 

munkatervét blokksémába foglaltam össze /1. ábra/. 

1. Az Oktatási Minisztériumtól, illetve az Okta- 

tástechnikai Szakbizottságtól kapott irányelvek 

figyelembevételével, szorosan egyűttmükődve az 
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Országos Oktatástechnikai Központ munkatársai-

val, felhasználva az "Az oktatás technikai esz-

közei" tárgy oktatásában szerzett tapasztalato-

kat, fogalmaztam meg a feladatot ős a munka cél-

kitilz és eit. 

Ezután kővetkezett a munka megszervezése, a . 

szempontok rendezése ős a tennivalók számbavéte- 

le. 

3. A. mérhető célok megfogalmazása. 

4. A mérhető célok csoportositása már utal a tarta-

lom, a struktura megfogalmazására, mely az el-

lenőrzést és az értékelést is tartalmazza. 

5. A struktura alapján készitett óratervi javaslat-

bél mintegy magasabb szintű összefoglalásként 

utalás történik az . 

alkalmazandó módszerek, 

eszközpark, 	 . 

helyiség és 	. 

oktató személyzet vonatkozásában. 

MÉRHETŐŐ 
	

LOK MEGFO GALMA- 

Z ÁS A 	. 

2.1. A célok megfogalmazásának sziiksées i e 

Sokan feleslegesnek, hasztalan pedagogizálásnak 

tartják a tantervek és tantárgyi programok készitésekor 
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a cél, vagy célok tisztázását. Általában megelégszenek 

azzal, hogy, a tantervben, tantárgyi programokban empiri- 

kus uton témákat soroljanak fel, s általános megállapi-

tásokat tegyenek az elvérásokra vonatkozóan. Pl.: "cél- 

kittizésünk a hallgatók felkészitése a pedagóguspályára", 

"szerezzenek szaktárgyi ismereteket", "fejlesszék gon-

dolkodásukat", "szilárditsák meg marxista-leninista vi- 

lágnézetflket" ,- stb. 

Ezután a  többi már az oktatón mulik, Mármint az, 

hogy konkrétan mit milyen szinten tanitson ahhoz, hogy 

az előbb vázolt általános célkitüzések megvalósuljanak. 

A fentebb emlitett megfogalmazásokban a didaktikai 

feladatok és didaktikai célkitűzések a9 szekavarodnak. 

Azt talán még ki tudnánk bontani belőle, hogy miért ta 

nitunk egy témát - ez jelenti a feladatot, de hogy mit 

fogunk elérni a tanitásával - ez jelenti a célt, az mér 

csak nagyon vázlatosan körvonalazott. 

Pedig az értékelés,;  az oktatási módszerek  kiválasz-

tása, az ismeretközlés problémái mind szoros kapcsolat-

ban  vannak a eélokkai. Egyes célkitüzéseknek bizonyos 

tanitási és tanulási módszerek jobban megfelelnek, . más 

módszerek pedig más célkitüzések elérését segithetik ha-

tékonyan. 

A tarvitás-tanulás folyamatában a hallgató szem-

pontjából is fontos tudni, hogy mit t  milyen mélységben 



'-13- 

kell megtanulniok, milyen ismeretekkel, jártasságokkal, 

készségekkel kell rendelkeznők a studium elvégzése 

után. Mi az, amit majd számon kérnek tólűk. 

Mindezek indokolják ,, hogy az "Oktatástechnológia" 

c. uj tárgy bevezetésekor, a bevezetéssel egyidőben 

sérletet tegyünk a tárgy cél-. és feladatrendszerének meg-

fogalmazására. 

2.2. Célrendszerek  

A célkitűzések osztályozására több sémát ismerünk. 

Ezek a sémák megkönnyitik a célkitűzések meghatározását 

és segitik az oktatás és értékelés munkáját. 

Az egyik rendszerezési sémában, taxonómiában, 

melyet a továbbiakban kiindulóponttul választunk, három 

céltartoményt különböztethetünk meg: az értelmi, érzelmi  

és usziehomotoros tartományt. 

Az értelmi tartomány taxonómiáját, melynek kidolgo-

zása Bloom, Engeihart, Furst, Hill és Krathwohl nevéhez 

füződik, 1956-ban tették közzé. 	. 

Az érzelmi tartomány taxonómiáját Krathwohl, Bloom 

és Masia 1964-ben közölték. 

A pezichomotorós terület taxonómiája a legkevésbé 

kidolgozott. Kibler, Barker és Miles  1970-ben  szerkesz-

tettek egy osztályozást a gyermek fejlődése alapján. 

Bár e háromféle viselkedésmódot a taxonómiák külön 

választják, a tanulás-tarvitás folyamatában ezek egyike 
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sem szigetelhető el a többitől. Vagyis gondolkozás köz-

ben  érzelmeket is átélőnk és tudatos vagy kevésbé tuda-

tos mozgást is végzünk.  

A fenti taxonómiák az oktatási célokat szekvenciák  

ba, hierarchiákba rendezik.  

2.2.1. Az érte 	nóm lmi tartom 	t~a~o iá :ia 
E taxonómiában az értelmi célokat 6 főbb kategó-

riába sorolták, mely kategóriák az értelmi aktivitás  

egyre magasabb szintjeit adják meg. Ezek:  

Ismeret: A gondolatok, tények felidézésére, felismeré- 

sére való képesség, tehát az emlékezés képessé-  

olyan körülmények között, amikor bizonyos  

jelek,,  emlékeztetők, célzások által kerül sor  

a tárolt ismeret  felidézésére.  

Megértés:  A közölt infarrmáció befogadására és hasznosi-

tá~ való képesség; nem kell szűkségképpen  

más információkhoz hasonlitani tudni, vagy lét-

ni a következményeket is.  

Alkalmazás: Képesség az absztrakciók, szabályok,. elvek,  

eszmék és módszerek alkalmazására egyedi  és  

konkrét helyzetekben.  

Analizis: Képesség arra, hogy az adott közlést alkotó-

elemeire vagy részeire bontsuk.  

Szintézis:  Képesség  a részekkel, alkotóelemekkel való  

bánásra: összerakni, összekombinálni azokat egy  
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egésszé, illetve uj sémát, uj szerkezetet alkot-

ni belőlük. 

Metfessel, Michael és Kirsner 1969-ben ezt a taxonó 

miát leforditotték a viselkedések és e viselkedések cél-

jainak a nyelvére. 

Például a pneAértés,  szintjét, mint célrendszer-osztályt az 

alábbi "bontásban" adták meg. 



Célrendszer  
osztá3ya  Kblesszavak 	Cselekvés--tárgyak  

kisjárté®  -  

/pl, szóbeli  k3z- 

lést matematikai.  

iába/  

Értelmezés 	 . 

/p'i. eg y  mil  lémea-  

gének megértése,  

kifejezése/  

dtalak#►t ani ., forditani  

sajdt szavakkal megad-

ni, szem].é3,tetni, el-  

késziteni, megjeleni.te-  

ni, v63.toztatxi,, át-

formálni  

értelmezni  átrendez- '  

ni, átaiak3tQt3i, szét- 

választani,  Megkü3,őn-»  

baztetni„ levonni., fel-

vázolni„ .megascraráz-, . 

ni, beb3.zQxyitani  

értelmezést,
:  

meghatérozást, . 

mintátj, absZt-  

rakci8t, álli-

Mat, szavakat,  

mondatokat, ki~ 

fejezést.  

vonatkozást, kap-

csolatot, fő  

s zenpoaat akat  ,  
helyzetet, uj né-  

zőpontot, miné- . 

ei.tést, ktIVetks2-  

tet€seket,, QBdszo-  

raket,. elvéket, . 

absztrakciót.  

To$ákkbfe4leswtés„  

extrapolác6  

/pi. egyes adatok,  

irény folytatása/  

felbecsülni, követvez-  

tetni, kiszémitani, meg-

jósolni, szétvélaaz-  

tani, meghatbrozni,ki-  

terje9zteni, intP,,rpo-  

igini. t  extrapolálni,  

Peivdz alni , kk9 ►tc31t eni  

küvetkozményeket,  

Jeleritőségat, kti-  

vetkeztet6st, té-  

meket, elágazáso-

kat, értelmezést,  

k©r ol3.áriumbat ás t,  

valdszintiséget.  
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A kulcsszavak ,  azok a viselkedések, amelyek az adott taxonó-

miai szintnek megfelelő célkittezéseknél szóba jöhetnek. A 

cselekvés-tár.yakaz ádott szinten megnyilvánuló viselke-

dés lehetséges tárgyai. 

2.2.2. Az érzelmi taRtomáav  taxonómiái  
E taxonómiára a "belsővé 	jellemző. A taxonó- 

mia különböző szintjeit alkotó viselkedéssor növekvő elkö- 

teleződést mutat, Ezek: 

Befogadás s ,  A befogadás sorón a tanuló érzékel valamit, 

amit szeretne megszerezni, aminek részesévé ki-

vén válni. 

Válaszadás:  A  tanuló nem passzivan fogadja be a tényt, 

hanem valamilyen módon válaszol rá. Ebben a ka- 
tegóriában először mintegy csak tudomásul ve-

szi, hogy válaszol, innen fejlődik tovább a ' 

tanuló a választ adni akaráson át egészen a 

válaszadásban megtalált kielégülésig. 

Értékelés:  A tanuló felfedezi, hogy valaminek értéke van. 

A puszta "elfogadás", "kedvelés" és "elkőtele 

zettség" jelzik az értékelés fejlődését. . 

Értékszervezés:  A tanuló az értékek egy adott csoportját 

rendszerbe kezdi szervezni, meghatározza egy-

máshoz való viszonyukat, eldönti, melyek a  d©_ ..  

minálók, a mindent áthatók. ` 
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Értékkomplexum: A tanuló ezen a fokon már elsajátitotta 

az internalizáció alsóbb szintjeit, sőt követ-

kezetesen ezeknek az értékeknek a szellemében 

cselekszik. Értékeit egy teljes világnézetbe . 

építi bele. 	. 

2.2.3. A pszichomotoros tartomány taxonómiája 

Kibler, Barker és Miles osztályozásában a mozgási . 

/mátoros/ viselkedés a darabos mozgástól a kifinomult moz-

gás felé fejlődik, a kommunikatív cselekvések pedig a nem-

verbális aktivitásoktól a verbálisok felé. E taxonómiát 

még nem dolgozták ki célkitűzés-meghatározás és tesztelés 

szerkesztéséhez alkalmas formában. 

A kűlónbőz6 szintek: 

Darabos testmozdulatok: Az e kategóriába tartozó célkitü-

zések rendszerint az erőt, gyorsaságot vagy a 

precizitást hangsulyozzák. 

Finoman koordinált mozgások: Rendszerint a szem vagy fal 

és a test koordinálása. Elsajátitásuk rendszerint 

gyakorlást igényel. 

Nem verbális közlési rendszerek: Megtanulható viselkedés- 

formák, melyek szavak nélkül kommunikálnak. /Arc- 

kifejezés, gesztusok, testmozgások/. 

Beszédviselkedés: A beszédképzéssel kapcsolatos célkitüzé- 

sek, melyek a kommunikációra, szinművészetre, be- 

szélre és beszédjavitás tantárgyakra vonatkoznak. 



-19-  

/Hangképzés' hang és szóképzés, hangprojekció, 

hang és gesztus koordinációja/. 	.. . . 

2.3. A meRfooalmazás és a tartalom néhány kérdése  

A mérhető célok konkrét megfogalmazása előtt egy-

részt tisztázni kell, hogy mely eszközök, eszközkombiná-

ciók, eljárások és alkalmazási módszerek képezik az okta-

tás tárgyát. Vagyis körvonálazni kell az oktatástechni-

kai eszközök halmazát' Ezt itt praktikus okokból empiri-

kus uton határozom meg' Azaz a gyakorlatban kialakult 

kiválasztással, csoportositással értek egyet ös figyelem-

be veszem a hazai oktatás tárgyi /anyagi/  és személyi 

feltételeit is.  Az "eszközpark" tehát a következő: 

Vizuális eszközök és ari.vaRok 

irásvetitŐj 

di.aVetitó, 

automata diavetitő, 

episzkóp  /epidiaszkóp/, 

fényképezőgép /fényképez és/, 

filmvetitők /néma/, 

filmfelvevők /forgatás/. 

Akusztikai eszközök 

lemezjátszó, 

hangszóró, 

erősitő, . 
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rádióvevő, 	. 

magnetafon, 

mikrofon. 

Audio-vizuális eszkőzkombinációk és oktatóének 

szinkronizátor és hangositott diasorozat, 

hangosfilinvetitők, 

televizió, 

zártlánca televizió, 

kollektiv oktatógépek, 

egyéni oktatógépek, 

nyelvi laboratórium. 

A másik dolog meghatározni, hogy egy adott eszközzel kap- 

csolatosan mit kell megtanitani az eszközről és alkalma-

zásáról és mire kell megtanitani a hallgatót. 

Nézzük egy kicsit részletesebben. 

Egy tetszőleges eszköz: 

- Mire, alkalmas? . 

Utmutatást kell adni  a pedagógiai felhaszná-

láshoz. 	. 

Műszaki leírása, megnevezése, Üzemi paramé-

terei. Az értelmes kezeléshez szükséges Baca-

dési.ely ismertetése. 

- Milyen információhordozókat "használ"? 

Ezek fajtái és minőségtik /technikai  ős okta-

tási szempontból/. 

Hogyan kell kezelni, működtetni az eszközt? 
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Más megfo,Malmazásben_,  

- az eszköz ismerete /működése/,  

- az eszköz kezelése, karbantartása,  

- az eszköz oktatási .  felhasználhatósága,  

az eszköz alkalmazási szabályai /technikai  

és pedagógiiai/,  

- a hordozók fajtái, 

- a jó információhordozó kritériuma, 

- az . infomációhordozók készítési eljárásom nak  

ismerete, 

- információhordozók készitése. 

A tárgy oktatása során tehát szemléletformálás és  

készségfejlesztés valósul meg.  

A mérhető célok megfogalmazásakor az értékelés, el-

lenőrzés oldaláról tekintve kell a tartalom felé közelite- 

ni.  

A mérhető célok megfogalmazása előtt a fentebb vá-

zolt struktura fogalom leltárát kell elkésziteni.  

2.4. A fog,  lom leltár  

Az eszközökkel és alkalmazásukkal kapcsolatos "fo-

galmakat" a cél és feladatrendszer elkészitésének meg- 
~ 

könnyitésére 4 kategóriába soroltam.  . 

