VILÁGHÁLÓ ÉSLEEPÍTÉS
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PED~qCxJIt\I,',~EC~~~I~~~~,~~,'nem, ,~i,p()~#th~4~i:~."~~~kspk~§~9~

rozó~s 'pr()k,~é~~j~~~i,~@!24ö11: fehiJ~~q~~.,~é,~i~kí~~~~,,;~1~:if#éZW~~~7~

, '. ,'" neyelé~~!aJtól:~,;~~n~11;flttQl ~~z~y~, 1J.o~:c::a ,1~~,,::~záZf:l~t9l~~,~e91~p.~11::~4#
nevelési fela~tol<,p.~ci~g'pg~~!ása~::(!wá1taláp:rll<~zd,~ci()H,:\~~nt,,:a?, áll~,~~~,~é~i,
rendszer kivonta. a:l1eYe!~~ .foly~Jp..atálm~ egylléÍZ}~,a?ti~](9Ja :YKkÖlcsip~r~cs~~*
egyeduralkodó hatálya'lól,' magakertllt abba helyzetbe, hogy az egyházi és a családi hagyományqk, helyett ,a nevelés erkölcsi tartaimát meg kellett· határoznia. (Habermas, pp. 220-228.) Az állami normák pedig a felvilágosodás és a modern iparosodás nyomán a tudomány és a termelés alapelveinek parancsait vitték be az iskolába. A neveléseimélet feltétlenül szükségesnek (és lehetségesnek) látta "a nevelés
univerzális tartalmának", az "univerzális szabályozóknak" és "az integrált világmagyarázatoknak" a meghatározását. Amint azonban átláthatatlanná' és viszonylagossá vált a tudomány, és megrelldült az ipari termelésre alapu1ó növekedésbe, valamint az állam mindenhatóságába vetett hit, az állami normak:épzésés annak egységes és kötelező betartása' a hagyományos alapokon egyre megoldhátatlanabbá vált.
Így bomlott meg - a "fejlett modernitás" végének jellegzetes fejleményeként - a tudományra és a bürokratikus eljárássaUehatárolt szakmaképekre alapozott tanterVek
egyeduralma, és helyeződött egyre nagyobb hangsúly "a személyiség alapfunkciók
szerinti rendszereire, a kompetenciákra" (Nagy József) is. Megkezdődött a lassú
mozgás a "a rendszertől a lélekig."
E fejlemény nyomán fellazult a tudományág-tantárgy-tananyag és a munkakörszakmakép-szakmai tananyag hagyományos hármassága. E bomlás nyomán az iskolákba kezdett beszivárogni a szociális kompetenciák fontosságának eszméje. A
munkaerőpiac és a tudomány követelményeiből valókiindu1ás helyett az egyéni és a
helyi problémákat megfogalmazó, azokra választ kereső problémamegoldó tanulásra került a hangsúly. A tudományos megismerés mellett az esztétikai élmény, vagy
a mindennapi élet is kezd a megismerés egyenragú forrásaként szerepelni. Fontosabbá kezd válni - legalábbis a pedagógiai elméletekben - a párbeszéd (kommunikáció) és az összetartás (kohézió), .mint magának a párbeszédnek a tartalma; az
"eljárás" maga fontosabb lesz, mint az eljárás eredményeként elsajátított kognitívumok rendszere (miközben persze a tudományra alapozott tananyagközlés, és a szakmaképbőllevezetett szakmai tanterv máig uralkodó iskolai forma maradt).
A tudományt viszonylagosnak tartó posztmodern eszmék ráadásul kihúzták a tanárok lába alól azt a biztosnak hitt talajt is, amely önazonosságuk egyik forrása
volt, s ezzel megkezdődött a tekintélyelvű pedagógia (és a tanári önazonosság) valódi leépítése (dekonstrukciója). Mindezzel persze az egyénre hárult sokkal nagyobb,
szinte megoldhatatlannak tűnő feladat, hiszen a killső·tekintélyek lebomlása állandó
prom1émafelvető és -megoldó dialógust, a dialógus pedig vitátjelent, ez pedig elő
térbe hozza az (egyéni) és helyzethez kötött (szituatív) megítélési kritérimnrendszer(ek) fontosságát. Az ezt korábban szolgáló hagyományos támpontok(a tradicioná-
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lis erKolcs, cl család, 'a nemzet, ftíirifadött'és,Inegvált()~atai1~éité~-i és életkeret, 'a
szaknl~:lllint .önazo~o~sáp) el;eszt~tték,11l~pliatározóerejüke~,·siígy,az:iérték~kr~iés

az ön~z~ry?sságra vonatk()z?~?r:t~sek~t, is~~éniesítették.i. Az indi~q~a1iiitló~ás j~
lemjég~~\r~gyis aza' folYaIna~,' ~elyb~n·~,aze~énl~tfa társadalmiság: éietvpág-be~
li repr?~~ciós egysége,csel~kVési központj~,tervez?irodá.j~":(lJ:,iB~~~),egyszerr~
hoztaTeg'~ szab~~~~?9t~sia' sZélb~~sá~ó~v~ó .~~~e~<iilés!;·F:z a,faj~~ illdi~dual~1
zálódás',é~ .• ~.i posztwo,de~ . által'~mo~ta1<d~a~o~~e~ismeré~irelatiyi~ll~v~zetel.a
személy!j~~gftikáhoftl~Ilte:~?ri'7~~;l~~~tsé?~tl<U1fs~érdésé~~z;:Ift• ·~gy~ri~s nenI
létezikálthlánosítnato:ígazság,·)3kKoraz.én' zgazsagom .válik Já:idolgokJ1l~rcéjé,,~,
amel~.~t;:l~~tt . fel~~ősséggel,Jd~lhatRk,~él~~i~o~
~ndamentalista· módon
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Min~fzazonban csal(szerél1y,:'előjá~éka :~ak;aIIl~1Z irif'or ációs teéhhológiák

Il1
terjed~~f;el'iaz·iIÚormáció~op~(l~~ssal;'a·.Vil~gháló:{jnterflet;,~orldf'Vide.Web)

megje1~n~s~vel nagyvaló~~n~~égg~l J~lő~~IL .' A'"i1ágo~ atfo~ó,·.decsentralizá1t

infop:tlá9~?S há1ózatt~lapo~ztrn0~erIlleéBí~és~?yani~olyan, nHIlősé~le~~tszaka~

szába 'érkézett,amClyszélsőséges'fqrmában do:mboritjaki'aferitjelzett' tendenciákat.
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A' .yíliág~álÓ·· .1l~(lW~.:.~~P~~.·I· afr~,;·.:~§~·.·' 0Bá~i··'·me*~fÍ~é~.·'.~~~ali~i~ ·.• ·~iö"eg~~i;

hang~y,~~h()z;,.~é~hezjés:'m~t~tn.-~~tliAe~~e~)iYor~~ci~~~~···.bj~9sitsa.·a'világI11~

retűh?zZáférést;~~i~~~J1agy~~~r"1ár~~~:ka~fP~g~sai,a ~p~~r()d~?Ii1~~gy if?:

dalmiiIl1~veinék • • er~c:le~is~?:vFpei:Il~W:·. ~t~~~.i~té,zete~~tat~si.K?~~el11é.n!ei,·• • I~~
konok;'s,z~t~rak,ké~il<ö~r'~ik, .telj~sJo,ly~irát-.és. ujságarchí\'llmpk, J~lj~si taI1anyag~
rendszeirek(tantenrel<,;,t(lfiköllY'r~k)híyh.at6~le:· AIiimációk,;adatbá~sok;~~pzőll1ú
vészeti' aÍkotások válnak. könriyerilh~ZZ'ffé!h.etpvé .. lA:' h~IPzat s~gírség~'1~l teljes' sza:
mítóg~pe~Jlr()gra~o~at. hívha~rik~e,lexi]()IlP!o~arno~~t 'i:ftissí!~ei~hk\fe1..Ai
elektroniklls' postá~al~m,~sodp~rct?re~~J<e.al~tt 'kül~he~l~vel~k~r~~?ldmásik
végébe,.. A. hálózatonkö~e~~~;fépe,~iős(Wabbanrelefollos! b~szél~ecréstis f?lytathal~~.•. partnere~nfkel .• H~r~~~()zJJ.~t~~:.iis~91~i . • és.isk~I%(}p . (l~~tb~~ok'.·,.~~he~ő~é
válik!~~isfolák~~~()~ti ,yi~á~éretű~~~u~~~~ó,.~~Z?S~h1ehet.l11~g~1~aIliah~~~

felad~t?t,}körleve.I~1(~t'~e~7t~14em,;~,~~·~@e~;~ZfÍl1"lí~9~é~e~,rnikr9t~~aqqhnélkat
lehet 'lá~píteni, am~l~$~~~ll'~~gZ?~~Ö~!~S~~et,~~otnPtom!sswlli()~ke,J:~s~sét lehet

gyakor?l~(l11int VálllosTi?~r~s~~lhld~~rleré?e~).

