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0HJOHKHW�VHQ�QDJ\RWPDUNROyQDN�W&QLN�HO�DGiVRP�FtPH��HJ\iOWDOiQ�QHP�EL]WRV��KRJ\�D�

FtPE�O�V]iUPD]y�YDODPHQQ\L�HOYiUiVQDN�PHJ�WXGRN�IHOHOQL� 
(OV��N|]HOtWpVEen -�K&HQ�D]�HO�DGiV�FtPpKH]�-�N|]HOtWV�N�D�WpPiW�LG�UHQGEHQ� 
Nem akarom Ádámnál és Évánál kezdeni, de a jelen taglalásánál mindenképpen szót 
NHOO� HMWHQL� D� PD� PiU� NODVV]LNXVQDN� QHYH]KHW�� RNWDWiVWHFKQROyJLD� HV]N|]|N�

KDV]QiODWiUyO�� WL�� H]HN� PpJ� D� PLQGHQQDSL� J\DNRUODW� UpV]HL� pV� YDOyV]tQ&OHJ� D]RN� LV�

maradnak. 
 
És itt rögtön szembekerülünk azzal a problémával, hogy mit is nevezünk OT-
eszköznek. Létezik egy tág értelmezés, eszerint a tanáron, a táblán és krétán, továbbá a 
tankönyveken kívül minden egyéb az oktatástechnológia része. Ide értve a faliképeket, 
térképeket, a modelleket és a kitömött vadlibákat. Ugyan ezekre létezik egy másik szó 
is: oktatástechnika. 
 
Nem akarok elvi-ideológiai vitát gerjeszteni, és nem szándékom egy új oktatástechno-
lógia iskola megalapítója és filozófusa lenni, de engedjék meg, hogy saját értelmezésem 
szerint - elfogadva akár a szubjektivitás vádját is -� HJ\� NLVVp� OHV]&NtWVHP� D]� 27-
eszközök fogalmát.  
 
Ebben a V]&NtWHWW� pUWHOPH]pVEHQ oktatástechnológiai eszközöknek nevezem egyrészt 
azokat a készüOpNHNHW� pV� EHUHQGH]pVHNHW� DPHO\HN� VHJtWVpJpYHO� VRNIpOH� pV� N�O|QE|]��
témájú és tartalmú információt lehet megjeleníteni és közvetítetni, az 
oktatástechnológiai készülék csak "lejátszó eszköze" a sokszorosított (pontosabban 
sokszorosítható) információhordo]yQDN�� (]� D� NHWW��� PiUPLQW� D� EHUHQGH]pV� pV� D]�
információhordozó együttesen jelenti az oktatástechnológiai eszközt. 
Ha nem magyar, de elfogadott szavakat akarok használni a hardver és a szoftver együtt 
D]� DPLU�O� D]� HON|YHWNH]�NEHQ� EHV]pOHN�� pV� LWW�PRVW� QHP� FVDN� V]iPtWyJpSUH� pV� D� UDMWD�

IXWy�SURJUDPRNUD�JRQGRORN��KDQHP�LGHWDUWR]yQDN�WHNLQWHP�SpOGiXO�D�GLDYHWtW�W�pV�D�GLD-
filmet, a videólejátszót és a videofilmet, illetve mindezek új inkarnációit, úgymint: a 
photoCD-t, a videoCD-t, a DVD-t és így tovább. 
 