Ezek a kategóriák az  

• eszközismerettel, 	 ' 

- az eszköz működtetésével, kezelésével,  
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az információ-hordozóval; 

- az alkalmazás módszerével, 

tájékoztató jellegű ismeretekkel 

foglalkozó tárgyak, tények, fogalmak, szabályok, 

elvek és eljárások rendszerét adják: 

2.4.1. Az  irásvetitő 

E eszközismeret: objektiv, 45 °-os tűköri polari-

zációs szűrő, ráfelület Ti►esnel-lencse, ve 

tit6 izzó, gömbtükör, hőszürő üveg, fókusztó- 

volság, fényerő, nagylátóiszögü objektiv, normál 

objektiv, izzó teljesitmény, élesség állitó, 

fóliatartó, ventillátor, , tárgyasztal,, hütéskap- 

csoló, lámpakapcsoló, csatlakozó, fólia, szem-

védő. 

K eszköz kezelésé. üzembe helyezés, bé- és kikap- 

csolás, beállitás, korrekció, fóliatekercs cse-

re, optika tisztitása, izzócsere, tárolás, kü-

lönféle anyagok vetitése /fólia, lapozható fö- 

lia, mozgó ábrák/; 

I információ-hordozó: fúliaanyag /tekercs, lapok/, 

fólia ironok, betűméret, vonalvastagság, fólia-

méret, különféle fólia tipusok vonalas, tónu-

sos,  másoló eljárások: hó és fénymásolás, a 

transzparens készités menete  egyedi ábránál és 

másolásra készülőnél, polarizációs fóliák, irás- 



- 25 - 

vetit6 modellek, égyszerü és lapozható fólia-

ábrák készitése. 	. 

M módszer:. tábla funkciója, tanár a tanulókkal 

szemben, magasra vetitett fényes kép, vizszin- 

tesen ir, a tárgyak nem csusznak le,  nagyitott 

képet ad, előre elkészitett és továbbfejleszt-

hető ábrák, jól olvasható kép, áttekinthető kép, . 

szines kép, , frontális foglalkozásokra,. csoport 

foglalkozásokra, az értelmi nevelést szolgálja, 

közvetlen tanári tevékenység, . magyarázat, bemu-

tatás. 

T t_á 7ékoztatás: fóliamásoló eljárások. 

2.4.2. A diavetitó  

E eszközismaret: fényforrás, vetitőizzó, gömbtükör, 

irányitó ós fénygyüjtő optika, kondenzor, hőszü-

r6, vetítő objektiv, T réteg bevonat, képkapu, 

kópváltás, ejtőaknás, rugónyomásos képváltó ., 

szalagfilm továbbitó, feszí3ltség, teljesitmény, 

optikai jellemzők. 

K eszköz kezeléses ,  izzó beállitása, bekapcsolás, 

kikapcsolás, filmbefiuzés, továbbitás, diakeret 

adagolás, izzócsere i  optikai részek tisztítása, 

kép elakadása, elháritása, hálózati csatlakozta-

tás. 
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I  információhordozó:  diakocka méretei, diakeretek 

fajtái, szalagfilm, tárolásuk, diakép tervezése, 

diakeretezés. 

M módszer: diakép elemzése, értékelése, a diaképek 

pedagógiai és műszaki tulajdonságai, a diafilm 

használata az oktatásban. 

T tá,iékoztatás: diafilm katalógusok. 

2.4.3. Automata diavetitó  

E eszközismeret: távkapcsoló, távvezérelt optika, 

kétfokozatu fény,, hűtés, időkapcsoló, szinkrono-

zási lehetőség, jellemző Üzemi adatok, flzemmődok, 

villamos jellemzők, optikai jellemzők, 

K eszközkezelés: hálózatra kapcsolás, a tár meg-

töltése, a tár behelyezése, léptetés előre-hátra, 

optika állitása, fényfokozatok állitása, étálli- 

tás automatikus Üzemre, szinkron csatlakoztatás, 

tennivalók a vetítés befejezése után, optika kar-

bantartása. 

I információhordozó: keretezett dia, diasorozat. 

M módszer: ,  a gép beállitása, elhelyezése a terem-

ben, a távkapcsoló szerepe az órán, a szinkron- 

tizem adta pedagógiai lehetőségek, vetitési idő-

tartam és képtartalom, képváltási frekvencia és 

érthetőség. 
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T tájékoztatás: automata diavetitők különböző  

fajtái.  

2.4.4. Episzkóp és epidi .aszkáp  

E eszközismeret:  tárgyasztal ., gőmbtülők, siktü-

kör, vetitőobjektiv, fényforrások, hütés, dia-

vetitőrész ,  tükörállitó, kapcsolószervek.  

K eszközkezelés: kép behelyezése, hálózatra kapcso-

lás, bekapcsolás, kikapcsolás, élesség állitása,  

átváltás dia üzemre, dia továbbitása, izzócsere,  

az optikai rész tisztitása.  

információhordozó:  át nem látszó képek, rajzok,  

szövegek, optimális méret, eredeti anyagok.  

módszer:  az alkalmazás nehézségei /sötétítés/,  

kész anyagokkal lehet dolgozni, alkalmazási te-

rajz, művészettörténet, tőrténelem,stb.  

2.4.5. A. 	.
épező~ép évképezés  

E eszközismeret:  objektiv, összetett objektiv, . 

fényerő, mélységélesség, zárszerkezet,, megvilá-  

gitási idő, B idő, rekesz, képkereső, borgép,  

kisfilmes gép, központi zár, expoziciós idő, táv-  

mérő, fix objektiv, cserélhető objektiv, redőnyzár,  

ggu jtótávolság, univerzális kereső, parallaxis,  

beépített fénymérő, kétaknás tükörreflexes gép,  

kereső objektiv, fiimtovábbitás, egyaknás tükör-

reflexes gép, teleobjektív, pentaprizma, képal- 
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kotás, képszőg, gyujtótávolság, térgytávolság, 

fókusztávolság, nagylátószőgú objektiv, opti-

kai fénymérő, ősszehasonlitö fénymérő, , fény-

elemes fénymérő, fototranzisztcos fénymérő, . 

állvány, kioldózsinor, szinszí`Srők, napellenező, 

polárszüró, egyesvaku, őrőkvaku, reflektor. 

K eszközkezelés ; fénymérő használata, beépített 

fénymérő használata, film -betöltése, film to- ► 

vábbitása, távolság beállitása, rekesznyilás 

beállitása, megvilágitási idő beállitása, zár-

szerkezet felhuzása, exponálás, testtartás, sze- 

mély fényképezése, táj fényképezése, éptilet 

fényképezése, szobor és műemlék fényképezése, 

tárgy fényképezés, reprodukciós fényképezés, 

filmnegativ előhívása, előhivó és fixáló okis-► 

tok készitése, pozitiv kép készitése, fényképe-' 

tőgép és tartozékainak karbantartása. 

T információhordozó :  ff negativ film, szines ne- 

gativ film, szines forditós film, filmméret, 

érzékenység,. kazetta;. fotóvegyszerek, nagyitó 
 .  

papzr. 

M módszer:  a fényképezőgép kiválasztásának szem-

pontjai, a különféle gépek . alkalmazási területei, 

kép komponálás. 
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T tájékoztatás:  fénsyképészeti eszközökről és 

an,yagokról , költsAgekről.  

2.4.6.  Filmvetitők 	 . 	 . 

E eszközisméret: ,  vetitőgépfajták, N8  mm-es, .  

S8 mm-es, 16 mm-és, hurokfilmes, kazettás  veti-

tőgépek, filmtovábbitó rendszer:  filmorsók, ka- 

rok, fogasdobok ., greiffer, terelő  görgők; opti- 

kai rendszer:  tükör, vetitőizzó, kondenzor, ve= 

titőobjektiv; motor kapcsoló, világi.tás kapcso- 

16, transzformátor, csatlakozó vezetékek, vetitő- 

állvány, a vetitóob jektiv karbantartása, goado- 

zása, filmek gondozása. 

K esi  közkeze lés_  a vetitőberendezés egységeinek 
összekapcsolása, szétszedése, film átcsévélése, 

befűzése,. vetitőgép íizembe helyezésé, vetitőgép . 

kikapcsolása, izzó cseréje, a kép beállitása. 

I információhordozó: filmanyagok, filmméret, a 

film ragasztása.  

M módszer:  a vetitett kép megitélésének szempont-

jai  /nagyság, fényesség, élesség, kontrasztos-

ság, nyugodtság, csillogásmentesség/ ., vetitési 

szabályok, a követelményeknek megfelelő gép ki-

választása. 
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2.4.7. Filmfelvevők és felvétel  

E eszközismeret:  fix felvevő objektiv, teleob jek- 

tiv, nagylátószögll objektiv, varioobjektiv, éles-

ség, előtétek, optikától független keresőrendszer,. 

optikával egybeépitett keresőrendszer, parallaxis, 

objektiv rekesz, megvilágítási idő, felvételi se-

besség, pillaszektor, motor hajtemü, szakaszos 

tilmtovábbit6, filmvezetés, pilla, filmszámláló, 

fordulatszámszabályozó, kioldógomb, üzemmód beálli-

tó, a film érzékenység beállitója, filmvisszacsa-

varó szerkezet, szinszür©k, állványok. 	' 

eszközkezelés:  filmbefüzés, töltés, objektiv cse-

réje, élességállitás, variózás, fénymérés, felvé-

teli sebesség beállitása, üzemmódok beállitása, 

a film érzékenységének beállitása, filmszámláló 

beállitása, a rugó felhuzása, telep behelyezése, 

a kamera mozgatásal . kioldógomb működtetése,, tisz-

titás, karbantartás. 

I információhordozó: 2x8 mm-es orsós film N8, DS 8, 

2x8 mm-es filmkazetta, S8-as kazetta, 16 mm-es 

orsós film, ff és szines filmek, fényérzékenység, 

szinérzékenység, élesség és feloldóképesség, ár-

nyalat, tónusvisszaadó képesség, a kereskedelem-

ben kapható forditós filmanyagok, filmanyagok tá- 

rolása, kezelése. 
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M módszer: a mozgó kép tulajdonságai, sajátossá- 

gai, ábrázolásmódjának lényeges elemei: 

- analizis ., szintézis, kiemelés, folyamat 

egésze, 

- térbeli korlátok megszünése, 

- időponttól, helytoől való függetlenedés, 

- mozgás, betekintés a mozgathatatlanba, 

- jelenségek lefolyásénak megfordítása, 

- az ábrázolás.léptékeinek megváltoztatása, 

idősürités, időhosszabbitás, 

- azinek visszaadása, megváltoztatása. 

Az oktatófilmek pedagógiai funkciói: 

- előzetes tájékoztatás, bevezetés, 

összefoglalás, 

- probléma felvetése, 

- helyzetábrázolás. 

Filmek elemzése /oktatófilmekí és birálata szak-

mai-pedagógiai, didaktikai feladatok és szerveze- 

ti formák szempontjából .,. 

Az alkalmazás főbb területei: érdeklődés felkel-

tése, szemléltetés ,,: információ-nyujtás,. összefog-

lalás. 

2.4.8. A lemeziátszó  

E eszközismeret: hajtómű, váltakozóáramu elektro-

motor,  fordulatszám, fordulatszám ingadozás, nagy 
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tehetetlenségű tárcsa, tengely, finom csapágya-

zás, lemeztányér belső pereme, gumigörgő, hang-

szedőkar, pick-up, td, hanglemez barázda, ' tíü-

nyomás, ellensuly, lemezjátszó tipus, bekapcso-

ló /automatikus/, kikapcsoló /automatikus/, in- 

ditás ., leáliitás, hangszedő, elektromágnes,: 61- 

landó mágnes, mágnes tere ., lágyvas horgony, gu- 

mipárna, acéltű, zaíixtfi, tekercs a horgony kö- 

r•űl, mágneses erővonalak siiriisége hangfrekven-

ciás feszültség, indukálás, tit mozgása, eredeti 

hang, barázdák, tűrezgések száma, tűrezgések nagy- 

sága, minőségi követelmények, hangszedő sulya, 

nyávogás, dinamikus hangszedő, homogén mágneses 

tér, tekercs mozgatás ., erősitő, transzformátor-

ral csatlakoztatás, átviteli sáv, studiók, kris-

tály hangszedő, kristály lapocskák, fémfólia 

/ragasztás/, hangfrekvenciás feszültség elveze 

Lése, piezoelektromos elv, 500 - 13000 Hz rez-

géstartomány, . 'magasabb frekvenciák, tarzitás, 

frekvenciamenet, előerősitő, rácslevezető ellen-

állás, a lemez kimélése, nedvszivó, frekvencia- ► 

függő s  sztereo lemezjátszó, amplitúdó, érkezési 

irány, hangérzet, fáziskülőnbség, hangforrás irá-

nya, oldalirásos rendszer, mélyirásos rendszer, 

külső hangszórók. 



R esz.?özkezelés : hálózatra csatlakoztatás, hang-

szórót, csatlakoztatása, lemezrátevés, hangsze-

dőkar rátevés, bekapcsolás, hangerő ós hangszin 

szabályozás, a kiegyenlitá szabályozása, hang- 

szórók helyes beáliitása, kikapcsolás, tticsere, 

a tik és a lemeztányér tisztántartása, csatla-

koztatás rádióra, magnetofonhoz, erősitáhöz. 

I. információhordozó: hanglemez, normál-, mikro-

és sztereo lemez, a lemez anyaga, barázdaszáj., 

fordulatszám, a lemez tárolása, kezelése. 

M módszer: a lemezjátszó alkalmazási területei az 

oktatásban, a hanganyagok kiválasztási szempont- 

jai . 

2.4.9. A hangszóró  

E eszközismeret: membrán. ,, hangfrekveneiás áram, 

kényszerrezgés, nyomásváltozás ;, frekvenciamenet, 

teljesitmény, ellenállás, iránykarakterisztika, , 
rezonancia-frekvencia, illesztés, impedancia, 

elektromágneses hangszóró, lágyvas lemez, két- 

sarku hangszóró, pólussaru, papirtölcsér ., har-

gong, rezgőnyelv, torzitás, belső ellenállás, 

dinamikus hangszóró, mozgó tekercs, lágyvas 

rom, lágyvas henger ., lengőtekercs, kónusz, hang--

szóró kosár, pille, impregnálás, mélyhang visz 

szaadás, magashang visszaadás, exponenciális 

membrán, tölcséres membrán, ovál hangszóró, , kon- 



denzátor hangszóró, fémház, miianyagfólia, fém-

réteg, fegyverzet, kristályhangszóró, piezo-

elektromos elv, hangfal, hangdoboz, akuszti-

kus rövidzár, fejhallgató, zárófedél r  membrán, 

mies, tekercs, doboz. 

K eszközkezelés: ,  csatlakoztatás, hangszóró helyes 

illesztése, elhelyezés, térhatás biztositása, 

fejhallgató használata. 