"i,':
.'.' ..... : '. , . .
A hál?zat nemcsaIcah0zzM'érh~tő irtf0r~ád~~~ennyiségébenésetér~ető~égé
ben különbözik minden eddigi' ~pa~hordoz()tól,' haneillabban is,hogJ'nemcsak
egyoldcilú, .vertikális kOmmll11ikacióll'~vü1 t?bb?l~~~,;eWlIlásközötti:~aI>csolato~
kat is· lehetővé. tes~.Egyesíti ~.• kÖzv7t1~n~zóbeliko11l~u~~ádó~,anyomtatott és az
audio-vizuális médi~mokatAzinf0r:111ációkat,,~?ldJaa:~awol1lánY?Slé~beli és idő
beli kötöttségekből, ,és~~den, b.e,t4plait inforrilác.i?t, .'~., r?1~"iniIlden,iP(),n9ár()l, ,.gyakor1atil~~bápnelYi,dő~~nlehíy~~tó"á.te~i.J\;fin,~~~h~s~áló'1e~~tf~ladóé~fop~dó,
így gyor~ visszacsatólásokat tesz lehetőve .. Nem k5vetel K:öivetlen'és gyors válaszo.;.
kat, tehát lehetővé teszi a tetszőleges idő alatt megfontolt választ. Akkor sem veszel
az infQrmáció;~avalaki.e~vitá?a,~ésőbb;:k~pcsolÓ~,~e; . Ako1lli1luni1fáciÓ~o~yta
tólagosságá: akkor is biztosítható~ha valáld 'egyidőre11legszakítj~:~. ~a1?es()la~9~i.i;~
digitalizált kommunikációs forma kikapcsolja. az adott. esetben ,zavaró oly~1(9nu-
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mény~wet, .minta .szeJJl~lyi.kariZU1a, az ~lőadó.mŰvésziJlleggyőző. ereje, s így arra
ösztQp.ö;z:, hogya tartalma/(raj)sszpontosít~llnk·
.Ji
. .........
..(
A;\fi1:íghálókritik:usai persze. ~z,úJ lllédia ~zámtalanellyp.tn10ndását is fel~9~()i,.
ják. "Qtah1ak p~ldáu1. a1Jfl,h,.ogynagybonyodalmak Jehetp.~l<.a valós~gosésa yi~;;Í"
lis vil~~.l<özött.; A Vi1ág~41<t f",párelős~gíthetia. szociális kompetellciákúj foI1ll*J;;Í. .
nak,a:.hálózatiegyüttpi4kQ4~sek.kialakulásá~:(vö ... yáP1os T·)'7;.Jl~az .inf0nn.~Si{)~
szenye<iélyesen,' egyéni1eg~o~asttóelmag~ny()sodás(\, .~!s~g~t~~ő<1~~e. \S Teális~~
szély.:. .~ . :~t;zékelé~y~t()ZfltqS:f9P:ll~·helyett.kil*gozqri, ••if~d~#t:v~lágot:kap~~
amel~Pen.·al töm.e~ltúra •. ál11eszt~t*ája. deIél<.·ele15trolliJ<lls. .·:fogya.sztó1<ká·.s~oci~JiW

bennllp1<~t

i'

r:../ . . . . . . . . .. . . . :
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A választás szempontjábóta'le~ol1to~~bb ·ellel1~po114;;Í~azqllba1:F.:~égiscs.él1f. az,

hogyaYilágháló.in.ter~íy~iYQlta;· a,lJl~gjelené~.S7Jlba4sága.radi~4ltsqn leépí~~tte

a kiv4Iqsztási,.kritériuwok;(!ddigIJl4/{ödő OIYPt1kF}gxJ)fl1;ányq~5~nds,zereit, 3l11~lrel<
vagYaryigo11ylag()~ ;helYeSséget (tqdoJJlányp~ ·. r~Pll!á~iQ),. vagy ;:lz;~llap1ij<1eol?:~iá,
nak "alp megfelelést (ceI,1~~?? yagy. aZ;.e~z;tétil<ai;núnőséget (lcöp.yykiadási reI?u!á,.
ció)" ;Va!~lyel1értéksze,mpontpól. és. valarlljlyell ,·. méI1:~klJen mégiscsakgarantá~t(ík,
A klasszikus könyvkiadó. vagy folyóirat külső fOrInai jegyei a minőség megsz()\<91:t
biztosítékát jelentik a művelt közönség számára. A Világhálóba ellenben válogatás
nélkül· mindenki beléphet, minden résztvevQ, ~,111j~.W7~.w:4s,ál.!~~~t~~1~1~·iwor~
mációhoz hozzájuthat, ami által a közlési kritériumren{]szer lsszélsőségeseriinaivi~
dual~34Iódott.2 . A1<9.Z8Iti%9rm~9~()k:~49111~llyos:és.e~~~tJf~li;~rt~fets~~l~ő~.ég~~~n
vál~9:~9,aprinekllY:~1Jl~:a·PRr1Jl~~zi~t~.l11-tegp~g~~(l1~tl'mpl%,~)xá)tak·.·.Az.n~m~~
jelent~~(~oW·y\,k1~~~pklls",;m9g~~9~ott~~Pllt~ci9S,.jr~~1fIl~1llj~leIl!1~k Illeg. arYh
lágl)álÓfh .hisz~IlPél~álll •.eg)\.js1Veri,kiél49'·@ijtem~llY~s k~llyY~~~en~ói • Hgyal1;Hgy
minő~ég~. garanciát,jdentenek a~hálóf.élt()11, • • l1iillt.a.könxVe~p()lt91gban·,.· .·~.PfoqJéJJ:la
az,. ij()~ a hé\ló~t.' i11formá9ióI1almazápan.. el~é~z . •a . . priIl1~rkiyál~sp;ísil<öz~~ ~ (a
könY5~~holt~ cégér),. ~.ezafrélk~nyszerít~/.~~gy .a~ls~""Wv~talos,".kiyálasztási.kritériUlJ)pklleJ~~p~ be !ső~i,!4tvi dl!qli34?f,kritérium()/@ttegyünk. : . .. . . . . ... .. ',' . .
~;,i~(),rmációstár~a9~wat!ajti~9, .~~~rbóllr!tamerikai111~4ialcö;zgél~á~2:, ·.a
téma ~japbélI1Ely'()páball)s .~élgy,Il~pszet}ísé&~~~.öryend(). "&UI?ja'~,,N(Jil. Po~tn::an
szerilltJlz~I1fo(rnációst~rsél9~lon~.e~il<l~@~~éllélHHBBb.~9~e~e,ZW~1ly:~.a2:f . }:l2gy

robb~.ll~s~z.erű~Il.sfélPWqdp~,q·'~()11;tl?;:>:t~s'lle{1tfsi1Jforl1Jqqiq~.:jWP1~gtlteJwz~~Hl~
emb~ri{p~lp~.é~,.~=?5m9~~9lR~ . . ~ss~~kflP~,~q~á~a~<a~~.A1}Í()~tpációl} •. ~()zyeM~HQ!,
válog?t~~:J~~llWl,.:~.~pIci•. o/té1J..s,teJ11xezer~lx~,;~a!~J11~s . ll1e~9~t~é~b,~~ é~;~elJ(!~~é~&~I,

az elniélettől, céloktóí és véleinény~){tő,~>~I~~a<;ly(,ljelennek,ll1eg,
';..
Ez~:fajta jnfo~lll~cióáféldélt.~.~ ~g)'s~ges·lqUturé\~i~:~llJeszélések(narratívák) "széttörede~éséhezvezet" .I1.Í§z~n~1f~~Illes.kol}te~msI1#lküI.az.in:f~:rmáció.ne1ll,csw<,hogy
haszoll!<ll(l11" de<~gy~l1eseILk~r~s .. ,POSÍlllan ~zt, állítj él, 'llogyaziskola túlsé\g{)san. is
sokat foglalkozik a te,c~élijellegű; kép:ié,sekkel. (a tfU1ít~s 111ódszertélnávéll, a mérések stancl~rdjaival, ~,ala~t~ln,teJ:VVel, a~ iskolaLerőszakkalstb')'In~özbellell)anya,"
golja auwtWizifus.ol?alt{.~z Ct ~onle~~ustbiztRsító érté~~k átad4sát.
Mi!ld~bpŐl elő,s~9t; is, . az:~öv~tke~i~,( hogy. js~{)láqanneIll·a,l<öA1é,s,hanell,1. a, 11(lvigálasésa vál()gatás lesz.apedagógiai
.kulcskérdés.· AtéteIA)i~onyítás-isl11étlés,"
<' .'" "
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l A kommersz terület (areklánl, a kereskedelem) magat6lértetőd5en sZÍt1téIllÍgen jelentős 'helyet foglal' el a
Világl~~1?p;:Le4~t illutrendehli, .repül~je~et, :hot~lszobát foglaltll'Jele~r()nikus b~lkb~p~rlzt beflze~~i,

~zá~~t.19~@'~~~t~ni.