Egy rövid kis történelmi visszapillantással megállapítható, hogy az esetek legnagyobb 
részében feltaláltak egy bizonyos berendezést - legtöbbször egészen más, 
szórakoztatási, vagy sajnálatosan hadi céllal -� pV� QHP� VRNNDO� NpV�bb kiderült, hogy 
nagyon jól használható az oktatásban. Gondoljunk csak a fotográfiára és a mozgóképre, 
YDJ\�NLFVLW�NpV�EE�D�V]imítógépre.  
(]W�N|YHW�HQ�GLYDW�OHWW�D]�DGRWW�HV]N|]��OHJW|EEHQ�D]W�JRQGROWiN��KRJ\�D]�D�YDODPL�IRUUD-
dalmasítani fogja az oktatást, vagy - kissé szerényebben - az oktatástechnológiát. 
Voltak akik odáig merészkedtek, hogy megjósolták a tanár nélküli oktatást. 
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0HJ�NHOO�YDOODQL��KRJ\�H]HN�D�SUyIpFLiN�QHP�YiOWDN�EH�pV�~J\�W&QLN�PpJ�QDJ\RQ�VRNiLJ�

nem is fognak.  
Ma már bátran kimondhatjuk, hogy a nincs oktatás tanár nélkül, és ez még a távokta-
tásban is igaz - csupán a szereposztásban történt változás. 
$]�RV]WiO\WHUPL�� IURQWiOLV� RNWDWiVWyO� HOWpU�� NpS]pVL� KHO\]HWHNEHQ�PHJYiOWR]KDW� D� WDQiU�

ismeretiWDGy�V]HUHSH��HONpS]HOKHW���KRJ\�QDJ\REE�KDQJV~O\W�NDSQDN�SpOGiXO�D�VSHFLiOLV�
WDQN|Q\YHN�pV�D]�RNWDWiVWHFKQROyJLDL�MHOOHJ&�HV]N|]|N�� 
8J\DQDNNRU� HJ\pUWHOP&HQ� EHEL]RQ\RVRGRWW�� KRJ\� D� QpKiQ\� pYWL]HGGHO� H]HO�WW� GLYDWRV�

távoktatási szlogen: "tanuljunk tanár nélkül" teljes kudarcnak bizonyult. Ezt bizonyítják 
D� OHJUpJHEEL�P~OWWDO� UHQGHONH]�� DQJROV]iV]�SpOGiN� LV��PD�PiU�QDJ\RQ�QDJ\�KDQJV~O\W�

helyeznek a tanári támogatásra, ugyan ezeket az oktatókat tutornak hívják és a közvet-
len tanításon kívül egyéb szerepet is kaptak. 
 
Mindezek mellett mégis azt kell mondanunk, hogy a modern oktatástechnológiai eszkö-
zök messze nem olyan elterjedtek, mintsem azt bárki jósolta volna. 
És mindez nem csak azért történt így, mert a társadalmi tudat - így az oktatásé is kissé 
konzervatív. 
 
Az eddig az oktatásEDQ�KDV]QiOW�RNWDWiVWHFKQROyJLDL�HV]N|]|N�QHP�EL]RQ\XOWDN�NHOO�HQ�
�Np]UHLOO�QHN���KRJ\�V]iPtWiVWHFKQLNDL�V]DNV]yW�KDV]QiOMDN��IHOKDV]QiOyEDUiWQDN� 
 
A vetített kép - a diapozitív és a mozgókép - nagyon pompás eszköz távoli tájak, külön-
leges események, szemmel nem látható jelenségek bemutatására, de "macerás" a 
használatuk és nagyon rosszul illeszkednek egy normál tanóra menetébe.  
Mindenféle berendezést kell összeállítani, legtöbbször sötétet kell csinálni és megle-
KHW�VHQ�QHKp]NHV�VDMiW�IHOpStWpV&��ORJLNiM~�pV�KRVV]~ViJ~�P&VRURNDW�FVLQiOQL��PDUDG�D]�

amit mások - például az oktatófilm-UHQGH]�N�- konfekcionáltak és ez nem mindig felel 
meg a tanári elvárásnak. 
 
És akkor még nem beszéltem az anyagiakról - sajnos az oktatástechnológiai eszközök 
nem olcsók és bátran állíthatom egyre drágábbak lesznek. 
 