2.4.10.A,zerősitő  

E eszközismeret:  bemenet, kimenet, hálózati csat-

lakozás, erősités szabályozás, hangerő szabályo-
zás, hangezin szabályozás, előerősitő, frekven-

ciasáv, élethfség, érthetőség, teljesitményerő-

sitő, illesztés, illesztőtranszformátor, keverő- 
erősitő, több csatorna, jelölések, kábelek, csat-

lakozók, transzformátorok. 

K eszközkezelés: jelforrás erősitő - hangszóró 

összekapcsolása, az illesztési feltétel ellen-

őrzése, szabályozószervek használata, csatlako- 

zó vezetékek vonalvezetése /teremben, szabad- 

ban/, terem hangositása. 

M módszer: mikor, hol, milyen teljesitményü erő- 

sitőt kell használni /tanteremben, tornaterem-

ben, szabadban/. 
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2.4.11. A rádióvevókészűlék ; 

E eszközismeret:  a rádió funkciói, főbb tipusok, 

hálózati ., tranzisztoros, sztereo, az antenna 

és a földelés szerepe, jellemző tulajdonságok. 

K eszközkezelés: "telepité-s, hálózatra csatlakoz-

tatás, antenna  csatlakoztatás, föld csatlakoz-

tatás, magnetofon csatlakoztatása, lemezjátszó 

csatlakoztatása, külső hangszóró csatlakoztatá-

sa , a helyes állomásválasztás /hangolás!, hang-

erő és hangszin szabályozása, a sztereo  hang-

szórók elhelyezése. 	. 

M módszer: ,  az iskolarádió adásainak felhasználá-

sa az oktatásban,, rádiófelvételek felhasználá-

sa és szerepe az oktatásban. ' . 

T tájékoztatás: ,  mlködési zavarok és külső zajok 

ismertétése. 

2.4.12. A mikrofon 

E eszközismeret:  hangfrekvenciás tartomány, a 

mikrofon szerkezete, membrán, érzékenység, 

frekvenciamenet, irányérzékenység, torzitás-

mentesség, szénmikrofon, védőrács, grafit szem-

csék, védőhártya, fémház, dinamikus mikrofon, 

lengőcséve, légkamra, membrán, mágnes, kris-

tálymikrofon, piezoelektromos elv, védőrács, 

kristály, fémfólia, légrés, ütésérzékenység, 
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kondenzátormikrofon ., mozgó fegyverzet,  6116 

fegyverzet. 	. 

IC eszközkezelés: a mikrofon csatlakoztatása mag- 

netofonhoz és erősitőház, a mikrofon illesz-- 

tése, a mikrofon beáliitása felvételhez,.. a mik-

rofon tartása felvétel alatt, a mikrofon táro-

lása, karbantartása. 

2.4.13. A magnetofon 

E eszkaz smeret , meghajtómtl, elektronikus egység, 

felvevő--lejátszó eríis itők, felvevő fej, törlő 

fej, lejátszó fej, meghajtó tengely, szoritó 

görgő, cséve, előre ás visszacsévélés, szalag- 

orsós magnetofon, kapcsolószervek, csatlakozá-

si helyek, csatlakozó vezetékek, kazettás mag- 

netofon, compakt kazetta, sztereo magnetofon, 

beszédfelvétel, zenei felvétel, trükkfelvétel, 

átjátszás. 

K eszközkezelés: hálózatra csatlakozás, orsó fel-

helyezés, kazetta behelyezés, telep elhelyezé- 
se, bekapcsolás, szalagsebesség váltása, szalag 

felhelyezése, gyors előre és vissza csévélés, . 

felvétel mikrofonnal, felvétel rádióról, fel-

vétel lemezjátszóról, átjátszás másik magneto -

fonról, trfkk4eleétel készítése, a felvétel 

korrekciója,  törlés. 
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S információhordozó: • a . magnetofon szalag anyaga, 

miűanyaghordozó, vasoxid por, a szalag szélessé-

ge, vastagsága, szakitószilárdság, a szalag ke-

zelése, tárolása, ragasztása, kazettás anyagok. 

M módszert  oktatási célu alkalmazás, információs 

forrás, eszközkombinációban betöltött szerepe, . 

a j6 f elvételkészités feltételei, a hangfelvétel 

megtervezése, forgatókönyv. 

2.4.14. Szin3onizátor ás hannositott diasorozat  

E eszközismeret: '  heveder, orsó, felvevő-lejátszó 

magnófej, oszcillátor, energiaellátás, kezelő- 

szervek /6 kapcsoló/, irányváltó, csatlakozó ve-

zeték a diavetitőhöz. 

K eszközkezelés  felérősités a magnetofonra meg-

felelő magasságra, a szalag befűzése, a telepek 

cseréje, elhelyezése, adapter csatlakoztatása, 

üzembe helyezés /diavetitő-magnetofon - szink-

ronizátor összekapcsolása/, kódok felvétele, 

hangfelvétel, lejátszás, ellenőrzés, korrekció, 

tisztitás,'karbantartás, kézi képváltás a for-

gatókönyv alapján vagy hangjelre. 

I információhordozót  előre elkészitett képanyag 

és a 'hangfelvétel /előzőleg szövegkönyves meggy 

fogalmazásban/. 
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M módszer:  'a hangosított diasorozat pedagógiai és 

technikai szempontok alapján történő tervezése 

és kivitelezése. Pontos cél, tanulási követel-

mények, mérhető célok, szakanyag, forgatókönyv 

/kép - szöveg/, alternativák, diaképek, hangfel-

vételek, rendezés, ellenőrzés, szinkronizálás, 

módszertani utmutató, bemutatás,.pedagágiai, 

szakmai és technikai megitélés. 

Kész hengosito tt diasorozatok bemutatása és 

elemzése. 

Elemzési szempontok: 

szakmai _, pedagógiai /célok,, előzetes isme- 

retek, életkori sajátosságok stb./, 

a képi /vizuális/ és a hangi /nyelvi/ in-

formációk speciális jellemzőinek megfelel-e, 

a hangosított diasorozat komponálása főbb 

szabályainak liletartása, 

didaktikai feladatoknak való megfelelés, 

szervezeti formáknak való megfelelés. 

2.4.15. HaT1Posfilmvetitők  

E eszközismeret:  'hangvisszaadó rendszer, fényhang 

és mágneshang, hanglámpa, résoptika, fotocella, 

fotodióda, lendpálya, erősitő l  hangerő  szabályo-

zó, hangszin szabályozó, üzemmódok, kapcsolási 

sorrend,  hangszóró.  
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K eszközrezelés:  hangszóró csatlakoztatása, mik-

rofon csatlakoztatása, rádió, lemezjátszó, mag-

netofon csatlakoztatása, üzemnőd beállitása, 

a film elhelyezésé a lendpályára, kapcsolószer-

vek kezelése,haigerő és hangszin szabályozása, 

hangkorrekció, hanglámpa csere, résoptika 41- 

litása, hangszóró beállitása, kábelek, csatla-

kozó vezetékek mégfelelő vezetése. 

Dd módszer: a megfelelő hangminőség fontossága az 

oktatás érthetősége szempontjából, a film érté-

kelése a képtartalom és szövegtartalom együtt-

futása szempontjából, a képben és szövegben kö-

zölt információk aránya. 

információhordozó:  az S8-as és 16 mm-es mágnes 

hangos film jellemzői, felismerésük, a 16 mm-es 

fényhangos film jellemzői, a filmek kezelése 

hangtechnikai. szempontból.  

2.4.16. A televizi6  

E eszközismeret: antenna, hurokdipol, irányitó 

hatás., polarizált hullám, direktorok, reflek-

torok, szalagkábel, szobaantenna, széleseávu 

antenna, vevőkészülék, antenna bemenet, hálóza-

ti csatlakozó, jellemzők, érzékenység, fényerő, 

kontraszt, fókuszállás, képélesség, torzitás-

mentesség, stabilitás, hangvisszaadás, állomás- 



-38- 

választó, programválasztó, csatornák, kép-

frekvencia, sorfrekvencia, képamplitúdó, fül-

hallgató s  magnetofon csatlakozás, külső hang-

szóró csatlakozás, vibrálás. 

K eszközkezelés: kki  és bekapcsolás, állomásvá-

lasztás, kontrasztszabályozás, fényerő szabályo-

zás, hangerő szabályozás, hangszin szabályozás, 

képfrekvencia utánállitása, sorfrekvencia után-

állitása, képamplitúdó állitása, antenna csat-

lakoztatása, fülhallgató csatlakoztatása, magne-

tofon csatlakoztatása, hangszóró csatlakoztató- 

sa. 

M módszer: a készülék elhelyezése a tanteremben, 

a tanulók elhelyezése a készülék előtt, 1TV-s 

óra előkészitése, magatartás az adás alatt s . 

tevékexrység az adás befejezése után, a műsor-

terv ismerete, véleményalkotás a müsorokról. 

2.4.17. Zártláncu televiziő  

E eszkazismeret: kamera, optikai leképező rend-

szer t  kézi vezérlés, távvezérlés, képbontó 

/képfelvevő/ cső, képpontonkénti képátvitel, 

elektromos áramkörök, videofrekvenciás jel, 

nagyfrekvenciás jel, koaxiális kábel, hullám- 

ellenállás, illesztés, monitor, vezérlő pult, 

forgózsámoly, kamera szelektor, vonalerősitő, 

video magnetofon, montirozó. 



-39- 

M módszer: a zártláncu televízió alkalmazása a 

gyakorlati képzésben, speciális területeken 

/tudományos/. 	. 

2.4.18. Kollektiv oktató6ének  

E eszközismeret:  visszaesatolás, multi-media 

réndszer, visszacsatoló,: automata magnetofon, 

vet tő berendezés, automatika, MAGNOCORR okta-

tógép, a tanítógépet meghatározó szolgáltatá-

sok, oktatógépi program, DIDAKTOMAT vissza-

csatoló, központi jelzőszerkezet, válaszadó 

egységek, műszeres kijelzős, fotókamerás rög- 

zités, MAGISTER visszacsatoló, válaszadó egy-

ség, központi értékelő egység, kijelző egység, 

regisztráló írógép. 

M módszer: program készitése, mérhető célok, a 

tananyag strukturális elemzése, tanulási egy -

ségek, lépések sorrendje, programozási straté-

giák alkalmazási területei, feleletválasztós 

kérdéstechnika. 

2.4.19. Eténi oktatónépek ' 

E eszközismeret: DIÁCORR BYO 01 vizsgóztatógóp, 

lineáris program, Önellenőrzés, feleletválasz-

tás, léptetés, j6 válaszok jelzése, DIACORR 

BYO 02 egyéni oktatógép, elágazásos program, 

hibapont regisztrálás, cikluszárás, párbeszéd 
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a géppel, kapcsolószervek, program /film/ 

behelyezése. . 

informáei6hordoz6: filmszalag, kódok és elhe-

lyezéstik. 	 . 

M piódszer: alkalmazási lehetőségek az oktatásban. 

2.4.20. Nyelvi. laboratórium  

E eszközismeret: vizuális eazközbk, diavetitg, 

vetitőernyő, fénymutat6, auditív eszközök, mag-

netofonok, tanári magnetofon,, fejhallgatók, mik-

rofonok, tanári vezérlő és ellátó asztal, válasz-

t6, erősitő, elhatárolt munkahelyek. 

I. informáci©hordozd: 4 sávos magnetofonazalag, . 
gyakorló szalag, ellenőrző szalag. 

M módszer  mit nyujt a tanuló számára ., élő beszéd, 

hallás utáni megértés, készségfejlesztés,: auto- 

matikus nyelvhasználat, mit nyujt a tanár számá-

ra. 

2.4.21. Vetitőernv6k  

E eszközismeret:  vetitőernyő-fajták, fal, vászon-

ernyő, gyöngyvászon, aluminizált ernyő, diffuz 

ernyő, vetit6szekrény, fényvisszaverődési ténye-

ző, iránykarakterisztika,. a vetitett kép adatai, 

mérete, a vetitőernyők mérete, elhelyezési sza-

bályaik, 
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K eszközkezelés: ernyő kiválasztása, terem be-

rendezése vetitésre. 

2.5.  MÉRHETŐ  CÉLOK 

A mérhető célok megfogalmazásakor az ellenőrzés 

oldaláról közelitettem a tartalom felé. Különválasztot-

tam  az egyes témák általános célkitűzéseit, melyben a té- 

ma ismeret és .jártasság szintjeit rögzitettem. 

Majd a témák mérhető céljait mint tanulási célokat  

jelöltem meg, mely cóikittizések valamely tartalom ismere-

tére ős megértésére, a2 értelmi képességek fejlesztésére, 

valamint magatartásformék kialakitáséra vonatkoznak. 

A 2.2. pontban megfogalmazottak alapján, és a tárgy 

sajátosságainak megfelelően /technikai jelleg/, a tanulá-

si célokat az értelmi   területen ős a tevékenvsé  terüle-

ten történő elvárások szerint csoportositottam. 
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A V i z uál `.i s eszközök é s a nyag o k . 

témakőt 

feladat- és célrendszere  
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2.5,1. Az.iráswétitó és alkalmazása c. téma 

általános`célkitüzései:  

A hallgatók  ismerjék meg  a különböző tipusu iráávetitők 

- szerkezeti  félépitését, 

- különböző tartozékokat és rendeltetésükét, 

- áz irásvetitők jellemző Lizémi adatait, 

- az  irásvetitővel; kapcsólatos telepitési és veti- 

tési szabályokat, 

- a különböző irásvetitő anyagokat, transzparense-

ket, 

- a különböző anyagkészitési technológiákat, 

- az :irásvetitő oktatási célu alkalmazásának mód-

szereit. 

Szerezzenek  iártaseágot  

az irásvetitő működtetésében, karbantartásában, 

- az tizem közben fellépő kisebb zavarok és hibák 

elháritásában, 

- az irdsvetitő anyagok tervezésében, 

- az irásvetitő anyagok egyszerű eszközökkel törté-

nő elkészítésében. 

Együttműködve a szakmódszertannal és gyakorlati képzéssel 

komplex készséget kialakítani az irásvetitőnek a tanítás-

ban való alkalmazásában ,. 
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Az irásvetitő és alkalc►az5sa c. téma 

taaulási céljai  

A "Vizuális eszközök és anyagok" c. témakör befejezésére 

a hallgatók képesek lesznek; , 

Értelmi terifleten:  

1. Elkésziteni az irásvetitő elvi vézlatét a fő ré- 

szek megjelölésével ős funkcióik felsorolásival. 

Felsorolni és értelmezni az irásvetitő jellemző 

üzemi. adatait. 

Elkésziteni az ' irásvetitő tele pitési tervét, 

adott teremben. 

4. Felsorolni az irásvetitő használata során betar- 

tandó munkavédelmi szabályokat, baleseti lehető-

ségeket. 

5. Az . irásvetitő anyagok fajtáinak a felsorolása és 

jellemzése. 