•
<.>i'. ',.' .'.' ..........•• "
...•.
. ...... : .. '...... ' •.. l . . . :
A gondolatmenet logikája szempontjából csak másodlagos jelentősége van annak a ténynek, hogy pillanatnyilag valójában a lakosság hány százalékafér pozzá az Internethez.
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szám9~érés ritualizált i~k~ia~}(9m~prtikáclósf()rlmíí'(ZrinsZky, .1994) .e~el a1~p;
jukatye~~ik, .. s enri~k ~öye~eZlllénr~~é~t .tUagtIk~t . a''kommunikációs formákat is,
szituatív~n. kell. újraterem,teIli.. ~z.dialógtls.~~rákat,keresési, .rendezési,. tárol1~
si, kiv~la~Ztási, hozz.árendelé,sistratégi~~t jel~~t.B:zrisIl1e~ fel' a moderll tanteiv~
elmél~tek,' amikorko.gnitív k?mpete~ciad11l~Ilt~~waljak az' információkban való
eliga~o?~s. képességét ?~i\~()gl1ití,yk:~ll1peF1n~,ia'~éI>~ssé~beli~l~pja~z. inforrnác~ók
feltár~~~t, .•.vételét, .közlés~t, .~pd()I~~~~,.,··!en~~~~.sft~.·.áta1ctk~~á~*F,.·.fel~ol~ozás~t" tárol~~
sát/tör!~~~r (tarta1maz~),'.yaw~~·.'az.inf'9~W*P~?Cf~~?9lg?zá~F •. • ~ewal:~~ító .~épess~7
gek ~~~~~,eteine~.ren4s~~!~ . !·.A,·~()gwt~~,.~~?~~.~~&e~. •#z:.•,ú&y~~)'eze~·.k()gl1itiY.műr(!I~~
képességek (összehasorilítás,tiesorolás,.:s?r~é#~~s,:~~r~~eZte!é~~~ ~~$!?:hl9~)~.~~~~
letével!w~Qdne~. ", ~i~e?)s,1ner~s('i~éf~ssé8r:~:~~g~~m~ré,~1~roly*s~'s~~111P()ntjá\">ói
tekin~~t? sajátos k~s~~t~~k,: ~w~lr!a:'me~~~l~s,~~(>d~l~s/dek~d()lás, .~zértéfr
lés, az. értelmezés é;~;~~i119~kl~.s/tj~()nyít~~.~ép~ssé~eip"ő~ sze~~ződik. .~ ~ommurzi
kációs képesség specifikuma. aRöZ1ésésaközöltlnfOrmádó]{ yéfele; .. A :~?ndolkodási . ~~fesfég spec)if1l<~IP(l,h?gy. megl,éyŐ i~o~~áci?kbRlho~ létr~új info,rfi1ációkat a,.r:nd~zerezés" ~?JJloin~*lás,étJogika,.a problé11lél!lle,&9:ldás, ,. adqntésés az alk()~
tás kép~~~égei által .. 1~tClrllat?~ikéJlesség . spe~ifi~aéttárolás,a~ely . külö~lJö~p; r~~
nu1ási'~q4ok .(kfpes.sép~~> . fejl~tt~~~ét()l. ··fti$~q~(lt~k~Ily~á~?al\,~qslll l11eg; )(spel1tán és)s~~dékos tan,.41~s,táj~o~ótl()i,.~sfei~e~~~?~aI1ul~~,tap~s~(lI~tiés~rtel~e.ző
tanul~$~Játékos és.~k()tó . . t~nll\á~.,.tár~;és·sz()~iá11~tariulás." • (N~gy •. J. 1994,.··PP.
379-3~pn ..... ..!(~j . •. . i'!";':~··:'!"i •. S"i"!!/ ....: .••..•....••.... i. i .·.· ...•.... ,;
Az.ig~~:,neh~tsé~~tf~~.~~()~?~, •. h?gyélz·~j.'Pél~~?iBm(hétV~l,?~~FáS .sz~I11J>()lH~

jából.·~lif~~fonto~ságú·koI11Pet1~ti~:W9~~élto~ '(~rté~!~~~~,.: .ért~Ip.1~7~s,i. ~öntés)

mind.~fériutn-fügigőek,(lZél~rio~méltív~,fe~átrrté~ta~tdlm,úa/(..~f.[~;aztnl0n~j~,
hogya,:~~vig~ás; akivá1asztás·.és;a~esoIm~slé~~e~ •.él··yi1~g~~óba~ •. v~~óm9zg~s
kulcskoIIlpetenciái, akl>0r v~l~~zínűleg; azt is"~egkellene mondanpnk(hogy miÍyen
elvek,norfrzák, értékek'~lapjáh, miÍyen gyCfkorlatt útmuta~ó szetintkeressürik, válo~
gassunk,döntsunk, értelmezzünk? ' . ' ..'
'.. ...
i

ÉrtékéJ< •és Válásztásök

A ..gyak0rlat,i •. mjík?Q~s,.:teltftel!e~d~z~tét. __ .a·~e~~~~s:, .• :.-Y(Ü~~ztás,:.·.~t1ék~l~s····siel!1~

pontjábpl~;érdeIIl~s,.~~gy~észte:gy.~~rf.sés~tec~w~ql"l1!As,J;és,71.~g)'pr~gm#!i~~fJ.(a·vá-;
lasztás .gyakor1atiKöy~t~l,mépy~~tfi~~lelll1J~;V~~Ő)s,~~!tllsi~l11~gr;r~ Y~~: De.~?..
gadjulc .etfeltételes~nfostmal1érv~~~~~t;.is,' lll~IY'is~eri,l1~C~z.is~.()l~· cs<lk.~o[ ,lehet

működá,l<épes. a.Wakor1atban,~,hall1e~a1álja rnetajizi~~i. (azaz. erkölcsi) .a1apjaitt
Meg kell tehát vizsgáln~? mil~en techni~ai le~~iős~g~i )'anriak. a'vá1asztásnak~
milyen gyakorlati követeJmények'alapján. kell döntéseinket meghoznunk, s hogy
milyenalajiéitékekfontösak száfuupkra.
A techriikaiszint.i\.hiJ?ersz?ve~~t~chnil<a(a sZ9vegtésL:ek tpbbféle loiik,~a1~pján
való .,ös~ze~~pcsolása,a. k?~ö~iil< t2t1él}~ide-oda vál,~~~)ile:;~etőy~. tes~.an~~}ine~
ris (neln 'egyir~nYÚélIl kötÖt~) .kahlll~oz~so~at. ·A . ~1>~~szöveg (~,World. Wid~iWeb
3 Az ídei~tt t~ntervéltriéleti~~e~~Ill ~6l1llatív, . han~lli . StruIdUraliSta'v~lit~zt,a1,ainetm~i\)en .anjavas9lja,
hogy "strukturált világfudatotés'éntúdat?t".kell·kial~kít~. A)avaslatsz~ri~t ,evilá~datt~ak egyszet;rekel~
lene stnikturáltnak {egységesrtek;átfogónak, koherenSnek)és nyitottnak; azaz,dekonsttuáltilak (leepítettilek)
lennie,hiszen e~é~zt cSak:~;egység~sség ·és . ·a,koher~J;1!*l,a:cl •. biztös tál11pont9kat;lJlMré~A"iszont tartalmazniakrll~zjsllle~~tek idiőb~li\ráltÖzásának, alakulásának (aza:z,ela\flllásának, érvénytelenségének,. viszonylagosságának) tudatát is. (Nagy 1., 1994. pp. 377-378.)'
.
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nagy ~jítása) ily Illód~n sajátos vándorlást .tesz.lehetővé .a. fogaln13k, infonp:~~~~~,
adatok. J<:özött.. Minden, számunkra n~m világos ponton meg le~et .állni és e9}'éni
keres~sistratégi3kkalllozzák~~~sni~.l~állYzó adatot, d~finíciót,.. kép~t~;sz:öve~e§~~
Az o~y:asó ezzel Il1aga hozJétr~,egymá~sal öss.:?;ekapcsolt. olvas~si,ews.é~eket I~ ~.~
egés~.t1l~tjük az •. atiottinf9fW~~ió n~rn világos pontjait, s,azelágaZélsi'utak közptti
válog~t~s,sal mintegy új sz:()ve8~l<et" szÖy~gösszefü~gésel<et tere111t1}~tp~·..
.. '.• •.•.• • "
IlY~ll J:J:l~d9n a, hipe~J;lJ~~~~o~on.byl~lihipe~l11ediá1is kapcso!ato'k llqgy mért~~~
ben~R~.~játuln~~JJt:foea~8~--:.~·.4i*~1<..~.~ompl~xkritikai~9~d()llc?d~s,~alf:{~j7
lesz1:~i§~he~, kijl?P9S~éPIJ~11..pY~~~Wb1JÍ~1~,lehets~ges. 01<-O~o2fti:p~s~Yfii~é.s~ISt~;
és a, ~~JRpfé;!e jelle~.,~d#tp~~gyrp.~s'i~~~ l~aP9sqlat~ap hozására éPWő' elymzé§!~~i
pess~g~l< ]{ialakítás~~()~ .. gt~~~s-yassp. 4.). . . '
.
<».'
Ez.,a,zplva,s,á$~()Il!,()l~~?~v.yi~~Olly!.feltételezaz oly~sás •. tárgya •.'és,alaJ1Y~.~R~
zött,. ~s,fdtételezia "technql.9~iaspesifikiIs ,szpvegtalü,. J:~tor~ai.és.stilis~ikai . k911~
venció~llák", az.újtecpp()lqgiaim~g()ldások rrrlbenJ.étének. isIlleretét..(yö,·. B~~~s~
Vass,Cz~izer pp .• 9'"7).. •. >.> . .... ....
...........< " > . . . . . /
ANperszövegben ~el~g~~s~ lwlyel<et· a hipers,zövegall<0tpjaje!ölte,.l<i,etpjélna
válasp,ási lehet9s,égekte~intet~Re,n. azőJogi~(ijárél va,pyu~utalva; V~~~PI:a
felha~.Z11~lót '. J11amár .' olY~l,1ksresőpr()gmrno.~ i~. ~egítik eligaz()dni . a •V~lágháI91l~~;
rolttö~Q. tízmilii911)'igl,claltNt7XP.i1lf?ffiació·k,:p~ött',~Illel~~Ji.•~~.bi;Z()l1~q~ fOgja19pjl
vagyszólánc 11}~gadás~,~t~J,1~~H~sektöB.b .ez~r (d~ •. ~lyileg, <%<}r~(jl?p. .• tniHió);ql),aJ?fájlt k1listázni, amelyektartalmaizák a keresett objektumot. Így azegymássa1öss,zéfügg~~~~l1 ne)11áMój~qrw*,qié~Bssz~ke~~sése, ésjgyújö~~:lFfpgg~.sf~Je1fe~~z:és.ea