A mozgóképek iskolai használatánál ez a nem_felhasználó_barát jellegen sajnos nem 
segített az sem, hogy a filmszalagot kiváltotta a videoszalag.  
Ennek tudható be, hogy a minden iskolába TV-t és videót program meghirdetése és si-
keUHV� OHERQ\ROtWiVD� XWiQ� NLGHU�OW�� KRJ\� D� NH]GHWL� HXIyULD� HOV]iOOW�� +D� QDJ\RQ� HU�VHQ�
akarok fogalmazni, azt kell mondanom: rendszeresen videót manapság csak a nagyon 
HOKLYDWRWW�pV�PiQLiNXV�WDQiURN�KDV]QiOQDN��PLQGHQNpSSHQ��N�YDQQDN�NLVHEEVpJEHQ� 
 
+RJ\�PLpUW�EHV]pOHN�OHJW|EEV]|U�PR]JyNpSU�O"� 
Ez az az információhordozó, amelyik segítségével mindent, vagy majdnem mindent be 
lehet mutatni, és itt ne csupán a mozira gondoljanak, sokkal inkább valami olyan médiá-
ra, ami képet és hangot használ, mai szóval akár multimédiát is mondhatnék. 
 
1p]]�N�PHJ�PL�OHKHW�D�PD[LPDOLVWD�HOYiUiV�HJ\�RNWDWiVWHFKQROyJLD�HV]N|]W�O" 
$�NpUGpVW�NHWWp�NHOO�YiODV]WDQXQN��PL�HJ\�WDQiU��RNWDWy��YDJ\�HO�DGy�HOYiUiVD�pV�PL�D]p�

D]�LOOHW�p�DNL�WDQXOQL�DNDU� 
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(OV��SLOODQDWUD�H]�XWyEELUD�N|QQ\HEE�D�YiODV]��RO\DQ�PpGLXPUD�YDQ�V]�NVpJ��DPHO\LN�DO-
kalPD]NRGYD� D� IHOKDV]QiOy� HO�]HWHV� LVPHUHWHLKH]�� HOYiUiVDLKR]�� WDQXOiVL� VWUDWpJLiMiKR]�
és pillanatnyi hangulatához azt az információt közvetíti, amelyik egyrészt a tanulásban 
D� N|YHWNH]� "egyedi információcsomag", másrészt a legalkalmasabb forma a pontos 
megértéshez.   
 
0LQGHEE�O� N|YHWNH]LN� KRJ\� D]� HV]N|]QHN� RO\DQ� visszacsatolással kell rendelkeznie, 
amelyik alkalmas "érzékelni" a felhasználó pillanatnyi elvárásait - mai szóval ezt 
nevezik interaktivitásnak. 
Következik az is, hogy alkalmasnak kell lennie mindenféle típusú információ 
megjelenítésére��OHJ\HQ�H]�V]|YHJ��iOOyNpS��PR]JyNpS��WpUEHOL�MHOHQVpJ��V�W�V]LPXOiOQLD�
kell az egyes  jelenVpJHNHW��OHKHW�VpJHW�DGYD�D�J\DNRUOiVUD� 
Elmondhatjuk, hogy jelen pillanatban ilyen eszköz még nem kapható a piacon, de a nem 
W~O�WiYROL�M|Y�EHQ�H]�HJ\iOWDOiQ�QHP�HONpS]HOKHWHWOHQ��$]�HO�DGiV�PiVRGLN�IHOpEHQ�HUU�O�

is szót ejtek. 
 