6. Az irásvetitő anyagok készitéséhez szfikséges esz-g 

közök és anyagok ismertetése . 

Az irásvetitő anyagok tervezési menetének leirá- 

as. . 

8.. Különböző fajtáju irásvetitő anyagok megtervezése. 

9. Példákat . felsorolni a saját szakterületről az 

irásvetitő alkalmazására. 
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10. Az irásvetitő anyagok hatékony alkalmazását meg-

határozó tényezők rendszerezése a tanári tevé-

kenység és a médium sajátosságai alapján. 

Te2ékenys1i tel éten /jártasság szinten/; 

1. Az irásvetitő üzembe helyezése, működtetése. 

2. Izzócsere, fóliacsere végrehajtása, kisebb aka- 

dályok elhárítása. 	. 

Karbantartási ás tárolási feladatok elvégzése. 

4. Fóliára írás előadás, gyakorlat kőzben /bekap-

csolt irásvetitőn/ . 

Külőnböző fajtájú transzparens  anyagok  készitése 

a saját szakterület témakörében. 

Felépülő transzparensek összeállitása,haszná-

lata. 

Á.tvilágitott., vagy árnyék modellek kivetitése 

irásvetitővel. 	. 

5.  
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2.5.2. A diavetitő és alkalmazása c. téma 

általános célkitfizései z  

A hallgatók ismer.iék meg  a  különböző tipusu diavetitők 

- szerkezeti  felépitését, 

• a különböző tartozékokat és rendeltetésüket, 

- a gépek jellemző Üzemi adatait, 

- a telepitési és vetitési szabályokat, 

- a diakép tervezésének szabályait, . 

- a diakép oktatásban való felhasználásának . mód_ . 

szereit, 

- a különböző diafajtákat. 

Szerezzenek jártasságot  

- a diavetitők kezelésében, 	. 

- az üzem közben fellépő kisebb zavarok és hibák 

elhárításában, 

- az alapvető karbantartási munkák elvégzésében, 

a dia anyagok előkészitésében, tárolásában. 

Együttműködve a szakmódszertannal és gyakorlati  képzéssel 

komplex készséget kialakitani a diavetitőnek a tanitásban 
való alkalmazásában. 
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A diavetitő és alkalmazása c. téma 

tanulási cél.iai 

A " Dizuólis eszközök és anyagok" c.. témakör befejezésére 

a hallgatók képesek lesznek: 

Értelmi terfileten:  

1. Elkésziteni a diavetitő elvi vázlatát a fő rég- 
szek megjelölésével és funkcióik felsorolásával. 

Felsorolni a diavetitő elhelyezésével kapcsolatos 

szabályokat, baleseti lehetőségeket. 

A diaanyagok fajtáinak felsorolása ás jellemzése. 

A diaképek pedagógiai  ás műszaki tulajdonságainak 

a felsorolása. 

5. A. diakép elemzési, értékelési szempontjainak az 

ismertetése . 

6. Dia anyagok tervezésének szempontjai felsorolása. 

Példákat felsorolni saját szakterületről a dia-

vetitő alkalmazására. 

8. A dia anyagok hatékony alkalmazását meghatározó 

tényezők rendszerezése a tanári tevékenység és 

a médium sajátosságai alapján. 
Tevékenységi területen /jártasság szinten/: 

1. A diavetitő üzembe helyezése ., működtetése. 

2. Az izzó cseréjének elvégzése.  

5. Karbantartási és tárolási feladatok elvégzése. 

4. Rövid diasorozat tervezése saját szakterületre. 

5. Diakeretezés, tárolás, rendszerezés. 
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2.5.3. AZ automata diavetitő élkalmazása  e. téma 

általSnos célkitiizései s  

A hallgatók ismer:iék meg  a  különböző  tipusu automata dia-

vetitők /Aepectomat 300, J 24, J 24 B, 0AF/ 

- szerkezeti felépYtését, ; 

- a különböző tartozékokat és rendeltetésüket, 

® a gépek jellemző üzemi adatait, 

- a telepitési és vetitősi szabályokat. 

SzerezzenekSzerezzenekAártassámot 

a készülékek kezelésében, 

- az üzem közben fellépő kisebb zavarok és hibák 

olhéri vásóban, 

-- az alapvető karbantartási munkák elvégzésében, 

- a vetitési anyagok e1b'készitésében, tárolásában. 
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Az automata diavetitő és alkalmazása c. téma . 

tanulási cél iai  

A "Vizuális eszközök és anyagok" c. témakör befejezésére 

a hallgatók képesek lesznek: 

telmi területen:  

1. Felsorolni az automata diavetitők speciális szol-

gáltatásait. 

2. Megnevezni és azonosítani az egyes szerkezeti ré-

szeket működtető szerveket. 

3. Megnevezni az automata diavetitők jellemző üzemi 

adatait, az egyes tipusok előnyeit. 

Felsorolni az ASPECTOMAT 300, J 24, J 24 B ás a 

GAF vetitők közötti azonosságokat és különbsége-

ket. 

5. Megnevezni az automata diavetitők különböző tizem-

módjait, tipusok szerint. 

Felsorolni a telepitéssel és vetitéssel kapcsola- 

tos szabályokat /automata diavetitőkre/. 

Tevékenvsé i területen:  

1. Az automata diavetitő üzembe helyezése. 

A gép kivétele a dobozból. 

- Hálózatra csatlakoztatás. 

- Távkapcsoló csatlakoztatása. 

- Tározás. 
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- A tár behe3yezése.  

- A gép beéllitása vetitési irányba.  

Az izzó cseréjének az elvégzése.  

A kapcsoló szervek használata, a gép tizemelte ~ 

tése.  

- A világitás bekapcsolása, fény fokozatok  

áilitása.  

- A tár. léptetése előre-hátra.  

• Az élesség állitása.  

-  Átállitás automatikus ,  üzemre.  

• A szinkron vezérlés csatlakoztatása.  

Tennivalók a tár elakadása. esetén.,  

Az  optikai  elemek karbantartása.  

A vetités utáni teendők  elvégzése. 	 . . 
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2.5.4. Az episzkóp 48 epidiaszkóp és alkalmazása  0. 

téma általános célkitűzései: . 

A hallgatók ismerjék meg az episzkóp és epidiaszkóp 

- szerkezeti felépitését 4  működési elvét, 

- jellemző iizemi adataikat, 

- a telépitési és vetitési szabályokat, 

- alkalmazási lehetőségeit az oktatásban. 

Szerezzenek Aártassáot  

- a készpékek kezelésében, 

az ifizem kőzben fellépő kisebb zavarok és hibák 

elhéritásában, 

az alapvető karbantartási munkák elvégzésében. 
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Az episzkóp és epidiaszkóp és alkalmazása c. téma 

tanulási céljai  

Az állóképvetitők c , témakőr befejezésére a hallgatók ké- 

pesek lesznek:  

Értelmi területen:  

1. Elkésziteni az episzkóp és epidiaszkóp elvi raj-

zát. 	 ' 

Az episzkóp és epidiaszkóp közötti eltérések fel-

sorolására. 

3. Felsorolni a felületről tőrténő kivetités előnye- 

it és hátrányait. ' 

4. Felsorolni a gépek használata során fellépő bale-

seti lehetőségeket: és a betartandó munkavédelmi 

szabályokat. 

Kiválasztani a kivetitésre alkalmas anyagokat. 

Példákat felsorolni saját szakterületről az 

episzkóp és epidiaszkóp használatára. 

Az episzkóp hatékony alkalmazását meghatározó té-

nyezők rendszerezése a tanári tevékenység és a 
médium sajátossága alapján. 

TevékenyséRi területen /jártasság szinten/: 

1. Mindkét eszkőz tizembe helyezése,, őzemeltetése ... 

2. Az izzók cseréjének végrehajtása. . 
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3. Karbantartási munkák elvégzése. 

4. Kezelőszervek, kapcsolók helyes használata. 

5.. Vetitésre alkalmas ábrák készitése, bsszeálli- 

tósa. 
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2.5.5. A fényképezőgép és fényképezés c. téma 

általános célkitűzései:  

A hallgatók ismerték meg a különböző tipusu fényképező-

gépek 

- szerkezeti  felépitését, működését, 

- a fényképezőgép tartozékait, rendeltetésűket, 

= jellemző üzemi adatait.  

- Kűlönbőző filmanyagokat. 

- A fényképezés technikáját természetes fénynél és 

műfénynél. . 
- A reprodukciós fényképezést. 

A diapozitiv készitést. 

Szerezzenek 3értésságot 

- a felvétel készitésben, 

- a filmanyagok megválasztásában, 

- a negativ anyag előhivásában. 
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A fényképezőgép és fényképezés c. téma  

tanulási céljai  

A "Vizuális eszközök és anyagok" c. témakör befejezésére  

a hallgatók képesek lesznek:  

Értelmi terűleten: , 

1. Ismertetni a fényképezőgép fő részeit.  

2. Kivitel szerint csoportositani a fényképező-

gépeket.  

3. Megnevezni és értelmezni a fényképező objektiv  

jellemzőit /fényerő, gyujtótávolság mélység- 

élésség/ ..  - 

Értelmezni a ' fényrekesz és a T bevonat szerepét.  

5. Ismertetni a különbázó keresőtipusokat., elvüket,  

előnyeiket, hátrányaikat.  

Felismerni a különböző zárszerkezeteket.  

Felsorolni a különböző negativ-anyag fajtákat  

méret _, szinérzékenység és fényérzékenység sze-

rint.  

8. Felsorolni a helyes témaválasztás szempontjait.  

Ismertetni a távolság beállitás szerepét és a  

helytelen beállitás következményeit.  

10. Felidézni' a világitás szerepét.  

11. Felsorolni a mozgó témák fényképezésének sza-

bályait.  

12. .  Felismerni a különböző összetett objektivokat.  
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13. Értelmezni a szineztir6k és polarizációs szUz ók 

szerepét. 

14. Felsorolni a villanó-berendezéseket és alkalma-

zási területüket. 

15. Felidézni a negativ eljárás menetét. 

16. Felsorolni a képszerkesztés mozzanatait. 

17.. Felidézni a pozitiv eljárás elvét. 

18. , Felsorolni a nagyitó papirok fajtáit. 

Tevékenységi területen  /jártasság szinten/: 

1. Használni a mégvilágitási táblázatot. 

2. Használni a megvilágitásmérőt. 

3. Kiválasztani a célnak megfelelő negativ €yagot. 

4. Elvégezni a kazetta betöltését. 

5. Elvégezni a géptöltését. 	 ' 

6. Bemutatni  a helyes felállást és géptartást. 

7. Felismerni a szinszűrót és polarizációs szürőt. 

8. A helyes szinszürő kiválasztása gyakorlati 

feladathoz. 

9. A villanó csatlakozó használata. 

10. Személy fényképezése. ' 

11. Táj fényképezése, épület ' fémképezése. 

12. Szobor, miiemlék fényképezése. 

13. Tárgyfényképezés /Szaknak megfelelő/ 

14. Reprodukciós férj épézés./Szaknak megfelelő/ 

15. Előhivás végzése dobozban. 

16. Pozitiv kép készitése /nagyitás/. 

17. A fényképezőgép és tartozékainak karbantartása. 
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2.5.6. A filmvétitők és alkalmazásuk  c. téma 

általános célkitűzéséi: 	. 

A hallgatók ismerjék  meR  a' különböző tipusu és gyártmányu 

fiimvetitők / N8, 38, 16 mm-es és ahurokfiim vetitő / 

• szerkeneti felépit 'ését, 

• a jellemző üzemi adatokat, 

- a telepitési ős vetitési 'szabályokat. 

A mozgófilm vetités elvét. 	. 

- A  különböző filmanyagokat. 

- A fiimvetitó, illetve mozgófilm oktatási célu 

alkalmazásának módszereit. 

Szerezzenek ,jártassá'o t  

- a vetitőgépek kezelésében, 

- az üzem közben fellépő kisebb zavarok és hibák 

elháritásában, 

- alapvető karbantartási munkák elvégzésében, 

- a filmanyagok kezelésében, ragasztásában. 



-58 

A filmvetitők és alkalmazásuk c. téma 

tanulási céljai  

A "Vizuális eszkőzök és anyagok" e. témakör befejezésére 

a hallgatók képesek lesznek: 

Értelmi területen:  

1. A különböző fajta vetitőgépek felismerésére. 

2. A vetitőgépfajták működési elvének ismerteté-

sére, 

Felismerni a filmtovábbitó és az optikai  rend-

szer részeit és ismertetni azok funkcióit. 

A kezelőszervek felismerésére és megnevezésére. 

5. A . 16 mm-es vetitóberendezés egységeinek felsoro-

lására és felismerésére. 

A kOlönféle filmanyagok megkülönböztetésére. 

7. Felsorolni a vetitőgép használata serén fellépő 

baleseti lehetőségeket, betartandó munkavédelmi 

előirásokat. 

8. Példákat felsorolni saját szakterületről a mozgó 

film alkalmazására. 

9. A vetitett kép minőségének megitélésére, a leg- 

jobb minőség biztositására. 

10. A mozgófilm anyagok hatékony alkalmazását megha-

tározó tényezők rendszerezése a tanári. tevékeny-

ség é® a médium sajátossága alapján. 
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Tevéken.vséRi területen:  

1. A vetitőberendezés i3sszeáliitásának és szétsze- 

relésének bemutatása. 

2. . A, különböző fajta ' vetitőgépek filmvetitésre tör-

tőnő szakszerit előkészitésének bemutatása. 

3. Filmek szakszeretitésének bemutatása. 

4. Izzócsere végbehajtása. . . 	
. 

5. Karbantartási és filmtárolási feladatok elvégzése. 

6. A: film ragasztása. . 

7. A vetítőfelület, a nézőtér_, eszkőztelepités ter- 
vezésének elvégzése. 	 ' 

Terv készitése a. saját szaktárgyban a mozgófilm 

felhasználására. 

Megjegyzés: E témakörben csak némafilm szerepel.  A han-

gosfilm és hangosfilm vetités az  akusztikai, 

auditív rész után következik. 
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2.5.7. A filmfelvevők és filmkészités c. téma 

általános célkitűzései: . 

A  hallgatók ismerték meg a különböző tipusu és g3rártmányu 

/ N8 és S8 / filmfelvevők 

- szerkezetét,, 

különböző tartozékaikat és azok rendeltetését, 

- alkalmazási területüket. iket. ' 

▪ A film forgatókönyv készités szabályait. 

- A forgatás menetét. 

Szerezzenek Aartásságot  

a filmfelvevők kezelés éb en, forgatásban, 

- a film készités megtervezésében. 
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A filmfelvevők és filmkészités c. téma 

tanulási  céljai 

A "Vizuális eszközök és anyagok" c. témakar befejezésére 

a hallgatók képesek lesznek: 

Értelmi területen:  

l. . A filmfelvevők .kiszolgálórészeinek, az optikai, 

a fénytechnikai, a mechanikai részek, valamint 

a különböző tartozékok és segédeszközök felisme-

résére, megnevezésére és ezek funkcióinak rövid 

ismertetésére. 