hiper~~öv~g11l~gad()tt.·~J*9~~swIit:Úl;;eWénilc~resé~i.llt~al:i~.l~h~tsé,~e~§~.vá~t.%
nagy,~z:o;ftver·Fége~JPRP~.~.~~~O~~9,z6jél(I91g()~il<<;l;zon,. h()W.~.·l1~qZ4trQI ()fi~~e;
kyresett.címekett~lnp~Jogik,ür~l1ds.z:erl:>e. szedje .. (~egyiki1ye~.n<;l~eljesít111,é~
nyű kereső gép, azE~c;ite;,pé~d~uI5pminió •l1á1ózati cíIfiet t~()lés~t;zel:pe azNt~;

Vista ·V(l.gy. a Yahoo . és táfsaik~pnt~J,1 hatalmas.stellemLtőkét .fektettekQele. ~l?9a,
hogy a rendezetlen információhalmazt rendezzék, s a keresést gy()rs$á,kénYelmes~
sé, logikussá tegyék.)
. '
Ha eltekintünk a hozzáférés szociális és anyagi jellegű}()'l"látaitól,~()ralllai
techn.ikai szinten a kapcsolatteremtés es keresés végtelen lehetőségei nyílnak Illeg:
a világ:.leg~N?nbÖ~~Q?p~mtj~i,y~~ lerellltl1etj~ JJ:le~ kÖJ,111Yiísz1f,f~1 a"~~9.~~.osfor
májúkclpcsolat()t.(bek(lPf~?ló~~s .~,!egkü~öIlbö*Ő.?bb . jell~&űaa~tb~psok. s()~as~g~
ba, lev~~~~és, ko~~r~n~i<;l?;YÍ;t~-olq~W<.~ . l1~ló~tonstlJ.)". ~. . ~h~táp'(l1t •. inf()fIl1áció~
között renclk~vüligyqr~as~g,g~lé.~ ha.té~oilys~ggal mo.z()ghatu~ ...... ". •. . . •. .
A mik~oelektn!nikllra a?flp'0zottqdlftfeI4()!~9zási te.~hni~ }eh1t nel11csak.azjn~
fOr/nációk végtel~~ .ésfél~ll!wteselhurj'ánzá~áhozvf!zetett, de. megteremtetteaz átlá tha ta tlánság ellenszeréülszolgálórendes;erező technikákat is..
A pragmatikus szint. A korszerű (hermeneutikai ihletésű} pedagógiai elméletek
azt m?ndják, hogya tart,alW~, móds~~rek,meg~atár0ní~ánál, az"ewéni, helyi
problél11~ból" kelll<i~~?llllli, ,s azintormációkeresést, besorol~~tl .súlyqz:ást. pedig
úgy k~llsegítepi, irányí~,hQgy alci~ála~~Ott il1formác~ók. at(lnul9~életvg~~áb61
adódó kéfdésekfe (is) válaszoljanak. Annakalapján történhet meg tehIJt az információk k?z(jtti~álasztéLs, hQf0rniérde,'fH ,a ta~l!ló'Rt,mi v9g~gyp~i~?J!~ni.ér4e~!ő4~~
si körq,kkel,.[klllá1)qsiság~k.kt:Jl?~s:z:~pe:?;j~lent igazi.ffiQtjyáltságOt. Ak{vMcsi~~g
felkeltése,. <;lprQblémáksú1yozásaterTészetesen Jelvet~rtéks~mpontÚ:kérd~sek~t
is, dea gyakorlatszintj~~ eztáthid~lh~~ll1< azzal, hogy·tpnqaz, alIli az ewént iz.;
gatj a, érdekli; az ő szempontjából jon.tos...:. tehát nytIgodtanelhanyag()lhatjuk a
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az .

"külső" :értékszempontokat. A' kéidéscsak
lehet, hogy ei él folYaIl1at tekintélyel'vű k();llé~.és manipulálás nyomán, vagy egyenrangún~tekin.tett·. felek .közötti párbeszé4~ks~r,ozatánkeresz;tül alakult'-e· ki. 'P~agmatikuss~~mpohtból tehát az infor-

máci?fközött való' eligazodást, a súlypontozást, a kiválasztást az egyéni kíváncsiproblémaorientált keresésseloldiuk még. A kritériumot tehát az aü~
tonó11l'~gyén motivációihatározzák meg.
Ugya~ákkor;··amípa világ. magán" és közszféráras~ad;arn.~g elválik a hobbfés
a mll~~, . ~ígatan,ul~s és a.pénzkeres~sideje~éle~tö~~~~kevésbé.élesen .elválQ
szak~'$z~il'~esik,.~qd,ig::~zt·a • kérdést is.fel·.k~ll :ten~,h.~.~:az.' i~formác~ókere$éfi

ságv~~1~~lte,

(tanu~~~():te~éken~ség/,!:; al~pjál1me~ t~dol(.:e "szerezni,.~lya~ '.k~l1'lpelenciákat,ke,

pességekeJ,amelyelg~'apia?On', valamilyenforJrl~kanker~sletmutatkozik. E· szirtten a~~l~~:tási kritéri~teháta.zeladhatóság'le~~...
Meg~~~rz~ttk?~~etenciáimkínálata .és, a.·~akór1aI.ke~e~i~teközötteletldi~'~9Y
olya~ ~~~aerőpia9közvetített; alllely keresletéfél~s~~Jeh.~t.~rolt,er?s.en specializált~i.ilk~akéRe~öen kö~etítette.,J\,10st v~kiétl3killóban,\'e~oly~n rendsz~r,
amel;:aJ(~resletet;ahagy?méJnyos szakmaképekhélyett~gyreinkább egyéni ko~~
petel1:Ci.q~kdmbin~~ió~~an/ogalmaiza· meg. E
1111rkaz, aZ9](a;~ogyaz .infonnácips
társag~onrt~véken~sé~ren~sz~re -és.·ezzel s~aiköveteIIl1~~yre~dsz~re- 'alapos
válto~~?~.~ent át ~gyfé~~La munká?an, '. aitaIlul~s~~~;i~.s~Ófa}(~zásban ésah~t
közn~p~"~letben~e~ar~flt,~~e ··inkább . ·has?~ló.elvi.alapÖl(on'rniíl(öd?info~~~~~
feldol?9~sies*p~?kfrhásZIl~lunlc A progr~ozhatóe~~-eszter~a, . atai1any~~()t
tárofQi~~i.s'okldalú'l~hí~~sáIa"alkalmas GD:'ROM,aszámítógép~sjáték;'a .szöveg..
szer~esz.t()~.sokkö~ösk:qJ}1petenciát,lciván,·emiatt.aIne~öveteltképességek ~atárai
egyre;jnk~bpielrnos6dllak,s . ·ezzel a.IÍlunkákörÖké~ . . a"szakmál<" •. milltegy, össze-