Térjünk vissza az elvárásokhoz, milyen oktatástechnológiai eszközre lenne szüksége a 
tanárQDN"�0DMGQHP�RO\DQUD�PLQW�DPLU�O�D]�HO�EE�EHV]pOWHP��D]]DO�D�NLE�YtWpVVHO��KRJ\�

D� PHJMHOHQtWHWW� LQIRUPiFLy� NHOO�HQ� QDJ\� pV� OiWKDWy� OHJ\HQ� PLQGHQ� KDOOJDWyMD� HO�WW� pV�

leheW�VpJ�V]HULQW�QDJ\RQ�HJ\V]HU&HQ�OHKHVVHQ�YH]pUHOQL��(]�XWyEELUD�D]ért van szükség, 
PHUW�D]�HO�DGy��D� WDQiU�YpJ�O� LV�VDMiW�PRQGDQLYDOyMiW�DNDUMD�iWDGQL��VDMiW� ORJLNiMD�pV�D�

hallgatóViJ� UHDNFLyL� iOWDO� PHJKDWiUR]RWWDQ�� HN|]EHQ� NL]|NNHQWHQp� JRQGRODWPHQHWpE�O�
az, hogy közben egy bonyolult berendezést kezel. 
  
Úgy is fogalmazhatok:  
az anyag legyen egy nagy, jól rendszerezett forrásanyag-J\&MWHPpQ\, amelyik 
flexibilisen progUDPR]KDWy� pV� D]� HO�UH� HONpV]tWHWW� - a tanórához igazított - alkalmi 
útvonalon könnyedén lehessen közlekedni. Hiszen akkor és ott -� D]� HO�DGiVRP�

közepette - nem a teljes ismeretanyagot akarom használni, csupán annak egy részletét. 
 
$]�HO�EE�N|U�OtUW�HV]N|]�DUUD�NHOO��KRJ\�EL]RQ\RV�SLOODQDWRNEDQ�-�MREE�pUWKHW�VpJ�NHG-
véért -�D]�HO�DGy�PHJPXWDVVRQ�YDODPLW��OHJ\HQ�D]�NpS��YDJ\�PR]L��YDJ\�WiEOi]DW��YDJ\�
animáció, vagy tovább álmodozva: mozgó és színes hologram, vagy a valóság egy 
részletének teljes szimulációja. 
 
0RVW� PiU� QDJ\REEUpV]W� WXGMXN�� KRJ\� PLW� YiUXQN� D]� RNWDWiVWHFKQROyJLDL� HV]N|]|NW�O��

Qp]]�N�PHJ�D�MHOHQ�pV�D�M|Y��WUHQGMHLW� 
 
Mindazon eszközök közül, amelyeket ma - még ha csak elvétve és nem rendszeresen is 
- haszQiOQDN� D]� LVNROiNEDQ� WXODMGRQNpSSHQ� HJ\LN� VHP� IHOHO� PHJ� D]� HO�EE�

megfogalmazott elvárásnak. És ez sajnos még akkor is igaz, ha nem maximalista módon 
értelmezzük ezeket az elvárásokat. Egy klasszikus videolejátszó sem nem univerzális 
(már az állóképekkel is baj van),  sem nem interaktív (nem lehet random módon 
lejátszani egy-egy részletet). 
Az újabb digitális eszközökkel is vagy� D]� D� EDM�� KRJ\� D]� HV]N|]� XJ\DQ� NHOO�HQ�
interaktív és könnyen kH]HOKHW���GH�FVDN�HJ\�PpGLD�PHJjelenítésére alkalmas - mondjuk 
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ilyenek a photoCD és a videoCD lejátszók, vagy nagyon sokféle média játszható le 
vele, csupán a vezérlése kissé bonyolult, ilyenek a mai számítógépek. 
 
Kezdjük ott, hogy az interaktivitás iránti elvárásunkat csak számítógép, ill. processzor 
DODSRQ� OHKHW� NLHOpJtWHQL�� .pWVpJ� VHP� IpU� DKKR]�� KRJ\� D� M|Y�� RNWDWiVWHFKQROyJLDL�

eszközében processzorok lapulnak. 
 