A filmkészités munkarendjének ismertetésére. 

3. Az irodalmi és technikai forgatókönyv sajátossá-

gainak felsorolására. 

A filmek elemzésének és birálatának szempontjai 

felidézésére. 

5. A filmkészitéshez /forgatáshoz/ szükséges eszkö-

zak és anyagok felsorolására. 

Tevékenysési területen:  

1. A 8 mm-es /38/ film befűzése, illetve a kazetta 

gépbe helyezése. 

2. Az objektivek cseréjének bemutatása. 

3. A filmfelvevő felvételre kész állapotba hozása, 

különböző üzemmódokban. 

A kamera főbb helyzeteinek /állásainak/ bemuta-

tása. 
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5. A kamera-mozgások főbb fajtáinak /panorámázás, 

svenk, kocsizás, krám/ bemutatása. 

6. A kioldógomb mükődtetésének bemutatása. 

7. A felvevők tisztításának bemutatása. 

8. A külőnbőzó céloknak megfelelő filmfajták kivá-

lasztása. 

9. Rbvid forgatókönyv ivása /oktatófilm a saját 

szakterületről/. 

10. Film forgatása a forgatókönyv alapján. 

11. A film vágásának és ragasztásának az elvégzése. 

12. A film hanganyag szövegkinyvének eikészitése. 

13. Filmek elemzése, birdlata a megadott szempontok 

szerint. 

14. Adott filmeknek az oktatási-tanulási folyamatban 

történő felhasználásának megtervezése /előkészi- 

tés, szempontok, vetités, feldolgozás/. 
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2.5.8.-. A vetitőern,vők  c. téma 	. 	 . 

általános célki.tüzései: 	 . 

A hallgatók ismerjék még  . a  különböző tipusu vetitőernyők 

- fér,yvissszaverő tulajdonságait 

- alkalmazási teriileteit, 

- jellemző technikai adataikat. 

Szerezzenek iártassáRot  

- a megfelelő ernyő kiválasztásában, 

,- a tanteremnek vetitési célu berendezésében. 

A vetitőernyők e .;  téma 
tanulási.. cél,iai:  

A "Vizuális eszközök és anyagok" c. témakör befejezésére 

a hallgatók képesek lesznek 	 ' 

Értelmi területen:  

1. Felsorolni a különböző vetitőernyő tipusokat. 

2. Megnevezni és értékelni az egyes tipusok 

technikai adatait. 
3. Ismertetni az ernyő elhelyezési szabályait. 

Tevékenységi területen:  

1. A célnak megfelelő ernyő kiválasztása. 

2. A vetitőernyő elhelyezése a teremben. 



_g4_ . 

Az Akusztikai eszközök 

témakör 

feladat-  és eélrendszere 
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2.5.9. A  lemezlátszó ós alkalmazósa  c. téma 

általános célkitűzései:  

A hallgatók ismer,iék meg  a  különböző tipusu /mono és 

sztereo/ ós gyártmányu lemezjátszók 

- fő szerkezeti részeit és azok funkcióit, . 
- a lemez játszó, illetve csatlakozó hangszórók 

elhelyezésével kapcsolatos térákusztikai sza-

bályokat, 

- a jellemző tizemi adatokat és ezek értékelését, 

• oktatási éélu  alkalmazásának módszereit. 

Szerezzenek .iártassáRot  

- a lemezjátszók kezelésében, 

karbantartásában, 

- a hanglemezek kezelésében. 

Együttműködve a szakmódszertannal és gyakorlati képzés-

sel, komplex készséget kialakitani a lemezjátszónak a  
tantósban való alkalmazósában. 
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A lemezjátszó és alkalmazása c. téma 

tanulási. cél iai  

Az akusztikai eszközök c. témakór befejezésére a hailga-

tákképesek lesznek: 

Értelmi területen:  

1. A lemezjátszó elvi rajzának /blokk  séma/ "elkészi- 

tése és az egyes részek ftuzkció jának leiráéa. 

A lemezjátszó jellemző adatainak megnevezése. 

3.'A lemezjátszó és a hangszórók elhelyezésére vo-

natkozó szábal,yok használata /a tanulók elhelye- 

zése/. 

A sugárzott hanggal kapcsolatos követelmények fel- 

sorolása. 

5. A. sztereo hangközlés elvének és a hangfelvételi 

rendszerek ismertetése. 

A hanglemez technikai adatainak felsorolása. 

A hanglemezek kezelési és 'tárolási szabályainak 

ismertetése. 

A lemezjátszók alkalmazási területeinek /oktatás- 

ban/ felsorolása a készfilék típusa szerint. 

9. A lemezjátszó hatékony alkalmazását meghatározó 

tényezők rendszerezése a tanári tevékenység ős a 

médium tulajdonságai alapján. 

10. A tanulók aktivitásénak és részvételének elósegi- 

téli módjainak ismerete. 
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11. A hanganyagok kiválasztási szempontjainak fel-

sorolása. 

12.. Példák felsorolása a saját szaktárgyban a lemez- 

játszó alkalmazáséra. 

Tevékerwe égi tertil.et en:  

1. A lemezjátszó iizemkész állapotba helyezése. 

2. A hangszedi,, a iemeztárlyér és a hangszedők tisz-

titása. 

A.  lemezjátszó kifogástalan használatának bemuta-

tása, a sztereo. baugszórópar elhelyezése. 

A hangszeddtf cseréjének végrehajtása. 

A. lemez  játszd csatpalása rádióhoz, er6sitfihőz, 

vetitőhő.z, magnetofonhoz. 
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2.5.10, AlLan_sszóró  és alka]ma._  záas c. téma 

általános célkitüzései:  

A hallgatók ismerAék meg 

- a hangszórók kűlönbÖző tipusait, 

- ezek működési elvét, 

- a hangszórók jellemző adatáit és sajátossá-

gait, 
- a hangszórók alkalmazásával kapcsolatos szabó- 

ayokat, 

- térakusztikai alapfogalmakat. 

Szerezzenek iártassáRot  

a megfelelő hangszóró kiválasztásában, . 

- a hangszórók csatlakoztatásában és elhelye-

zésében, 

- a terem akusztikai tulajdonságainak magit élé- 

s étyen. 
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A hangszóró és alkemA7daa e. téma 

tanulási eélAai 

Az akusztikai eszközök c. témakör befejezésére a hallga-

tók képesek lesznek; 

Értelmi terűletent  

1. A  hangszórók főbb tipusainak megnevezése, lény 

ges jellemzőik és működési déli elvi k rövid ismerte-

tése. 

2. Felidézni a hangfal és hangdoboz felépitését és 

szerepét. 

A  fejhallgató szerkezetének és működésének ismer-

tetése. 

A tanterem és a szabad tér akusztikai tulajdon- 

ségainak ismertetése. 

5. A hangszórók helyes Mess tésének ismertetése. 

Tevékemts 	terfileten:  

1. A hangszóró esatiakoztatésa ].emez játszóhoz,. erő- 

sitőhöz, rádióhoz, magnetofonhoz, televiziához. 

A hangszórók helyes illesztésének biztosítása. 

A. hangszórók, hangfalak elhelyezése a tanterem-

ben, szabadban. 

4. A. fe jbaligató helyes feltétele és esatlakoztatá- 

sa. 

- 



2.5.11. Az erősitők . és kezeléstik  c. Ulna  

általános célkitűzései:  

A hallgatók ismerjék meg  

az erősitgk rendeltetését .,  
~ az erősitfi tartozékait és rerideitetést4ket,  

az erősitők jellemző adatait s,   

az erős3.  tők alkalmazási terűle teit /oktatáa-  
bazt/,  

- az erősit.ők telepitési szabályait.  

Szerezzenek ,iártassáRot  

- az erősitő telepitésében , 

w eszközkombinációban való alkalmazásában,  

az erősitő kapcsolószerveinek kezelésében.  



Az erősitők és kezelésűk c. téma 

tanulási cél.iai  

Az akusztikai eszközök c. téma befejezésére a hallgatók 

képesek lesznek: 

Értelmi területen:  

1. Felismerni az elektroakusztikai jelöléseket. 

2. Felsorolni az erősitők jellemző üzemi paramé-

tereit. 

Ismertetni az erősitők tartozékait és szerepű-

ket. 
Bi.késziteni az erősitő csatolási vázlatát. 

Felidézni az illesztés célját, feltételeit, 

az illesztés megoldását. 

6. Felsorolni az erősitő alkalmazási területeit. 

7. Ismertetni az erősitő telepitési szabályait. 

Tevékenységi területen:  

1. Az erősitős akusztikai rendszer kialakitása, 

bemeneti, kimeneti csatlakoztatások elvégzése. 

2, A kapcsolószervek kezelése, az erősités ezabé- 

lyozáea. 

3. Egy erősitő telepitésének megtervezése és elvég- 
zése konkrét szituációban. 
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2.5.12. A rédi6kéází`ilék és alkalmazása  c. téma  

általános célkitűzései:  

A hallgatók ismer.iék meg  

- a rédi6vev6-kéezűlékek f  6bb t3.pusait s  

- a j6  rédi6vétel kdrűlméz~yeit, feltételeit,  

- a rádi6vevő jellemző tulajdonságait,  

- jellemző műkődési zavarokat,  

• a rádió oktatási eélu alkalmazásának módszer
. 

reit.  

Szerezzenek 3ártass4sot  

- a rádióvevő .  telepitésében, 	 .. 

- a rádi6vevő felhasználásában kül.őnböző e8zk8z-  

kombinációkban /informáci6 forrás, erősitő,  

haxxgázóró/.  
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A rádiókészülék és alkalmazása c. téma 

tanulási célfai 

Az akusztikai eszközök c. téma befejezésére a hallgatók 

képesek lesznek: 

Értelmi területen:  

1. A rádióvevő funkcióinak vázlatszerei felsoroló-

sára. 

A.'őbb rádiótipusok megnevezésére. 

Az antenna csatlakózás és földelés szerepének 

ismertetéséré. 
A rédi6vevő jellemző üzemi paramétereinek fel-

sorolására és értelmezésére. 

5, A telepités szabályainak felsorolására. 

6. A rádióadás felvételének előkészitésére, 

7. A rádió müsorábói a szakhoz kapcsolódó adás ki- 

választásár a. 

8. A rádióvevő hatékony alkalmazását meghatározó 

tényezők rendszerezésére a tanári tevékenység 

és a rádió sajátosságai alapján. 

TevékenvséRi területen:  

1. A rádió telepitésére, hálózatra csatlakoztatd-

sála. 

2. Antenna és föld csatlakoztatására. 

3. Telepes készülékbe telep elhelyezésére. 

4.. Hangfelvétel készitést rádióról magnetofonra. . 



5. Lemezjátszó 'csatlakoztatását rádióhoz. 

6. Külső hangszóró csatlakoztatására. 

7. Sztereo hangszórók elhelyezésére. 

8. A helyes állomásválasztásra, hangolásra. 

9. A többi kézelőszervek használatára. 

10.° Vételi závár és meghibásodás megkülönbözteté- 

sére. ' 
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2.5.13: A  mikrofon és hasznélat4  c. téma 

által áriós célkitiiZései :  

A hallgatók ismer:iék meg 

a hang jellemzőit és sajátosságait, 

a mikrofonok kalőnbőző tipusait, 

- az  egyes  tipusok szerkezeti.félépitését, 

- a mikrofonok jellemző adatait é9 sajátosságait, 

- a mikrofon használatával kapcsolatos szabélyo- 

kat• 

Szerezzenek ,iártass€ ot  

--a  mikrofon felvételi célu használatában, 

a megfelelő mikrofon kiválasztásában. 



A  mikrofon  és használata e. téma 

tanulási cél,iai  

Az akusztikai eszközök e. témakőn befejezésére a hallga-

tők képesek lesznek: 

Értelmi területen:  

1. A.  mikrofonok főbb tipusai.nak hegnevezésére. 

2. A mikrafonok jellemzőinek felsorolására. 

3. A mikraf onok alkalmazási területének megnevezé-

sére. 

4. A mikrofonok elhelyezésére ős használatéra vo-

natkozó szabályok felsorolására. 

A mikrofonokkal kapcsolatos illesztési problé-

mák és megoldások ismertetésére. 

Tevéke!,vsé,zi területén:  

1. A mikrofon csatlakoztatására magnetofonhoz, 

erősitőhőz. 

2. A mikrofon illesztés elvégzésére. 

3. A mikrofon helyes "kezelésére" a felvétel alatt. 
4. A mikrofonok tárolási, kezelési szabályainak 

betartáséra. 

5. A felvétel céljának megfelelő karakterisztikáju 
mikraton kiválasztáséra. 
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2.5.14. A magnetofon és alkalmazása  c. téma 

általános, célkittizéseis 

A hallgatók ismerjék meg  a különböző tipusu magnetofonok- 

nál 

• a magnetofon fő szerkezeti részeit, működési 

elvűket, 
a magnetofon,, illetve a csatlakozó hangszóró e1- 

helyezésével kapcsolatos térakusztikai szabályo-

kat, 
- a magnetofonok jellemző üzemi adatait és értéke-

lésükét oktatási szempontból, 	 ' 

- a magnetofon oktatásban ' vaki alkalmazásának mód 

szereit, . 	

.. 

- a kúlönbözŐ szalag anyagokat, jellemző tulajdon-

ságukat, kezeléstikét, 	 ' 

- a hangfelvétel általános szabályait. 

Szerezzenek .iártassáQot  

- a magnetofon kezelésében /lejátszás/, 

- a felvétel  készitésben,    

- a magnetofon óktatáéi 'célu alkalmazásában, 

- a különféle  ezalaganryagok kezelésében, , ragasztá-

sában. 
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A magnetofon és alkalmazása c. téma 

tanulási céljai  

Az akusztikai eszközök c. témakőr befejezésére a hallga- - 

tók képesek lesznek: 

Értelmi területen:  

1. A magnetofon elvi rajzának elkészitése és az 

egyes  részek funkcióinak leírása /blokkséma/. 

2. A. magnetofon jellemző adatainak megnevezése. 

A magnetofon és a csatlakozó hangszóró és mikro 

fon elhelyezésére vonatkozó ismeretek leivása. 

A magnetofon oktatási célu felhasználási terü-

leteinek felsorolása. 

5. Példa a saját szakterületen történő alkalmazás-

ra. 
A szalaganyagok technikai  adatainak ismertetése. 

A jó felvétel készités feltételeinek felsorolá-

sa. 
8. A felvételi, átjátszási lehetőségek és megoldd-

sok ismertetése . 