csúsZ11@<:...Másrészt ·,a ..szolgáltató.társadalombana·nehezen formalizálható .humán
szolg41tatásitevékenységek'olyan ·rendszere.teDed.el~ .•··é,lmeIYllek.kompetencia"k(jvetelményei(hagyományosan:'" szakmaképei)eleve,cmeghatározbatatlanok, és. ráadásul
folytollalakulnak.
Emiatt nagy fejtörést okoz a foglalkozások, munkakÖrök;.szalmlákelnevezése< és
elneyez;és~ik'összahallgolása. Az új .Sz9ciális-humán s~olgáltéltÓlerü1etek, az informatika új :tevékenység~i,' avállalatitaná~sadás, .(lmenedzser..élsszisztenciaúj, .mindenesfoglalko0Ísai:yagy.a kömyezetvédelew;tanác;sadÓ,ellenő17zŐtevékenységeiúj
elnevezések,lel1atá(olások lltánkiáltan$,' s.az ,elnevezés· n~llézsegei a régi keresletartikuláy.ióellehet~t1eh~lésére·utalll~.'.'l47 . úff:keresllJt~t: 1'le,lJ1 • I~het.azjpari .társadáZmaknye.lv~zetébenközvetíteni~·.··hiába,.próbá1ja.··ezt:meg :a,FEOR~ral.Ca foglalkozások
egység~so~szágos .tendszerével) '"összehangolt" OKI(Q~szágos(k~pzési jegyzék) .•. a
maga.~bszurdanmagas;933különb.öző;szakképesítésével. t~ltal.azonban,hogy
az államiközvetítőmédiu:mok (FEOR, OKJ)::-nehézkesműködésük, bürokratikus,
Az állam. áitalelislllert szaldcépes~~ések je~~ké~ől(azOKj-ből) ;vál~hdttnél1ány slllkmanév utal e
,,nyelvi jlÍték'~ ftlrcsaságára: Kazánokés fiítött nyomástartó edények vegyikezelésétitányító műszaki vezető;
Kötöttpályás motor-~s .eröát~iteli berendez;és~~~elö; Sújtólég- ;ésrobb~lÚ;bi~~l;'vil1am()~ber~liez;és-kezelő
(sic!); .• F\ililles~ék.,~ésfÍt?;q~asági ;.ele1]1Z§~s(~~~z.tHffii • V9Y~~~~ö;-M~~~~~~a~zisztel1s; J?ai~~?l~i
szaporítóany~g~el?~llí~ó;:~leI~is~er~~nlUtat? ~s~sz.te~; '[.~11~~~~1.1a,!, tylj~~í~él1yy,i~gál(); • Mezőgaz~~gi
dízeladagoló~javító; Malolnipari éskeveréktakaririány-,gyárt61ecIiliik.us; Szá11Űtástechllkai szoftVer-üzemeltető; Infonnációrendszer-szervező; Info-struktúra menedzser; MuOkaerőpiacimenedzser; Gyennek- és ifjúsági felügyelő; Grafológiai sZakasszisztens; Munkapszichológiai és efgonómiai~szisitens; Klinikai fogászati
higiénikus; Környezetegészségügyi asszisztens;Me~tálhigiénésasszisztens;Ipari"Kereskedelmi.()kta:tásszer
vező; Színházi díszítő,zsinóros,.berendezőés alsógépezet-kezelő; PR-szrucreferens; Népijáték.éskismerterségek oktatója.
4
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érd~McQtöJt jeUegük, s. az ipaIj társ.~4a1pri,s~ép~sítés-:k~tegQriákllOz való r~~f!.$t
kodás,llkmiatt ~ e~özvetít~sre'alkaJmé:lt1aJ:l()l<, .1l(:);l~j*rull1*:ahlloza (po~~p
dern) forclulathoz,alllelybenélz~gy~Il~l< kí,:,ál1csi~~gtpk ll1egélhétés,i szándékt91~~:y.~r
zeteít .l<ompetencia7kíl1;ilél1:ukat.a. gya}();t:latl.>.~Ils,!lj*tm!l~z4rjál} röviclr~é:l piél@AAagyonvá)tozó J;latártí .és '. tartahrlú koro.peteJ.),,"ia"".l<et:e~le,t~yel,; .s,e~el· mil}tegyki~~é:lt
ják az alkalmatlannak bizonyuló ál1ami. kö~~~ítQr~!lAs,z;yrt.~~el. az., elhe1ye~~~~~i

strat~~~ egy~ni,l1~Il1.bij.mlgatil(lIs*tj:üinyern~l<:t~r~t.,Apbap..~SIl1egIIlutatkP~~~z.

a fej~~~~~y,.· hogy, aJjP!a,c;egyr~i gy~r~q~.é:l!l;i1,'l!~~.,q,:.,~ég~f!tt~lg~IfA;s~éJ1R :á,!lq11l~!!J.~t9~
nyítv4~Y'!Jves;li.figy~I~lJl:8~,!.·h~~J?;1r, • ~é:lj~tiIl!él&~:~WJ~~11'J,eg~11~P.~t()tt.~.~.t~lY~I11 •. R~~~l?i~
si vi:t;~g~a1Yélgy·a~.l11~~öy~trll.·~lemh.~~.•.Is8Wp~!~p;9~i~~l~jr~~Ql4c~elle1l9rz()~~J~f,
pesség4(pyet,e.l"l~I1Yl}lfet·;p~Wl~z;e,W~l1fe!h,~iI]l·'l?JH~e~el.Ő!)s~gj!),.,1,1ogy . tigy~lje,;é:l
piac kompetencia-keresletét, sdgAt~s~~ti~,aj~~,m~g~:jg~t.sfJ:}eW!e,~'i· •.. .•. . . . . ; jY'~f';
~iá,Uflllli; id~91ógi~tQryé,IlYl>~1l.•f9gÁte,t1:.é~~~~g~~téÍr9~Ór;~~~repén~lc f~1()14ó~
dás4x~1~z •.ért~k~~yqtmmtú:y~a,szt~.~~/lqitédllmqIS!~~~~9;!~~4~~f1).s,zifltjér91~SY;f:f
inkább az f?gyén .S,~ifl(j~~%J~ely~z;§Q.te~át. ~g;ko~*~~~ 5~.s\i,ktat1Í~~Jllég :a~ ~sm~g
akart~íl(;.s~PD;i;l1()gy:m~~~ leht;Wp!i:\ldyánc~!éll<,.§:;?~j~"'élclyMnis~rélth~e§zköz()l<f~1
pról:>4l,t*is?1lbál~()wi,JWgy ko.tW;été}1lm~lyYcm~é:lh~ly~t.;yMéls.~atJl*,addig,lP.f

eze1\: .él. dQ~tés~kil(lgy; Wért~k:lJ~p;,az:f!gy~nJe}e)őss'~~hl<,örg~,~;;lc~rilltet< ~t.;E~.term~

szete.s~n ~gys?;et:r~,jele}1tfe!s'?J/'Jq.4lfléJstaz.,:~lél~iél~m§?t!á9iÓ11Y()J114S~:élI91,;~i,ilj

terhe,~?t;:(élDJ~1'WY:ipell;;;Il(l&Y-fg~.l~gy~Wi; .• QJ1<UlQ~ág?li.{~~tétY~~,?l,(l·...9Pllté~~}(b~J1;)Fg~
min~/él\téW*r().Icr:él;:ll1jl1q~~11,lllql.q;(l:AfY.~~Y~s: ·.~wJ~!t;:f1.gY;~lh~t9:,l,y~g·~gy;n~qfugQél7
mema,li~ta.j~,l,l~gA:n~g;élif()rcl\llás. ,él •.bi~0J1§4g91Jg~rl?;:J:1~gyqw.4l):Y()~iéllélP~rt~l<:~I41~2:, '

AnWtajizíkai\sZi~t: ;v~amilyeIüszil}t~n iinitideh~selekec.leterték; .·é~r:nörma'\T~zé~

relt. ·<?@1a~ában'azis·értéktertalmat;feltételez,. fi~gy~z~gyénLkíváncsiságot,' va,gy
a taIltervkészítŐ·.hat~lo~~dőír~s~itteki~tem~e.'kiind~IÓ~~lap~ak>~'Panrilmányi'~gat,
foglá1kozásti~'vá1aszth.atok·ölyan'I\~rmatívalapon;·hogyiapénzkeresést,vagy.a:;te
tartalmáttekintem,:e:elsődlegesértéknek:;(aminta·. tanátimunkában is

vékenység
különböző

értékválasztást jelen~, hogy a frontális oktatást, vagy aziegyéni' igényeket
figyelembe vevő csoportrnunkátuválasztom).

Semazegyéni'kív~csisá~··.miÍ1vkiiti?ulóp~nt;. sema'Il1egszerzett'~olllpeten~iák
piaci:értékesíthetősége~nt·szabályoz(i~eFladazon?~n: tálllPontotahhöz-.• a'~a

korlatbanés ·az . :elmélet1>en>:örök·. • életűne~;bizonyplt,..:.kér:déshez,·h0&yi·kell~e• ·.az
"egyéni •. ·~utonómiá~?z'?,:.a~öl1t~se~ez;;'v~la~~lyeIl'.általá?Q~anelisfile11t,.'l"?g~tett,
elvoIlt,,!~raIlszepentleIls·éI1éka1!ap/ ..A..·kér~é!~~og?~r111~:ulhet,i{~llúgyis;;hogysza~ad
e va1arrii1yen.általános·~e(tag?giai.érték2·alapjánatanulókdöntési szabadságát;korlátozni;avagy"magmlJz'egyél1i!al!tonŐlJlialehetan~veteselsődleges.érték~;Meg
szűnik""eafelvilágos,u1t,felülről.·megh~tározott;3.·gt,obális értékrendekszerepe~:'p:a'a

cselekedetek a1apjáváavsok.~,kis.elbeszélés",,~hetyiértékelméletek:~ ··közöttip'árbe~
széd, vita, összehasonlítás vá1ik? EI.égséges-e azt kijelenteni, hogy az erkölcsre vonatkozóin:f()Pll~ci~1a,1*nemIsell ~*r yal~n)'efl.JelsQ hatalIl1~ss4gtól errplijik,
hiszenmegéli,~ol"rja1iqa1~ldtja:·azokatmagaiáitéÍl"sadalom?5. S hamegáIlapítunk~
akár . ·te~i~télyelvi~l~~?n;.!,aK~,helyi~~~t~áss,(J.l·-kül?~böző .. ~at~~u~a,rú; . ···de··az
adott·!~ö;~~gb~~~ry,~IlY~S!. ~tt~~~~~t~~0&r'Wv7tem~t~k. :~r~J:)~~I·~\;*?~ét . nev~l'~si
kérd~se~,:esew~~~n;.~:i~orIll*~J9lt(lJmailj(ln!y%g ·~lig(l~()4~~,poTIl1at,íy4i? . .
,:

.,

.