Ugyanakkor az elfogadható árú - értsd: egy oktatási intézmény számára is megvásárol-
ható - processzor alapú berendezések csak a legutóbbi egy-NpW�pYEHQ�IHMO�GWHN�RO\DQQi��

hogy képesek a mozgókép információt elfogadható módon kezelni. 
(]]HO�PHJQ\tOW�D]�~W�DEEDQ�D]�LUiQ\ED��KRJ\�D]�HGGLJL�N�O|QE|]��FpO~�HV]N|]|N�HJ\�EH-
renGH]pVVp�NRQYHUJiOMDQDN��+RJ\�SRQWRVDEEDQ� IRJDOPD]]DN�� D�QHP� W~O� WiYROL� M|Y�EHQ�
az eddigi széles körben elterjedt analóg videoképet kiváltja a digitális formátum és akár 
egyetlen berendezésen lejátszható lesz minden eddigi kép-, illetve információtípus. 
(OV�� SLOODQDWUD� H]� QHP� HJ\� QDJ\� GXUUDQiV�� GH� KD� EHOHJRQGROQDN� H]]HO� UREEDQiVV]HU&�

változás következik be a szórakoztató célú elektronikában - és többek között az oktatás-
technológiában is. 
 
3UyEiOMiN�PDJXN�HOp�NpS]HOQL�D]W�D]�iOODSRWRW�DPLNRU�YDQ�HJ\� OHKHW�OHJ�QHP� W~O�QDJ\�

berendezésük és azzal több féle médiumot le lehet játszani, a kezelése pedig nem 
haladja meg egy átlagos videomagnó-NH]HO��NpSHVVpJHLW� 
Egynéhány médiumot lejátszó berendezés már ma is létezik, de az igazán 
univerzálisakra  még egy kicsit várni kell. 
 
Próbáljuk távirati stílusban összefoglalni: milyen eszközök állnak az oktatás rendelke-
zésére már ma is - azzal a kissé gonoszkodó megjegyzéssel - és amelyeket általában 
nem használnak az iskolákban. 
 
Hang: 
egyeduralkodóvá vált a kazettás magnetofon és az audioCD 
Állókép: 
a GLDYHWtW� és a diafilm �PDMGQHP�Q\RP�QpON�O�HOW&QW��UpV]EHQ�PHUW�QDJ\RQ�QHKp]NHV�D�

KDV]QiODWD��UpV]EHQ�PHUW�J\DNRUODWLODJ�PHJV]&QW�HQQHN�D�PpGLXPQDN�D�J\iUWiVD� 
QDJ\RQ�~J\�W&QLN��KRJ\�V]HUHSpW�iWYHV]L�D�photoCD 
Mozgókép: 
a filmszalagon rögzített mozi ugyancsak kihalt az oktatásból, szerepét teljes mértékben 
átvette a video, 
�D�YLGHR�HVHWpQ�OiWV]LN�OHJLQNiEE��KRJ\�D]�HO�EE�HPOtWHWW�nem_felhasználóbarát-ság kor-
látot szab a használatnak) 
itt is körvonalazódnak az utódok: a videoCD és a DVD 
 
1HP� DNDURN� EHV]pOQL� HJ\� NLSXV]WXOyEDQ� OpY�� PpGLiUyO� D�CDI -U�O�� HUUH� W|EE� RNRP� LV�
van.  
$�OHJIRQWRVDEE�RN��KRJ\�pSSHQ�HUU�O�D�KHO\U�O�MyVROWDP�NpW�pYH�D�&',-QHN�IpQ\HV�M|Y�W�
- és tévedtem, miközben most is állítom, hogy önmagában az ötlet és a megvalósítás a 
mai napig is élenMiUy��$�V�OO\HV]W�EH�NHU�OpV�RNDLW�VRNNDO� LQNiEE�D�J\iUWy-forgalmazó 
cég üzletpolitikai hibáiban kell keresni. 
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A fenti digitális kép- és hangformátumok lejátszására ma már kombinált berendezések 
is léteznek, egy berendezés valamennyi fent említett médiumot képes lejátszani. 
 