9. , A 2 és 4 sáv elhelyezkedésének . ra jzi bemutatása. 

10. A magnetofon alkalmazási területeinek felsoroló-
sa tipusok szerint. 

11. A magnetofon hatékony alkalmazását meghatározó 

tényezők rendszerezése a tanári tevékenység és 

a magnetofon tulajdonságai alap járt. 
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12. A tanulók aktivitásának és részvételének elő-

segitési módszereinek az  ismertetése. 

13. A hangfelvétel tervezési menetének leirása. 

14. .Hangfelvételi feladat megtervezése /szin]sroni 

zálás/. 

Tevékenységi területen:  

1. A különféle tipusu magnetofon felismerése. 

2. A  magnetofon fizemkész állapotba helyezése. 

3. Felvétel készitése mikrofonnal. 

4. Felvétel készités rádióról. 

5. Felvétel készités lemezjátszóról. 

6. Átjátszás másik magnetofontói. 

7. Trükkfelvétel készitése. 

8. A magnetofon kis karbantartásának elvégzése. . 

9. Hanganyag készitése saját szakterületre. . 

10. Szalag ragasztása. 

11. A szalaganyagok helyes tárolása. 
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Az Audio-vizuólis eezkőzkombináaiók és oktatógépek 

témakör 

feladat- és célrendszere  
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2.5.15. Szinkronizátor és hanRositott diasorozat  

és alkalmazása  c. téma 

általános célkitűzései:  

A hallgatók ismerjék meg 

- a szinkronozás elvét, 

- a szinkronozás fajtáit, 

- a szinkronizátor fő részeit, funkcióját, 

- a szinkronizátor jellemző Üzemi adatait, 

a szinkronizátor használatát, 

- a hangositott diasorozat tervezésének pedagó-

giai és technikai szempontjait, 

- a hangositott diasorozat oktatási célu alkalma-

zásának mó3 ezeréit. 

Szerezzenek jártassot  

- a szinkronizátor kezelésében, 

- az üzem közbeni hibák e1háritásában, 

- a szinkron kép és hanganyag tervezésében, 

a szinkronozás elvégzésében, 

- az oktatási célu hangositott dia anyagok értéke-

lésében. 
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Szinkronizátcr és hangositott diasorozat 

és alkalmazása c. téma 

tanulási célfai  

Az "Audio-vizuális eszközkombinációk és berendezések 

c. témakör befejezésére a hallgatók képesek lesznek: 

Értelmi területen:  

1. A szinkronizátorral történő szinkronizálás el-

vének rövid magyarázatára. 

2. A szinkronizálás lehetséges fajtáinak felsoro-

lására 	 . 

A szinkronizátor kezelő szervei rendeltetésének, 

illetve jelzésük jelentéstartalmának ismerteté 

sére. 

4. A szinkronizator karbantartására vonatkozó  is-

meretek felsorolása. 	 . 

5. A hangositott diasorozat tervezésének pedagó- 

gini és technikai szempontjai ismertetése. 

6. Saját szakhoz kapcsolódó rővid hangositott dia-

sorozat tervezése. 

Példákat felsorolni a. saját szaktertletrál a 

hangositott diasorozat alkalmazáséra. 

A hangosított diasorozat oktatásban való felhasz-

nálásának sajátosságai felsorolása. 



Tevékeiwsémi terí leten:' 

1. A diavetitő, a magnetofon és a szinkronizátor 

makődéskész állapotba helyezése ., ósszekapcso- 

lás a. 	. 

2. A, képváltásokat biztositó szinkronjelek magno 

szalaga történő felvitelének és azok törlésé- 

nek bemutatása. 

3. Zavarmentes, hibátlan SD lejátszás elvégzése. 

4. Kézi képváltással történő lejátszás bemutatása. 

5 »  A  szinkronizátor tápfeszültségét biztosit6 te-
lep cseréjének a bemutatása. 

A szinkronizátor adapteres m iködtetésének be- 

mutatása. 	. 

A.szinkronizátor fej részének tisztítása. 

Saját szakaagioz, tervezett, hangositott dia-

sorozat szinkronizálásának elvégzése s  a kész 

munka bemutatása. 

A megadott szempontok  szerinti  birálat és elem-

zés végzése más hangositott diasorozatra. 
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2.5.16. HanRosfilmvetitők és alkalmazásuk  o. téma 

általános célkitűzései  

A hallgatók ismer lék meg 	 . ,. 

- a filmhangositési megoldásokat, :  
.• a vetitágéppei egybeépitett hangvisszaadó  egy-

ségeket és tartozékaikat, 

- a hangosfilmvetités telepitési ós vetitési sza-

bályait, 

- a hangosfilm oktatási céln alkalmazásának mód-

szereit. 	 . 

Szerezzenek  ,árt€sséot  

- a hangosfi1mvetitők kezelésében, , üzémbe helye-

zés, lejátszás, 	. 

—az Üzem közben fellépő kisebb zavarok és hibák 

elháritásában. 	 . 
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Hangosfilmvetitők és alkalmazásuk e. téma 

tanulási cé13ai  

Az "Audio-vizuális eszkőzkombináeiók és berendezések' 

c. témakőr befejezésére a hallgatók képesek lesznek: 

értelmi területen:  

1. A fényhang lejátszó berendezés fő  részeinek fel-

sorolása, feladatuk rövid ismertetése. 

2. A mágneshang lejátszó berendezés  fő részeinek 

felsorolása,, feladatuk rővid ismertetésé. 

A kép és a hozzá tartozó hang szinkronjának biz- 

tositása megoldási módjának ismertetése. 

A hengesik filmen való elhelyezkedésének vázla-

ton történő bemutatása. 

Felsorolni a hangosfilmvetitő telepitési sza-

bályait. 
Felsorolni a hangosfilmvetités szabályait. 

7. A hangosfilmvetitő erősitőjének különböző tizem-

módjainak ismertetése. 

8. A baleseti lehetőségek és elhéritásuk felsoro 

lósa. 

9. A karbantartási műveletek felsorolása. 

10. A hangosfilm értékelési szempontjai felidézése. 

11. Példákat felsorolni saját szakterületről a han-

gosfilm alkalmazására. 
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12. A hangosfilm hatékony alkalmazását meghatározó 

tényezők rendszerezése a tanári tevékenység és 

a médium sajátosságai alapján. . 

Tevéken,vségi t erill.eten:  

1. A han;osfilmvetitfi üzemkész állapotba  helyező-

se. 

2. A hanglámpa cseréje. 

3. A résoptika szabályozása. 

4. A film helyes felhelyezése a léndpályáza ... 

5. A transzformátor /16 mm-esnél/ és hangszóró 

csatlakoztatása. 

6. A hangszóró megfelelő elhelyezése a teremben. 

7. Á. vetités lefolytatása. 

8. A hangrész üzemeltetése mikrat?on, PU tizemben. . 

9. A kábelek., csatlakoző vezetékek megfelelő veze- 

tése, rógzitése. 	. 

10. A film helytelen élhelyezkedéséből adódó hang- 

hiba elháritása. 

11. ' Az erősitó.rész kapcsolóinak kezelése. 
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2.5.17. A televizió és alkalmazása  c. téma 

általános célkitűzései:  

A hallgatók ismerjék meg 

- az antenna szerepét és a kfllónbóző antenna ti- 

pusokat, 

- az antenna levezető kábelt és szerepét, 

- a vevőkészülék jellemző tulajdonságait, 

a vevőkészülék csatlakozási pontjait és azok 

Punkcióit, 
- a vevőkészülék kezelő szerveit és használatu-

kat, . 

- a vevőkészülék és a tanulók elhelyezési szabá-

lyait, 

- az ITV adások hatékony alkalmazásának techni-

kai és pedagógiai feltételeit. 

Szerezzenek iértasságot  

- a tv vevőkészülők kezelésében. 
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A televizió és alkalmazása c. téma 

tanulási célAai  

Az "Audio-vizuális eszközkómbinácíók és berendezések" 

témakör befejezésére a hallgatók képesek lesznek: 

!teleti területen:  

1. Antenna típusok és jellemzőik felsorolása. 

2. Az antenna csatlakoztatás szabályainak felsoro-

lása. 
Felismerni a tv vevőkészülék csatlakozási pont-

jait /a jelzés alapján/.. 

4. Felsorolni a tv vevőkészülék jellemző tulajdon- . 

ságait ,. 

Felismerni  /a jelzés alapján/ a kezelő szerveket, 

felidézni funkcióikat ., 

6. Felsorolni a készülék elhelyezési és a tanulók 

készülék előtti elrendezési szabályait, 

7. Az ITV adás hatékony alkalmazásának technikai 

és pedagógiai feltételeinek a felsorolása -. 

Tevékenysédi területen:  

1. Csatlakoztatások elvégzésé /antenna és hálózat/. 
2. A készülék bekapcsolása, a kép beállitásának el-

végzése, kezelő szervekkel. 

A kép és a hang korrekciója külső szabályozók-

kal. 

4. Terv készitése az ITV müsor saját szakterületen 
való felhasználására. 
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2.5.18. A zértláncu televízió  c. téma 

általános célkitűzései:  

A hallgatók ismerjék meg 

a ZTV berendezés egységeit, 

a ZTV alkalmazási és felhasználási módjait az 

oktatásban, 

- az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeit, 

- a kép- és hangfelvétel megtervezését, elkószité- 

sét, 

• ismerjenek meg egy konkrét studiót. 

Tanulási célok 

Az "Audio-vizuális eszközkombinációk és berendezések" 

c. témakör befejezésére a hallgatók képesek lesznek: 

Értelmi területen:  

1. Az egérszerű Tatlánc egységeinek a felsorolása. 

2. Az egyes egységek funkcióinak ismertetése. 

5. Egy oktatási célra tv közvetítés télepitési váz 
laténak az elkészitése. 

4. Példát mondani a saját képzés területén a ZTV 

alkalmazására. /Javaslat is lehet/. 
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2.5.19. A kollektiv oktatóének  é: téma 

általános célkitüzései  

A hallgatók ismerAék meg 

- az oktatógépek jellemző szolgáltatásait, 

- a visszacsatolás szerepét a tanitás-tanulás 

folyamatában , 

- a MAGNOCORR kollektiv oktatógépet és alkalma- 

zását, 

- a DIDAKTOMAT visszacsatolót és alkalmazását, 

- a MAOISTER visszacsatolót ős alkalmazását ., 

a programkészitési eljárás menetét, 
• lineáris és elágazásos programokat, 

oktatógépi programot. 



A kollektiv oktatógépek c. téma  

tanulási  cél,7~i  

Az "Audin-vizuális eszközkombinációk és oktatógépek"  

c. témakör befejezésére a hallgatók képesek lesznek:  

Értelmi területen:  

1. A hazai gyártmányu kollektiv oktatógépek és  

visszacsatoló berendezések megnevezésére.  

2. Az oktatógépek jellemző szolgáltatásainak fel-  

s orolás ár a.  

A programkészítés /gépi program/ menetének is-  

mertetésére. 	 . 

Saját szakterfletfkön vett példán  

-  a mérhető célok megfogalmazáséra,  

- a tananyag strukturális elemzésére,  

- a tanulási egységek megfogalmazására,  

-- a lépések sorrendjének ellenőrzésére alkal-

mas eljárások használatára ' ,  

- a programozási etratégiák használatára.  

5.. 
 A visszacsatoló berendezéshez a saját témából  

feladat és  kérdésrendszer kidolgozására.  
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2.5 20. Az egyéni oktatógépek c. téma , 

általános célkitűzései:  

A hallgatók  ismer,iék meg  

- az egyéni oktatógépek jellemző szolgáltatásait, 

- a DIACORR..BYO 01 vizsgáztat6gépet és alkalmazá-

sát, 

- a DIACORR BYO 02 egyéni oktatógépet és alkalma- 

zásét,  

- a fenti gépekhez a programkészitési eljárés mene-

tét, 

- a gépekhez készitett programokat.   

Ttknulási célok 

A. z "Audio-vizuális em kíizkomb5.náci6k és oktatógépek" 

c. témakör befejezésére a  hallgatók  képesek lesznek: 

Értelmi területen:  

A hazai gyártmányu egyéni oktatógépek  megnevezé-

sére. : 

Az egyéni oktatógépek jellemző szolgáltatásainak 

felsorolására. 	 . 

A programkéezitési el járás menetének .ismerteté-

sére.  
Saját témából  anyag kijelölésére a BYO Ol..és ` .. 
BYO 02 gépekre való feldolgozásra. 
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2.5.21. A nyelvi laboratórium .c. téma 

általános célkitűzései: 

A hallgatók ismerjék meg 

a nyelvi  laboratórium auditiv  és vizuális  beren-

dezéseit, 	 : 

- a nyelvi laboratórium nyujtotta szolgáltatáso-

kat, 	 . 

- a nyelvi laboratórium alkalmazását. 

Tanulási célok , 

Az "Audio-vizuális eszközkombinációk és oktatógépek" 

c. témakör befejezésére a hallgatók képesek lesznek: 

Értelmi területen:  

l.. A nyelvi labóratórium. 'áúditiv berendezéseinek 

megnevezésére és jellemzésére. 

A nyelvi laboratórium vizuális berendezéseinek 

megnevezésére és jellemzésére. 

3. A.  nyelvi laboratórium tanári eszközeinek a 

felsoroláséra. 

A hal.lg atók által használt laboratóriumi eszkö-

ztik felsoroláséra. 

Vázlaton megadni az információk elhelyezkedé-

sét a gyakorló szalagon és az ellenőrző szala- 

gon. 	 . . 
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3. É R T É K E L É S- V I S S Z A J E L Z É S 

3.1. értékelési szempontok és formák  

A mérhető célok megfogalmazásakor az értékelés, el-

lenőrzés oldaláról közelitettem.a tartalomhoz. Logikus 

tehát, hogy a mérhető célok megfogalmazásakor, azzal 

párhuzamosan az értékelés-visszajelzés oblematiká já- 

val is foglalkozni kellett. 

Az értékelés-ellenőrzés fontosságáról az 1.2. pont- 

ban mér szóltam. Itt csak annyit kivénok még egyszer 

haAgsulyozni, hogy az értékelés /elienórzés/ az vissza- 

jelzés, visszacsatolás nemcsak a tanár, hanem a tanuló 

számára is. 
A tanulási folyamat közben történő értékelések, 

segitő, formáló jellegnek. gélszerű az ilyen ellenőr 

zést témánként elvégezni. Ekkor derül ki, hogy mit sajá- 

titott el a tanuló, hol  vannak még hiányosságai amit p6- 
tolnia kell.. Ilyenkor a tanuló is tapasztalatot szerez 

saját eredményeiről és hiányosságairól. ösztönzést kap 

a korrigálásra. Az ilyen közbülső téma-ellenőrzésre 

igen alkalmas a feladatlapos; mérőlapos ellenőrzés. 