'

"

,

Magán~ ~hálóZ<lti.~tikárlllk{n~tique~~)sorsá i~azt

"

köz1ési:1ehetőségek

bizopyítja,. hogy a
teljesliberalizálása az' erőszak és· apornográfiá: elterjedeséhez; s·ez elkerülhetetlenül a külső !jogi szankCionáláshoz, felső
llonnaképzésekhez, cenzúrázásokhoz vezetett.
5

BESSENYEI ISTVÁN: VILÁGHÁLÓ ÉS LEÉPÍTÉS

635

A p:d~~?giai érték-, norma- és célelméletek alegkülenbözőbbelméleti al~potkí~
nálják~probléma megoldásához ..• Olyanválasztadn~például,h()gy a. normák~
emberit~rmészetből fakadilak~ .s így az axiomatikUs ~rték~~intuitívan rögiithető~:
Azt i~1l1()ndják,hogy a~o~ftK logik~idedukció útjánvezethetőkle:azigazság~s
ságkritérüuuából az'követkeZik, ho~ igazat ken.mo~dani:(Herbart.m~gpróbálko~
zott azzal, hogy tudományosan vezesse le azokat az értékeket; amelyeket a nevelés
alapjáulkeu :me~enni, nevezetesen a belső szabadságot, a tökéletességet, a jóakaratot, a j9gQtes';aiméltányosságot.)
.
' .,
Az ál~~l~nqs értékell11életekben ~ózestől Hans Jonasig mélyen·' gyökerezik .a:z . ·a
tapas~l~t~hogy aZLe111beri~p~sztenciamegőrzése, ··az :egyénüemberijogok . tis~~
letbeIl,·!~i"tása,:.~z·e~beri éleVé~ él te észet védel11)e.· (a.·lllin~enfajtaéletért· ér~~tt
ökológi~i'feleIŐss~getika)~,;vagya'társadalom.(vagyépítő~1emei) teljes széte,sésén~k
meg~a<i~lyozás~ 'olyart;'!'~?zmikus '. felelősség, ". amely a létezés. ~ötelességétr?ja
ránk"; {Ha.I1S Jon~s)~·Atermészeti népek"őstudá~a"'is· arra vonatkozott, • ~ogy. at~r..
mésze~et.Hem "szabad pusztítatni;\nem" szabad.' az' ember-tel'111észet,rendsz~~éb~laz
egyensúly megbontásával!kilépni:" Ezt· talán el is .lehet fóg(ldm. olyan. kiinatdópont..:
ként,amely .azta!csélekVési;:~brrnát határozza'rHeg"!~frl~lyalapj~neldönthetj~k,'
hogymiv~na köz~etl~n ~est~u,~ción inn~n; és mi ~~~azonilúl. Enorm~~ hane~
is sz~l~~~b.~~n~IlÚ~dencsel~~e~,etek: etalonjául ~,' ae ;le~a.lábp~s letiltjákaközvet1e~
nül· é~::~~ilvánv~ló~/~let~ll~nes!cselekedeteke~ ... El1'~vOIla~~zil(. !a.i,~~eö~j!" .• • ~~•.. a
"Ne·.teq~:tönkre·.:~.·tefl11~~zetet!".?ara~csa,:vagyennekfog~~tjükfel:aI(ár •. ~·!herbarti
jóakal'~tot· is. '(A6Világliáló:c~nZÚF~sa,:·. ah0zzáf'érhetősé:g'~or1átözása!i.s ··.cs~is
ilyen.idapon:igazqll1ató~·letilt~a~ó'rnindazj,··ami .• erőszakra,.:me~semmisítésre :voIlat~
kozik:~;!~jutunlFete~ olran '"lefele'lehatároló" .'. értékrendhez,am~ly arr~utal~
hogyegy·Wzonyosm.inimumon (tízparancsolaton) felülminden.értékválasztás rneg;:,
engedettiéstölerálhato.
Mindamellett akérdésreadöttpösztIl10dem válasz· nefnaz· izyesfajtaalapelveket;
hanem. az:eljárásfelt~teire~~szerétemeli középpontba. A;diskúrzúsetiktlarra'i~é,r
dez rá,ho~ milyen !eltételekmeNett jöhet létre a? ewetértésqnormák he!yességé~
ről. ·Egy:~özösségtehátn~~. azért fogad elnormákat,'rnertazok valamilyen felsőbb~
elvont'e~~5v~11l1:SaIap9l3h~~ók, vagy mert azt va.la111ily~n telciP-télykinyilatk9zt!~
ja, hanertl azért, ':m~rt: e~e~~n0rmák.egyminde~résztveyőáltal elfogadott .,;kihordásie.lj~ás" .. ereg1Jl~nyeké,pp~n.jÖttek . létre . . .• E}(ként~álil(.':?·haberniasi"hatal~m.i
mentes.:p*rb~széd;i':f:·;l<9!1111111~áció~lső~egesértékn1~zzana~áyá.'.. . . •. . '" ......... ~.
Csakainikor kiderült~!hogyez az egyenlőség a'gyak0dat~mlcsak:nem 'm~gvalósít~
hatatlan'a}d{0r kezdték.?tl~Skurzusetikátazzal~írálni,.~?~;a:p(Írbeszédekgyakor
lati· sikere ·nem. az/érvelés' racionalitásától,·hanerttapartnerekközötti kapcsolati
(függőségi, "'hatalmi, ,. egyenrahgúSágí) ·.·.ptoblémak:tól.·függ.··.'·A; szábályoknak '.' tehát
nemc sák a racionalitaskritériumait :kell' tartalmazniuk,' hanem: :k:6t1átozniukkelI .a

nl1

párbes~~dhek'a' ko~unikáci~s !egyehlőt1eIlségekből;egye~súly,"hiányokból faka~o
kisiklásait,~bben azössz~~~gésb~na paru:e~~kegyenrangúsága'válikkulcskér-

déssé,'sí~: 1~~őbhe~at~r?~léJ11á~~iV~öllig,'pp.1114?;.1141.) . ...

. .... " . . . . . .

Min~~~eket a~ev~lés~a1{odatá?~tefll1és,zet~~ennem e,lég;közölni:~(~a~akár
pusztafielJi .• ~ík()nmegvitatrii. ~,i·haIl~mekk~ntii's:~yll:csel~keifni.~ndez' azt'jel~n;:,

ti, hogy:'~' .,tanítás·ésnevelés:'fő ',s:ervező:iel~éül: .az'oIYap·~árbe,sz,~d· S~?lgál~~t,
amelyben a tanár é~Laidiá~tlzinformá(Jióhqln'lazbi1ri!való!eli~azoatÍs,,·tl kereséskri;.
tériumrendszerét is' közösenkutat,ja; amelyben'azegyik fél' 'SenI .egyértelműen 'és
egyoldalúan ·vezetett vagy .vezető, ·hanema 'kozösen' megfogalmazott problérnákve-
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zetik;c,~~el Cl;z :(!gyü/fes'v41q$tJ4$gqn, re}J4$~l{ne~~~be,n, clrtékJ!lésben, . 'Í&y:~l~4:at
nak :ki::~ö,;zös qefiniciÓl<'~,~,~Q;zÖ~; Jtélete1,(, Az,e!»~eri ,~le~j~~:,atc;:rm~s;zet;fel1ll~~4T'
ra V()J]~t.k()zóegz!~~~pC!~~i§:I~le~§§~ég~n tlJÍ ,~zAl~~lro!~g~I,l;~()rma: szit4~t(~~(9i~g:
állapjtPtt4, 111in<le» • ért~1s,\{,aJlffi';! ~át:gyává"iJl.ljnp:~D,~<iqn.t~:S"flPfÓlék:ps ,egyeztetési,'fq7
lYaJ.IJ,a.ttácX~ik. ,Az ;;ig(lzság':.,p:1ag(liÍgy :llyl,y~eth,e;z;ig9119;zk:9,tött~ válik", de lega,l~g;
bis, Ala.ga.. ahelYl1ez,ijd~ltQZjl~9tés folyqmatcji vAAlla,tAg(l~~~g9~~~.. ,i~, ",
'
"'
, ' f',Yi,;;li" ,';'" ,',

,í/iL.