$�IHMO�GpV�PiVLN�YRQXODWiW�D�számítógépek maguk jelentik. 
,WW� V]y� VHP� YROW� DQDOyJ� HO�]PpQ\U�O�� HQQHN�PHJIHOHO�HQ� VRNiLJ� D� V]iPtWyJpSHN� QHP�

voltak képesek kezelni a kép-típusú információt, az akkori teljesítmények mellett nem 
volt mód a képalkotásra. 
Ezzel szemben ma már az oktatási intézmények számára is elfogadható áron kaphatók 
D]RN�D�QDJ\WHOMHVtWPpQ\&�V]iPtWyJpSHN��DPHO\HNNHO�LJD]L�PR]JyNpSHN�LV�OHMiWV]KDWyN��

V�W� D� PXOWLPpGLiQDN� QHYH]HWW� IRUPiWXP� UpYpQ� HJ\� HV]N|]EHQ� J\DNRUODWLODJ�PDMGQHP�

minden információtípus összedolgozható és a felhasználónak bemutatható. 
 
$]� HOP~OW� pYWL]HGEHQ� W|UWpQW� HJ\� ~MDEE� IRUUDGDORP� LV�� D� KiOy]DWRN� HONpSHV]W�� WpUKy-
dítása. 
$�PL� YL]VJiOyGiVXQN� V]HPSRQWMiEyO� HQQHN� RWW� YDQ� MHOHQW�VpJH�� DPLNor a berendezé-
seken lejátszható információ-sokaságról beszélünk.  
Azt mondtuk, hogy egy médium akkor használható jól az oktatásban, ha forrásanyag 
J\&MWHPpQ\-V]HU&�pV�PyGRW�DG�D�IHOKDV]QiOyQDN��OHJLQNiEE�D�WDQiUQDN�DUUD��KRJ\�D�VDMiW�
PRQGDQLYDOyMiKR]�LJD]tWYD�OpWUHKR]]D�EHO�OH�D]�HJ\HGLW��D�VDMiWRW��(]�LJD]�DUUD�D]�HVHWUH�

is, amikor a tanár a hallgatói számára akar egy összeállítást, egy tanulói segédletet 
készíteni. 
 
$�YLOiJKiOy�PHJMHOHQpVH�HJ\pUWHOP&HQ�DEED�D]� LUiQ\ED�PXWDW��KRJ\�QDJ\ViJUHQGHNNHO�

PHJQ�Wt a felhasználható forrásanyag mennyiség, ráadásul ez az információ-halmaz 
még naprakész is lehet. 
 
7HUPpV]HWHVHQ�D�QDJ\RQ�VRN�LQIRUPiFLyQDN�LV�PHJYDQ�D�PDJD�KiWUiQ\D��QDJ\RQ�N|QQ\&�

elveszni benne - és akkor a konkrétumra visszatérve - nem is beszéltünk arról, hogy a 
YLOiJKiOyQ�OpY��LQIRUPiFLy�HJ\�EL]RQ\RV�UpV]H�V]HPpW�D�V]y�V]RURV�pUWHOPpEHQ�LV� 
 
Nem kétséges, hogy az INTERNET� NRUV]DNRV� MHOHQW�VpJ&� D]� RNWDWiVEDQ�� OHJLQNiEE� D�

IHOV�oktatásban is. Lassan megvalósulni látszik az a vízió, hogy az egész világ egy nagy 
iskola, pontosabban a hallgatók a világ bármelyik virtuális egyetemére beiratkozhatnak 
és tanulKDWQDN��0iU�PD�LV�HOPRQGKDWy��KRJ\�PHJDODNXOWDN�D]�HOV��YLUWXiOLV�HJ\HWHPHN��

D�KiOyQ�PHJMHOHQWHN�D]�HOV��~Q��:%7�DQ\DJRN��:%7� �:(%-based training).  
 