A témakörök végén és a tanulmányi időszak letelté-

vel összegző, lezáró értékelést kell tartania Az értéke-

lés eredménye egyben a standard követelményekhez igazi 

tott osztályozást és osztályzatot is jelenti. 
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Az értékelési formák megadása előtt próbáljuk még 

egyszer megfogalmazni az általános követelményeket. 

Mit kell tudni egy oktatástechnikai eszkőzról? 

1. Mire alkalmas, mire készitették? Pl. mozgófilmek 

/N8 ., S8/ vetitésére, vagy norma., mikro lemezek 

lejátszására, stb. 

2. Kapjon a hallgató .. összképet a pedagógiai alkalma-

zásra, felhasználásra saját tapasztalatai és utmu-

tatás alapján. 

3. A műszaki leirás ., pontos megnevezés, üzemelteté-
si felt ételek és követelmények. 

4. A. készülék hordozóinak jellemzői. 

5. A hordozók készítésének módja. Tudjon hordozót ké- 

sziteni, tervezni a sajáttémában. 	. 

6. Tudja kezelni, használni az eszközt. Tartsa be a 

balesetvédelmi előirásokat. Kisebb akadályokat 

tudjon elhár.itani .. 	. 

Másképp cso .portositva a tudnivalókat; . 

1. Készülékismeret és kezelés területén  . 

• pontos megnevezés, műszaki leirás ., üzemi ada- 

tok, 	
. 

• Üzemeltetési feltételek és követelmények, . 

2. A készfilék hordozó anyagai területén 

-- a hordozók Fajtái, jellemzői :, 

- hordozó készítési eljárások és eszközök, 

- tudjon késziteni hordozót saját témájában. 
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3. Alkalmazás területén 	 . 

- nyerjen összképet a pedagógiai alkalmazásra, 

felhasználásra vonatkozóan saját tapasztala-

tai  és utmutatások alapján. . 

A tárgy sajátos ságainek figyelembevételével az 

alábbi ellendrzési módokat tartom megvalósithatóknak: 

1. Mérőfanos értékelés  

A kérdések összeállitásához ki  kell válogatni az 

anyagból a leglényegesebb, legfontosabb tudás 

elemeket. Ezekre több objektiv tipusu feladatot 

kell késziteni, majd kipróbálás és elemzés után 

a célkitűzéseknek legjobban megfelelő feladato-

kat meg kell tartani. Ezekből kell összeállítani 

a mérőlapot. Természetesen párhuzamosan értékelé-

si utmutató elkészitésére is szűkség van. Tantár-

gyi sajátosságainkat figyelembe véve a mérőlapra 

az alábbi feladatokat javaslom /egy-egy mérőlapra 

nem az összest/. 

Mit tartalmazzon a  mérőlap?  

1. A fő részek azonositáoát ,. megnevezését. 

2. Fogalmak /adatok/ ismeretét. 
3. A hordozó jellemzőit. 

4. Az érzékeléssel kapcsolatos tudnivalókat. 

5. Az alkalmazás és alkalmazhatóság feltételeit. 

6. Az eszkőz kezelésének bemutatását. 

7. A hordozó készítésével kapcsolatos előirásokat. 
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8. 'A hordozó készitésévél kapcsolatos eljárásokat. 

9. A hordozó készitésének gyakorlatát. 

10. Az eszköz és hordózók tárófásának szabályait. 

11. Az eszk©z szerepe az oktatásba. 

12. Hordozó értékelési kritériumok. 

13. Tervezési feladatot, a1kálmazásra, hordozóra. . 

2. A hallatók által készitett munkák bemutatása, 

pervitatása.  /közösen,: csoportosan/ 

Ehhez természetesen az értékelési kritériumok 

ismeretére van szükség /az elkészitett anyagon 

kivűl/. Továbbá szükséges a résztvevők aktivi-

tása, ónálló véleményalkotása. Itt értékelhető 

a hallgató tervéző és kivitelező ,, esetenként a 

bemutatás sarán ' a  pedagógiai  tevékenysége /esz.. 

közhasználat is/. 

Az eszkazrendszeren 'végigtekintve két fontos csomó 

pontot találhatunk, melyben az addigi ismeretek és alkal-

mazások együttesen jelentkeznek. 

Az egyik a filmvetítők:  filmfelvevők /forgatás/ té-

makar, mélynél a hallgató a  kamerakezelési, vetitőgép- 

kezelési és film .forgatókönyv tervezési tudásárui ad 

számot. 

A másik csomópont a hangositott diasorozat téma. 

Itt felvételkészitée /fényképezés/, forgatókönyv kési.- 

tés /HD/, hangfelvétel és szinkronizálás témák együttesen 





jelentkeznek.  

Nyilvánvaló, hogy mind a két feladatot valamennyi  

hallgatóval el kell végeztetni /folyamatósan/.  

3.2. Mérőlap az "Automata diavetítő" c. témához  

Mintáképpen az automata diavetitg témában az alábbi  

mérőlapot állitottam Össze:  

-1=11 	411■1 ON !- 4.4 44. A  ••• i 	•• - r. 44. ! 4.4 	 444 .r 4.4 444 . 	 r sr r w w  

3.sz i mérblqn  Automata d -iavetitő ....  

A hallgató neve: . . . . , 	• 	Dátum: . . . 	. . .  

1. Egészitse ki az ábrát és írja fel az automata diaveti-  

tő bejelölt részeinek a nevétÍ .. 

	

... 

• •  

• • • • • . • • C 

• • lb i  •• •• •• •.. •, ~  D  

• • • •. • • • • . i7  

. • . • '.' ! . ~ . i 

2. Tegyen x-et a megfelelő négyzetekbei  

Aspáctomat 	J24 J24 B GAF  

1. Az izzó feszültsége 24 V  

2. Izzóteljesítmény 500 W  

3. Gyujtótáv 100 mm  

4. Van időkapcsoló  

54. Van dobtár  
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6. Obj.fényer$ 1:2,8  

7. Obj.gyujtótáv 80 mm  

3. Mekkora a diakeret méreté?  

a/ 24x36 mm  

b/ 30 mm x 30 mm  

c/ 50 mm x 50 . mm  

d/ 50 mm x 45 mm  

e/ 60 mm x 60  mm  

4. Sorrendben ismertesse az  automata diavetitő  üzembe  

helyezésének  lépéseit!  ; 	 .  

• • . ! 11  • • .. ! !  •   • • • • • •. • .  050.  

• 1.  ..0 . • .• • •  ~• ~ w 	 • .- • . • • .  • • • •  
• ■ i • • . • ' a  • .• . • • • .. 1 - ,4, • •. :• ,. • • 1  

• • • • • • • • •  .,‘V .0 • .  . ,•  .••  • • ,• •. • • • •  

•  •  • •  40 • ~ . ~ •  •  • • • . .• • • ,•:  • • {• • . 

• •  • • • 0 • •  ' • • •   •  • •  -. • 1. •. a  . • •  

• • • r ... 	. 	• .  ~ .•  • • • . ' '. ;• • ,. i • :•  ;• 

5. Mekkora a megengedett emelkedési szeg automata dia-

vetitőnél?  

a. 30° 	
. 	

c.   20° 
b. 30° 	d• Egyik  sem  
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6. Sorolja fel a vetités befejezése utáni tennivaló--  

kat!  

• • • • • ■ • • • • • •  • • • ■ • • • • •  

• • • • • • • • • .• 	 • • • • ■ • • •  

• • i • • •  •  • • • • • • -• • r • • • • • • -411  

• • • • • • • • • • •  ■ • ■ • *  s  • • a • • •  

• • • # • • • • • • • or • ♦ • • • • • • •  • *  

• • • • • .• , 	     ~ 	 ~• • • • • • • •  

7. Helyezze a keretezett diákat a tárba!  

8. Mutassa be a vetitőizzó cseréjét!  

— - — ill, AMIN  — —  

Értékelés:  

Értékelte:  

-.. 	 a... ..r. r 	CAW  .a,. 'VW  •.. Ailm aw  ~► . 

Maximális pontszám: 52  

Az  elért pontszám:  

, .• • :, • , :• ,+ 	 . 

n. -a 	s -a r • s as .0 	AIM .a ,111111r : 	 4.r .~. ~ . r~ J~  •`. ~ .arr  -~. 



-101- 

AZ OKTAT A STECHNOLÓGIA TÁRGY 

PR OGR AM J A / j avas l at / 

4.1. A proiramtervezet  

Oktatástechnológia 

III. és IV. félévben heti 2 6ra gyakorlat 

gyakorlati jegy 	.. 

Tananyag . 

Vizuális eszközök és aavagok 

Az irásvetitő és alkalmazása 

Az irásvetitő szerkezete, tartozékai, fizemi adatai. Te-

lepitési és vetitési szabályok. Irásvetitő anyagok. 

Irásvetitő anyagok készitése, tervezése. Az irásvetitő 

alkalmazása az oktatásban. 	. . 	 . . 	 .. 

A diavetitő és alkalmazása 

A diavetitő szerkezete, .tartozékai, üzemi adatai. Tele- 

pitési és vetitési szabályok. Dia  agyagok. A diakép  ter-

vezésének  szabályai . . A. diakép felhasználása az oktatás- 

ban. 

Az automata diavetitő és alkalmazása 

Az automata diavetitő szerkezete, tartozékai, rendelte-
tésűk. Az automata diavetitő alkalmazása eszközkombiné- 

ciókban. Jellemző üzemi adatok; telepitési és vetitési 

szabályok. Üzemeltetés és karbantartás. 
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Az episzkóp és epidiaszkóp 

Az episzkóp, epidiaszkóp szerkezete, működése. Jellemző 

üzemi adatok. Telepitési és vetitési szabályok. Üzemelte-

tés és karbantartás. Alkalmazási lehetőségei az oktatás- 

ban. 

A fényképezőgép és fényképezés  

A fényképezőgép tipusai, főbb részek és működésük. Tarto-

zékaik és rendeltetéstik. Fényképezés természetes fénynél 

és műfénynél. Fénymérők és használatuk. Reprodukciós fény-

képezés. Filmanyagok. A negativ eljárás. Pozitiv kép ké- 

szitése. 

A filmvetitők és alkalmazásuk 	 . 

KÜ1őnbóző 'tipusu és gyártmányu filmvetitők szérkezeté  

Üzemi adatai. Telepitési és vetitési szabályok. A vetités 

technikája. Filmanyagok és kezelésük. A mozgófilm oktatá- 

si célu alkalmazásának módszerei. 

Filmfelvevők és filmkészités 	. 

Küli3nb5ző tipusu és gyártmányu filmfelvevők szerkezete, 

működése. Tartozékok és rendeltetésük. A filmfelvevők 

kezelése. A film forgatókőnyv /oktató/ készités szabályai. 

Vetitőernyők 	 . 	 . 

A ve tit őernyők kiilőnbőző tipusai, tulajdonságuk és alkal- 

mazásuk. 
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Akusztikai eszközök 

A lemezhátazó és alkalmazása ; 	 . 

A lemezjátszó tipusai, szerkezetűk. A hangszóró elhelye-

zésével kapcsolatos térakusztikai szabályok. A lemezját-

szó oktatási céiu alkalmazásának módszerei. Hanglemezek 

és kezelésük. 

A hangszóró  

Különböző tipusai, jellemző adatai. Hangszórók csatlakoz 

tatása, illesztős. A hangszórók alkalmazásával, , kiválasz-

tásával kapcsolatos szabályok. 

Az erősitők és  kezelésűk 

Az erősitők jellemző adatai s . rendeltetésük. Tartozékok. 

Telepitési szabályok.. Az erősitők alkalmazási területei. 

az oktatásban. 

A rádiókészülék 	 . 

Főbb tipusok. A j6 rádióvétel körülmányei,,feltátelei. 

A rádióvevő felhasználása különböző eszközkombináeiók--

ban. A rádió oktatási célu alkalmazása. 

A mikrofon és ' használata 

A hang jellemzői ás sajátosságai. A mikrofonok különböző 

tipusai, jellemző adatai, ,A mikrofon használatával kap-

csolatos szabályok. Felvétel mikrofonnal. 

A magnetofon és alkalmazása 

A különböző tipusu magnetofonok fő szerkezeti részei, ma- 
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kődési elvük. A magnetofonok jellemző Üzemi adatai és 
értékelésfik az oktatás szempontjából. A magnetofon ok-

tatásban való alkalmazásának módszerei. Magnetofon 

szalaganyagok.. Felvétel magnetofonra. Lejátszás t  átját-

szás magnetofonról. 

Audio-vizuélis eszktzkombinácíók és oktató_é.ek 

Szinkronizátor és hanjositott diasorozat és alkalmazása . 

A szinkronozás elve és fajtái. A.szinkronizátor fő ré-

szei, funkciója, jellemző Üzemi adatok. A szinkronizátor 

alkalmazása. A hangositott diasorozat tervezésének peda-

gógiai és technikai  szempontjai.  A hangositott diasoro-

zat oktatási célu alkalmazásának módszerei. Aangooitott 

diasorozat készitéset értékelése. 

Aaniosfilmvetitők és alkalmazásuk  

A mozgófilm hangositása . fényhanggal, mágneshanggal. A 

vetitőgéppel egybeépitett hangvisszaadó egység és tar- 

tozékai. A hangosfilmvétitó telepitési és vetítési sza-

bályok. A hangosfilm oktatási célu alkalmazása. 

A 'televizió és alkalmazása 	 . 

A televizió vevőkészülék tulajdonságai. Antenna és csat-

lakoztatása. Kezelő szervek és használatuk. A vevőkészÜ-
lék és a tanulók elhelyezési szabályai. Az ITV adások 
hatékony alkalmazásának technikai és pedagógiai  feltéte-
lei.  
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A. zártláncu televizió  

A ZTV berendezés egységei. A ZTV alkalmazási és felhasz-

nálási módjai az oktatásban. Az üzemeltetés tárgyi és sze-

mélyi feltételei. ZTV közvetités tervezése és kivitelezé-

se. 

Kollektiv oktatólépek 

Az oktatógépek jellemző szolgáltatásai. A MAGNOCORR ko1-

lektiv oktatógép ős alkalmazása. A DIDAKTOMáT visszacsa-

toló és alkalmazása. A MAGISTER visszacsatoló és alkalma-

zása. Lineáris és elágazásos programok. Oktatógépi prog-

ram.  A programkészitési eljárás menete. 

Eén.i oktatógépek  

Az egyéni oktatógépek jellemző szolgáltatásai. A DIACORR 

BYO 01 vizsgáztatógép és a DIACORR BYO  02 egyéni oktató-

gép és alkalmazásuk. A . gépekhez készitett programok. 