,',i'

Tanárszerep és tanárképzés az informácÍprQbbanáskorában,':
AfqniÍr;e~siillná12a"mi1J~ez';ifJer$ze, /1lerQk~!1(űj;és,,1t(!~~es,:}empqti~,~iés iclQig~~;':íe~

szereJj(!tje.1~nt;:~AJuQ.QroJiny:egységes, "lwmula,~Í;v;'k:@p~Aek át~l~ása,:,a.;:telyoJ~giqj
gond(jlk:qdá,s lieJyének:'megváltoz4~ai(ai te(V~Wetőségge,\:í.gy <:lrl1~:v~Jé~ ,·terve:zh~tQ~é-,
gébey~~ett 'hit'll1eg{e,ndjilése)" .a:;köt~le~Q,·(Íllél1J1i1i~eQIQ?i~a}~J>mő ;olgaJás,helY~!~J~

"világIl,~;zeti seml~ge,ss,ég;;<követeIIl1énye~ ,a~.int'Qrmá()iófQ.f1!áso~l"~J;lqJ.qYüli..föl~~i

por()dá~é};k*~~dte.,q~tr;trHJ.rij.i.tientitás,hqgy0ln411y()s;,iplapjC!M:"~,,,ta:l1.éÍrIlé}k: nem l1a;j
gyonnJ~,het:legitirrr~a:la:pjétap.~o;z, Jl0gy ttz~tize11két: .é;y~g dolgo~as!)a i,a2:t:iskQJáb~!1;:.a

tan~IQk~t,' hél a;zq~~a;a,nllmk~élküliSégyáJ,:"A)tall!llókértékelésében, 'szankci,Q;~~~
lásában nélrorismlya,l:,meriUJel.az adilewrP~is,.,hQgy',:a,t~ár.ki,llel~a,J;levében,,:é!)
mily~~(;~élrendszeJ;:j.egyép~Il,; Jtélk:ezzék ;~S~r~yi!i'l9<t3,H.i:;pp~:1 ~-2)!;J IMásr,é~~,:él

tanár",?~flllé~het .fel·tQP~~'~gx,rmint~z,:infQml~9;i(*,!~;~dás;e~e4Wi;Jorrása;,;~;J'l~P1

rend§~~n~~ettr,tu~0IlJ,~y:~~'.ig~;Z,ságok,:a~:l<elh,,~~;zm~i~';.i:Ji~J;lemc:~pr.';ell~J!tIl1oJ;lqá~Q~qt

kelLtervati.Zá1Wu;J: elisIl1~J;(tet)niejNell1 tÖJ.Y~l1Ys;ze~s~~~l<et,:~~bál~okat kell,beWélT
golta:trlia,':hélnem'i ~~;inforl11áci?l<"~,iga;zsá~a~~11~~~;'JNis~o9yhtgQsságáti sziij(sé~es
tudatosHania •.4\ pr:~1~gálás;adfál11ai"IHonol~~ok n~lyett~3~repén~kfő '.~OZZ(}l1f1tq

így a kere$és,Q~ztéJJy()zás;Rs,~zehas(Jnlftr/t~""grt~ke.l~s;LgryJ;U§; .PfP!Jlfi!f!lalizálgs, '.'lggr.~
dezni tudás lesz. A kulturális különbségekkelvalóbánás,at()lel"anciatanárÍ'c:4:~p,:"
követelménnyé; YlÍ.1ik,jA~tanár~ gemál1Q.atJQbbé~gyetlen ldzáXól~gosnakJeltijl1t~tett
sziláxq"Il1orá1is, rend' talaján,. ,hisze:p.figyeleJ;1il?ekell Nen,niea ta,nwók "saját igé!~sá~
gát" ,js;·,e;z aztis.,jelellti;l1ogyegy. tanéÍroak,adottesetpel1:. tQbh "tucat" egyél1,Íértéky
rend~el'~eU ,,;;s~1J.1ultán P~~Ü""játsmni~A., . P'!f:I~g4Ió\1Jr(Jfes,[go{(lgy"fölw/!ltjII ,(1
konz~ltq0Si;Cltudá§/JJ~dóL(anll1Jt:,t:l1aCilitátW:~~k.legt;l1<l.pPi(lDgyiJ;aRr,Q~essziól1~lis
ták ·'~4(pmmu,lJik4ci9~:e ljárás()lf·!i~alp,~erű'm,e.gs'~f!ry,f~és,~~gn; 'miAt ",tuQomáI}Yágul(f
ban,: t4a10rf!l(1Myve.z~r1gs)h?lyé/;J.el?hqtqkáfflmfmi/tt1t:t11c<Vf.4g1(Ns,lgp.j :,.
!l;:', i'"
Nyilvánvalónak ,láts~~;.\llQgy.' a,tan*~q~5Ps,~~S,Ítgy.rk~:~ziij~~ln~1<:;Íljs;zel"epeil<re,
csakis*gyialakítl1atl1akldja:~.~eddigie~Ől,!~1térő,identitá§t;fha; f!lqg{la ltanárképzg$;' is
e paradigma' qJapjánmJ)köqt k : SUJányi'13áljIl1:i:figyelm.ez.t~t~tt'aJT:a~ .'hOgY.11~1Jl1 r1ég
az,hq;a:tanár,a/pályára, ,1~pés~tá,Il;s;zemb~!)"iil'leie~eJ.a k~rcléseklq:.~l,s ;,;a tanítás {~)7
lyamatába:n;fokról~fokr~iSl11eri ;fel és lIDAii Iti;, ~lr1JlegQldá.SL -:na.tudja" {SuráJlyi,
1997. p.. Z!} ,Sokkal jnkábbereQll1énye.slehet~taI1ans;z.()qializá~ió; !la már Illaga"a
tanárképz~s ,is.l):öveti,az 'in.foqn,áciqs,:: tál"§acla:19111által{m@g1,<Q-V~t~1t,·para4igro.AA~t
Nem .1~heta·.IIlodern,ipforIllati]{:ai. eszközQl<keJ:~.sQ,{~~<i.s;ze];ező,kapasitását:aziiSkQ~
lákban kihasználni, ,ha. a~árkép;z.~s,W$:orlatáb~;,a,b,at~~atÓk,n~11l~z,e~~lazesz~
közö}(k:el, ;nelllT ~;z.e~b,eIl ra. teY~l<~J;lYS~gfQpn~baJliflQJ1~k!Jek:fta:at<UHirl<épz~$peJ.l. és
tanáI1()yál?b~éRZésP~J:l'uem"~?er~pelj1e~;W4ri1JJ~it~ljyS,,,lIlélys~~beIl:'az,imorl1láGié>s
robban.áSrpeilqgógiai;,és':tí!phnik(1i: pr?bltU1ái"iákkQrniIlqsrelIlény~ ~J;a~h()gy: élZ,',iS'i,

kolák'lleJ;llCs~Jelszereltsé~pen;llaJlen111Jűk;öqé!ji'1JJqdj«kbql1is,az,'Í11fof111áqióS

társadalomeljárásrnódj<cÚ felé ,··lépjenek,rS:így, az;',iskolákbakerü1t eSzk:özö!<:';ne;Qsupán idegen,testek, technológiai csodakéntszolgálókuriózumok maradjanale'
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Azedü(gi műkődési:lIi6dban af)irifőrmáCió~Kereső,tudá~rendézŐ ·'professzor töool
nyire egyedül - vagy a~kUtatasbart;resit vevőkkis,' 'élit csa:patával~;küzdött~vál(ji
gatás, rendszerezés, ért~kelés frontj~n.a tudomány meg~ódí~ás~ért (közben gy~áp
erősen monopolizált iinformációf()rráSokta támaszkodott),' \majo. tevéKenységének
i

eredm~n~ét"leadta" ~hall~at~k~a1<. Egy~egy általa~je~plt~~m~ta s~emimíriUIllon

megvitatbttadiákökkaI~,~ajtl?qeteiket ~eép~tetteIl1~ásságálJa, rsokesetben anélkül, h?~azökateljá~ás~ak·i~~zi ti~aiba,!~evonta :0111~. i'
Ha!!~'".17el1~Ő! ,it~~ár?~~l",.,,~~·.,.~pll1purrik~tív ,;:ezér1é,s·,i.<l1~pj~,; . '~~ery~ződ~ ,~~k?l~t
akaru~t~~ödt~t~';:,~?rit9rn~~~eteseri ci tanárke~~é~t is.~r~eaivez~~l~~i'll1Ó~f~
kell épit,~ti~,;! 'EbbeIl.~·gatatl~~Iná~~r" elllléleti .' Sí~O?!'~~ ,t:ll1~ti~.aI~"le~et á;s~ocia1i~;
cióúj}felt~telreildszeréit~, dé"taIán'sokkhl fontosabb; hogya''téITiárokri
(kO~t~i
sokn~}.lllagábana fels~okt~tási, kél!zési ~a~orl~tbq~.iS, úsy',~z~n:~zz~~:aze~en
probl~'!:ál(kal ;valókoJ1!~ntáGiót" .•'h'0g)J a,ji~~blen;atizálá~ba';,apr~b~ém~'"!egoldá
sátel~~é~ltőinformá~ió~1el~~'tatásabaisúlJ!?~ás~bad h~II~~t~kft,~'e!p'e~ral1gú Zé!,:
ként VQnjilk be;Ki~óla.gp~~leg~ló:profess~~tol(1(a1·:szonban'~e~i~en,lehe!vi!~
kultúrára. nevelni,cs~közl?~lpadás~kkarpr~~le~atizaI~st~'(r~é,rdezést'me~Uli
ni,csaI.4,atudomá?~·l~~i~ájár~ ,a1apozou,~lgori~~zálá~sfl;.egyéni~.leága:O'.~~~:sési

ak'

taktik~~t')elsajátíft~fr~;'lp~fb~'szé~lÍ~l~Lközös.',.~rt~~e~~t~ki.~Of~~~~;,egyenr~~

felek";~?zötti,' tli,sk~t~~?ki •.~~~~·. ~s~urztlsetik~t,·.gy~?r,oIili'.'.''A.·,~~?,es,~é,d,tec~~t
magáIl3k"a.•párbesiédnekia;gyako~Iasával;lehet~~js,~játltt~f~.~.,~.·:~o,11JrilU0ikatív".sz4"-