$�IHMO�GpV�NiSUi]DWRVDQ�J\RUV�YROW�HGGLJ�LV�pV�YDOyV]tQ&OHJ�D]�PDUDG�D�M|Y�EHQ��0LQGH]�

PDJiYDO� KR]]D� D]W� D� SUREOpPiW�� KRJ\� QHP� YROW� LGHMH� NLIRUUQL�� V�W� DONDOPDQNpQW�

kialakulni sem az oktatásmódszertannak.  
Itt vannak az eszközök és majdhogynem hályogkovács módjára folyik mind az egyes 
oktató-anyagok fejlesztése, mind annak oktatásban való felhasználása. 
 
+D�YDODPL� EL]WRVDQ�SURJQRV]WL]iOKDWy�� D]� D]�� KRJ\�D]� HON|YHWNH]�� N|]HOM|Y�EHQ�QDJ\�

KDQJV~O\W� NDSQDN� D]RN� D� NtVpUOHWHN�� DPHO\HN� PHJSUyEiOMiN� PHJIHOHO�� HOPpOHWL� pV�

gyakorlati alapokra helyezni az új oktatástechnológiai eszközök fejlesztését és 
használatát. 
 
És mindez párhuzamosan azzal, hogy naponta születnek új és még újabb eszközök. 



.DEGHEy�*\|UJ\��$]�RNWDWiVWHFKQROyJLD��27��MHOHQH�pV�M|Y �MH 
 

 
Nem is beszéltünk még arról az elvárásról, amikor a valóság egy részletét szeretnénk 
bemutatni de a jelenlét lehetetlensége vagy esetleges veszélyei miatt szimulációt 
használunk.  
 
Bizonyos speciális területeken már ma is léteznek olyan szimulátorok, amelyeket 
közvetlenül oktatási célból hoztak létre -�JRQGROMXQN�D�QDJ\�UHS�O�JpS�V]LPXOiWRURNUD��

YDJ\�D]�DWRPHU�P&�LUiQ\tWiVL�PRGHOOHNUH�- de ezek célgépek, kizárólag csak arra az egy 
FpOUD�KDV]QiOKDWyN��DPHO\UH�OpWUHKR]WiN��+D�QDJ\RQ�HU�VHQ�UDJDV]NRGQpN�D�PL�V]&NtWHWW�

OT-értelmezésünkhöz, akkor ezek nem is oktatástechnológiai-eszközök. 
 
Visszatérve a szimulációkhoz, az elmúlt években megszületett az az eszköz is, amelyik 
kielégítheti ezirányú igényeinket is: ez a virtuális valóság (VR). 
$�95� HJ\� RO\DQ� HV]N|]�� DPHO\LNNHO� YDOyVQDN� OiWV]y�� YDJ\� HOHYH� QHP� OpWH]�� WHUHNHW��

világokat generálhatunk és ebben a térben úgy közlekedhetünk, érzékelhetünk, mint a 
valódiEDQ��0iU�HEE�O�D�U|YLG�pV�IHOV]tQHV�GHILQtFLyEyO�LV�pUH]KHW���KRJ\�LWW�PLQ�VpJLOHJ�

új dologról van szó, a VR segítségével nem csak hang- és kép-, hanem térélményt is 
kaphatunk, az igazi VR-EHQ� YDODPHQQ\L� pU]pNV]HUY�QN� P&N|GLN�� pU]pNHO�� 0D� PpJ�

beláthatatlan eme új technológia hatása, mind az oktatásra, mind a társadalomra.  
 
És végül egy kis Kasszandra-i hang: ez egy olyan kihívása a technológiának, amelyikre 
QHP�EL]WRV��KRJ\�IHO�YDJ\XQN�NpV]�OYH��HEE�O�PpJ�WHQJHUVRN�SUREOpPiMD�OHV]�D�WiUVDda-
lomnak. 
 
 
Budapest, 1999. május 25.    