Nyelvi laboratórium 

A nyelvi laboratórium célkitüizései .. A nyelvi laboratórium 

auditiv ős vizuális berendezései. A nyelvi labor 'szolgil- 

tatásai . , alkalmazása. A. hallgatók és a tanár által hasi- 

Hált laboratöriumi eszközök, 

4.2. 'Javaslatok' az oktatás szervezésére ' . módszereire  

A foglalkozásokat kiscsoportos, 12 fős gyakorlatok 

keretében kell megszervezni. 
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A téma és a célkitűzés jellegétől függően frontd-

lis munkák, csoportos /2, 3 fős/, valamint egyéni mun-

kák szervezhetők. 

A laboratóriumi /foto/ gyakorlatokra további bontó 

sok szükségesek. Pl. 6 fő fotólaborban dolgozik, a többi 

pedig a gyakorlati teremben. 

A manuális tevékenységek és a tervezési munkák is a 

jártasságok kialakitása érdekében más témákba, témakörök-

be is áthuzódnak. 

A hallgatók az eszközökkel és alkalmazási módszerek--

kel több szinten találkoznak. Igy 

- a tanár tevékenysége kapcsán, 

- a téma bevezetésekor a tanár bemutatja, 

- önálló gyakorlásokon, 

önálló, alkalmazás kapcsán, 

-- más eszköz hordozója tartalmazza az információt, 

Pl. a diavetitő használata közben az optikai leké-

pezésről szóló információt vetítenek. 

- a hallgatótárs tevékenysége kapcsán. 

Nagy létszámu hallgatóság esetén egyidejűleg két 

csoport oktatására is sor kerülhet. A tárgyi és személyi 
feltételek jobb kihasználása érdekében előfordulhat a cso-
portok munkájának összehangolása. 

A gyakorláshoz az eszközök információhordozóira cél-

szerű oktatástechnológiai anyagot feldolgozni, a szakra 

jellemző feldolgozások bemutatása mellett. 
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4.3. Javaslat a tananyaa órákra bontására  

A tematikus óraterv számos változatban elkészithe- 

t6, de minden változatnál figyelembe kell venni  a  2 órás 
oktatási egységeket, azt, hogy  az élvileg 15 hetes tanul-

mányi félév időtartama igen gyákraa 13 hétre redukálódik .. . 

Továbbá feltétlenül építeni kell a  hallgatók önálló 'munká-

jára, mind a gyakorlatokra való felkészülésben., mind a 
gyakorlatok végzése során és a kiadott feladatok elkészi- 

tésében. 

A hallgatók a gyakorlatokon oktatástechnikai eszközö-

ket használnak, a technikát a technikával /a technikán ke-

resztül/ sajátitják el. Ha a hallgatók számára önálló fog- 

lalkozásokat szervezünk, bár " a  pedagógus  jelenléte ,, bele- 

szólása a munkába megmarad, a hallgató az eszközhasználat 
következtében önállósul,:. ügyességre és önbizalomra, biz 

tonságra tesz szert. Optimális taiulásfeltételeket bizto 
sitva individuális tanulási ütem valósítható meg, melynek 

következtében a hátrányos helyzetű tanulók felfejlődhetnek 

a nem hátrányos helyzetnek mellé. Az oktatástechnikai esz- 

közök használata és aZ információhordozók tervezése, készi- 

tése kapcsán fejlődik a hallgatókban a kritikai szellem, 

megszokják a tapasztaláson alapuló  biztonságot. A gyakor- 

latok Önállá végzése során hozzászoknak a helytálláshoz, 

a konfliktusos helyzetekben való kiigazodáshoz, . hogyan  le-
het  a konfliktust elhárítani, vagy károsodás nélkül elszen-
vedni. 
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Vagyis az őnáll6 gyakorlati  foglalkozások megszerve-

zése egyben a személyiségnevelés fontos  eszköze  is. 	_.. 

Mindezek alapján az alábbi: tematikus  óratervet ja-

vaslom. ' /A gyakorlatok maximum 12' fős kiscsoportos foglal-

kozások keretében folynak/ .. 

Az  'I. félévben  

1 . hét Bevezetés, tájékoztatás. Az évi munka megbeszélé-

se, megszervezése, feladatok kiadása, beosztás. 

Érintésvédelmi alapfogalmak. /Előadás/ . 

A csoportlétszámtól függően őnAllóan, vagy eset- 

leg párosával, 8 elkülönitett munkahelyen, heten- 

kénti váltásban dolgoznak a hallgatók. Az egyes 

munkahe l,y ek t émái : . 	 . 

1. Irásvetitő, vetitőernyyők. Transzparens készi- 

tés. 

2. Diavetitők /automaták is/.  Diatervezés.  
3,  Episzkóp. Képi információhordozók tervezése. 
4. , 8 mm-es vetit ők,;  N8 : , S8, . hurokf`.i.lmvetit ók. 

5. Fényképezés /gépismeret ,, filmanyagok/. 

6. Reprofotografia /repro berendezés, .. . ;kezelése/.' 

7. Nagyitás /nagyitógépek, pozitiv eljárás/. .,  

8. N8-as, S8-as  filmfelvevők /gépismeret/.  

A  6. héten  ellenőrző foglalkozás, a tapasztalatok megbe- 
szélése. . 
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11..12 „13 '.. hét  A csoportokat 'további ' két részre oszt- 

juk. A , félesoportok 3 héten keresztül , az alábbi 

feladatokat végzik. 

1. Gyakorlati fényképezés. 	' 

2. Filmforgatás: 

3. Labormunka /negatív-el járás/. 

14. hét  Ellenőrző foglalkozás, értékelés. 

15. hét  Tartalék idő. 

A II. félévben 

1. hét  A hangositott diasorozat tervezése, készítése 

/előadés/. . 

2 s3..4..5 .7..8, ..9, .10,• hét 	 ' 

Az első félévben bár alkalmazott heti váltás sze-

rint'az alábbi gyakorlatokat végzik el. 

1. .Hangositott.diasorozat tervezése. 	. 

2. Közvétlen hangátviteli lánc /mikrofon, erősi-

tő, rádió ., haxigszóró/ .' 

Magnetofon /felvételi módok, lejátszási. 
Szinktonizátor, HD hangositás . 'szinkronizá-
lás. 

5. Hanglemezjátszó: Hanganyagok tervezése. 

6. Hangosfilmvetitó, ' oktatófilmék. . 

7. Televizió, ZTV rendszer. 

8. Egyéni oktatógépek /gépi programok/. . 



A 6. héten ellenőrző foglalkozás, a tapasztalatok meg-

beszélése.  

11. hét 	A programozott oktatás, oktatóprogramok  

/előadás/. :. . 

12. hét 	Kollektiv oktatógépek és programok /előadás,  

bemutatás/. 	 - 

13. hét 	A HD-sorozat tervek megbeszélése.  

14. hét 	Ellenőrző foglalkozás, értékelés.  

15. hét 	Tartalék idé,  

4.4. A témák feldolgozásának tervezése  

Az egyes témák munkahelyi feldolgozását az alábbiak  

szerint céiszerü megtervezni.  

elő-
teszt  

felkésziil- ési  
anYag 	

. 

programozott  
feladatlap  

mérhető 
	

utó- 
célok 
	

teszt  

~ 

A mérhető célokból kiindulva először meg kell fo-

galmazni a témára vonatkozó utótesztet, mérőlapot. A mé-

rőlap szerkesztésének,. elkészitésének szempontjaival  

részletesen foglalkoztam már a 3.1.. pontban. • 



Ezután következik a felkészülési anyag összeállí-

tósa. Ez irásos dokumentáció, mely tartalmazza a téma 

feldolgozásához szükséges kőtelezd ós javasolt irodal-

mak jegyzékét, a helyileg készitett segédanyagokat, to-

vábbá minden esetben a téma mérhető céljait is, a köve- 

telményrendszert. Ezeket a dokumentumokat összefűzve, 

vagy dossziéba téve egy csomagban kapják meg a hallga-

tók a gyakorlat végzése előtti héten. 

A programozott feladatlap a hallgató gyakorlat alat-

ti teendőit irja elő. Lényegében egy elágazásos profira 

mozásu utasitósrendszer. 

Példaképpen bemutatom az episzkóp témakör feladat- 

lapjának egy részletét: 

• • . • 

Az episzkóp kezelése  

Az episzkóp kikapcsolt 

állapotban van? 

1 

0 

Az episzkóp bekötött 

hálózati kábellel 

rendelkezik? 

0 

Kapcsolja 

kii 



Csatlakoztassa a ká- 

belt az episzkóphoz! 

A. képélesség megfele- 
ls? . 	 . 

Állitsa be az 

élességet! 

A kép egyenesáliásu 

és oldalhelyes? 

m Nyissa le a ve- 

titőasztalt és 

helyezze el meg-

felelően a ké- 

pet! 

0 
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Csatlakoztassa a ká- 

belt a 220 ©-os háló-

zathoz! 

t  
;Van külön  kiütés kap- 

esoló? 

Kapcsolja be 

a hütést! 

Kapcsolja be az 

izzót! 

Nyissa le a vetitó- 

aszfalt és helyezzen 

rá egy képet! Majd 

csukja vissza! 



I  
A kép t acrp itásment es? 

0 V  
Aliitsa be a vetitő- 

ernyő dőlését! 

Kapcsolja ki az 

episzkópot! .  

Feladat vége. 

Végezetül elkészitjf k az el_ 6tesztei Ez olyan kér-

dések sorozata, mely alapján képet kaphatunk arról, hogy 

- a hallgató tanulmányozta-e a felkészülésre kia- 

dott anyagot, 

- rendelkezik-e azokkal az ismeretekkel, amelyek a 

gyakorlat eredményes elvégzéséhez szükségesek? 

Továbbá olyan kérdések is szerepelhetnek, amelyekre 

adott válaszok a gyakorlat befejezésekor kitöltött utó- 

teszttel történő összehasonlitás után alkalmasak a térd 

leges előrehaladás, eredményesség kimutatására. 

5. QYAKflRLATI KÉRDÉSEK 

5.1. További   tennivalók a, tanterv tervezésben 

Széles körű és alapos elemzést kell szervezni a 

tervezet kiegészitésére, korrekciójára, , 

.. 

 

Tisztázni kell i  hogy a programban az itt tárgyalt 

eszközök és eljárások szerepeljenek-e. Mit javasol-

nak még, vagy mit kell  elhagyni? 
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Hasonlóan át kell vizsgálni a . témák általános cél-

kittizéseit és tanulási céljait. 

- El kell végezni, a rendszer ellenőrzését . tantárgyi 

koncentráció , szempontjából.. Hol vannak átfedések? 

Mi maradt ki? 

- Foglalkozni kell a különböző képző intézmények és 
szakok sajátos igényeivel. 

- A tananyagot fel kell dolgozni 

- elkészíteni a témakörök ., témák időtervét, 

meg kell tervezni a  gyakorlatokat 

eszköz, 	 . 

infcmmáciáhordozó és 
módszer vonatkozásában, 

meg kell tervezni amérést, ellenőrzést, 

- meg keli irni a jegyzetet. 

5.2. Az eszközpark 

A gyakorlati képzés, az ismeretek és jártasságok k%- 

alakitásának alapvető feltétele a megfelelő minóségü és 

mennyiségi eszköz megléte. 

A minőségen itt kifogástalan, szemképes állapotot 
értek és azt is, hogy az eszköz a  kereskedelemben  hozzá-

férhető, illetve iskolában megtalálhatd vagy várhatóan 

megtalálhatd. 

Egy-egy eszközfajta mennyiségét, darabszámát a hall- 
gatói csoportlétszám, a kiképzésben résztvevő hallgatók 
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/nappali és levelező/ összlétszáma határozza meg. Egy-egy 

gyakorlaton eszközfajtánként két hallgatóként egy példány 

megléte feltétlenül indokölt. Kell gondolni a meghibáso-

dott készülékek azonnali helyettesitésére is.  Igy eszköz-

fajtánként, gyakorlati termenként 8-10 db beszerzése in-

dokolt. 

Szükség van olyan eszközökre, melyeket bemutatásra, 

alkalmazásra használunk. Olyan eszközökre /metszetekre, 

alkatrészekre/, melyeken  'a működés és müködtetés tanul-

mányozható. Továbbá valamennyi eszközhöz megfelelő mennyi-

ségű információhordozóvá /nyersanyagra/. 

Az oktatási bizottság "az eszközellátással kapcsola-

tosan készitett egy felmérést és ennek alapján tett ja- 

vaslatot az eszközpark kialakitására. Ezt a javaslatot 

ujra meg kell vizsgálni a 60 órás tanterv célkitüzéseinek 

szempontjából. 

Nagyfoku a fogyóanyag elhasználódás is.  Vetitőizzók, meg- 

hajtógumik, telepek, filmanyagok, vegyszerek .vonatkozásá-

ban az óraterv kialakitása és az anyag feldolgozása során 

hallgatónkénti normát .célszerű meghatározni. 

5.3. Oktatási helyiség 

A tárgy oktatásához gyakorlati szaktanteremre van 

szűkség. A' szaktanteremnek vizuális és akusztikai felsze-

reltség szempontjából példaképül kell szolgálnia. Célszerű 

variálható berendezést kialakitani ', hogy egyaránt legyen . 
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mód a 12 fős csoport frontális, kiscsoportos és egyéni  fog-

lalkozásainak lebonyolitására. 

Biztositani kell az intézmények keretei között a kol- 

lektiv oktatógép, a visszacsatolók, a nyelvi laboratórium 

és a zártláncu tv rendszer bemutatási és alkalmazási lehető-

ségét is. 

Sziikség van továbbá fototechnikai laboratóriumra, mely 

legalább 6 személy egyidejit munkáját lehetővé teszi. 

Célszerit a minőségi hangfelvételek biztosítása érdeké- 

ben hangtechnikai studiót kiépiteni. 

A gyakorlati termek száma a hallgatói létszámtól is 

függ. A hallgatók időbeosztását is figyelembe véve egy gya-

korlati terem terhelhetősége kb. heti 30-36 óra. Ez 15 cso- 

port, azaz 15.20 = 180 hallgató képzését jelenti. 

Célszerű berendezni egy konzultációs helyiséget is esz-

közökkel és hordozókkal, olvasórésszel. 

5.4. Személyi feltételek 

A felsőoktatási intézményekben kialakult óraterhelést 

figyelembe véve egy oktató órakapacitása heti 10-12 óra. 

Ez 6 csoportot, azaz 72 hallgatót jelent. 

Szükség van még technikai személyzetre, 

- olyanra, aki a gydc orlatokon közrenüködik, 

olyan  technikusra, aki az  eszközök állandó javi-

tását, karbantartását elvégzi, 

- fototechnikusra, aki a nagy mennyiségit fényképező 

és filmező anyagot jó minőségben biztosítja. . 
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