bályo~?$ probl~ry~i:.c~~~i~ ~~';ln:11~i~:ívelj~rét~?~kcif:ffhet~4?~t~r~fál~t.,
Másr~~~'ahalfgat~~:él'fr:i?$~,"ljé~ifJro~lém4!ha~:eJnlitizRl~~g:~~~t~~taz':tde~~
tásválséÍg',feloldásában!iSiHaittidat(jsodik"a;:di~~f.': s~taI.~:ell~~!lllR~d4·~~':(h~~
felnőttek, gyerekstátusban? hogy vaIódimunKátvégiŐkeltartottként~,:I1ogy'cllágyömá~
nyos 'tuci9l!lányt ;fogya.s~apak'PQsztmodel1l·relattvistákk:éIlt);akk0r\valószíniíle~" a

tanárlél~~~sőbb~'parad()xo1}aiyalsibizoIlytalanságaiyal,'szert!pválságáyaJ;új··.s:zerepei'"

vel is jobban szembe tudnak majd,né?:ni;.azokkaljQoban együtt:tudll$'lllajd élni. .
As.ajá~, problém<mpólkiiIldulÓ.qiskllrzus;szeryezésének követelménremellett :Van
a tanárképzés pI:opléIl1$lleki.egy. e$z.kQzhasznáII:tH;~zintj(!js.,Az;új dnforIllációfeldol~
gozó' es?J<:Qzökeltt!rj~Q.és~ .számtalatl,~ a: Jallárl<épzést. kÖz\retlen-gl.éIintő.pröblémao;
kört ve~;föt hiszeJfia:p10s~ll,~; tanárszakos haIlgat?kolyan~sk()I~.l<örnyezetbe~ke4
rülne1,<,:ahpl,a gya!<:Qrlatválasz.okatJVéÍr ,majd egy s~regúj·:kérdésreiMíkéllt1,<ell •. a4a:
tot feldolgozni, karbantartani, .. hogyan. kell. ak~resŐf~lJ~s~ere~etw~ö~t~tni?;E}o:
gyan •. •. lel1~t. • a,. szárn.ítpg~PistatisZtikai . •.feldolgozási,"'k~pes~~~é:~i;~asznoSitani,.•. . hogy(Ul
lehet ·a.s.ZéÍlllítóg~ppel,tálll()gat()ttkvalitativ,$zövegelelllzés~ket'a;ta~tá,sbanfelhasz
nálni? Hogyan lehet·~gy:~Ili;iroq;;Jlollllisták:at'l<.épezni?;Milye:l1.s~játosságai;vannaka
szimuléÍc,iós· tanulóprograRl()kIla]{7aQI~;11Ililyen.·.oktatási"pr()gram;készü1(t) ?Milyen
tanallyaghogyan 'érhető. el a,hálózaton? ROgyaIl lehet tananyagot.összeállítani a Vi'"
lágháló informádóiból?Milyen vitatechnikákkal lehet bevonni a gyerekekiéletta~
pasztaIata:it ;:}'YéÍlpgatásba?' HogyaJ,11ehetahálózattal· összekÖtöttrel1dszetekben·.az
együttmJ*ödő tailUJástllleg$zelYezni?MilyenJechnikai.lehető~éget .ada ,rendszer
példá~a.l<.étszintii;~rettsé~hezsQkesetbeJ1S;züks~ges."átta~w4sho;l'?MÜ(éntlehet
interalgívkapc~()laJot tananiji~t többi iskoláyal,.a. szülŐkkel;,~j.helyi és.a"k{iZpónti9k..
tatásirányítással;·s.rt;lÍlyen',.esélyei,;v~ak!a<helyii.döntésekbell;:~y~lló • részvételbeJl·a

hálózati kapcsolatoknak? 'Hogyan lehet kihasználni ait az· esélyt,. hogy a középiskolai tanu1pk-egy rés~e .n~gy ~~lószíp.~ség~el ~?~~~~~~~?t:,t~P?~,,~~tö~ . a4i&i~7
lis világ~aIl~' min~a t~p.~rq~töpps~ge?~~pr~~h~~· ~;~~Pl:!S~@f:l~~tped~g()giaj~a~
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hasZIlQsítani?Miként.kell a régi tantárgyitekiIltély elp0r1~4ásával az informatikai
kompetencia révén. egy új önazonosság mozzanataite:rpsí!eni?

A N etnzetialaptantervés az. új érettségi követelmények
(

i'q."

De'l1~Il1csak új e~z:közök'jelenn~l<. meg . az jsk()l,~b@,. ha,nem •. akimenetszap4""

lyozásúj. dokumentumai (NeJllzeti, ,alapt@ttjry, ,.~:rettségikQvetelmények) ,is'm9~t
lépn~k .• é~~~IJe .. Nemcs~! a Vil*gháló jel~l,ljklll~giJ&hát,a~ö:Yen4p.tanárok .életéQ~~,
hane11,l:w1l11k:;íjukat~2: új szaq@yozási felt~telrev4~2(~rel<is,.erőteljeseJ1lJefolyás9!J:li
fogj~;,:M:ilyen.l<érdé~el< .lehetnek j2:g~IIl1(l§~a .leen9P,t<mW91<{él. taIlá:rk~p2:és)'~~":

mára i~~e,l1} új •. 40Jrullle!ltuIl}Qk '.' ka;pcsán . .-;-.
.•...

az.infof111~qió~ társ(ldglIl1oI1·,fejlt~lllél1yei
.
>';
1.Menl1yibellkiindulppont.a,miívelt~égteriiletel\en:be,lül, a tanulói éle tvilág,i'S

tükrélJ,~ÍlZ?

mennxibeJ).. a tlldomány:rendsze,re?Arra . öszt;önöznek:-e,'hpgy azegyéniproblé~álc
(is) alélP-q1 i ~zolg~ljal1~ .~z i11Ío:rlll*~iQl<eres~sPe~,.-:repqe2:éshezés .o:-értékeléshez?
Megt~n~·I1t~e.afOI:4y1ataÍlldollláItyt61(lzéletvi1éÍgprobléIIláifel~?
2 .. MekI<,prapelYel fqgla,l .elaZ()l<JJéln.(l kQmWl'l:MkqtiY§~f!blllyo.?:ás .~ tepátadi~:
kurZ(l,S9k :r(i vOll~Q2:óeljéÍ:réÍs '·'~.JTIódszerta}rieszk9z1;ára;:(P~()blérn(l1llegfogalm~~;
kifeje,:t;~~,;·empá~él" drám(ipedq~g~a)stb.),.~S •. Il1el9for:~tél,tudRm!:\P,YOs ismeretek.(qeo:-

finíciók).e;1~aj~títá,sq? .$Wytl1,~ly~~ek"eaIw1túXM (),~s;z;eha~9wítás~rq, <~ ig(izs~gPl<
viszonyUig9ss~gáné:ll<:.ér~él<~ltet~~ére?, ..........
~"""i . . . .• '... .•................ . .... . . . . .
'...... , ."
3..f\tlj.1~~l1e~éIü .é~i~ollek~íviIÚ()~áciQke~esé,si;t~(;llnij(ákat~rtallllazllak. ~....követelmé,J:lYel<?MegjelellAek~el>e,PI1N< a,,:Í9J1legkoIl1Jllu.niká,qiQ.;l<ontextuálásállf.1kés
az újb.~.1Q41ti>l<e(e~ésll~k a P10~I1.ata,!? .
ad I/Tudománrversus élefvilátEp()ntrór~z·a'beIlyoIl1ásó1ll/;hogya. NAT'ese~
tébenegynagyjelentőségű félfo~dul~ttanúilehet~, míg.az:érettségi szabályiat 'ez
!.'

. ".

ügybell}negelé,gedett·egy·'szűkkeblű.negyedford~lattal.

A Nemzeti alaptanterv

{NA'b)koncepciójaugyanis'főbbrés~eibenelmozdul

a

merev,lineáristantervtől'ésa mindenm~~nat~ban Tögzítttttananyagtól. a kompetencia~l<övetelmények)felé, és . alllinimum-köve,telménye~'meghatározásával.···sza

bad sáv~~at.h~gyaz·egyéni.ésahelyiérdeldődés!lcidé~ít~sére.N~mtantárgyal<ban~
hanem'lllűveltségiiterület~kbe~'gondolkodik,! feladva·ezzelatudományág és ··atan'tárgy hagyomán)'osiössze,kapcs~lásáÍ'.
Mindezcsakkor1átozottan lllondhatÓehaz'érétts~~ikövetelm~hYekre. :Emiekta~
lán azaz oka,högy·a·felsőbbiskqlafokozatokban·egyl'enövekVő mértékben a tudO;,
mányos·racionalitas,· valamiIit •. agcml~sá~s~ákbankifeje:ze~követelll1ényei vezérlik·az()ktatatandótartaimakat,s· asze1llélyiségfejleszté~'ezzelpárhuzamosanhát
térbe szorul. \Azérettségi .'követelményekre· hatott 'akonzertratív . szakmai . lobbyk
nyomásais:
A NATkövetkezeteseI1 fordul'.azéletvilág," mint téma felé: Így például az Ember
és társadalomblokkcsaknemminde~résZterü1eténbélül sze~epeI a cSal~d,á'ház~
tartás'. e~észt taná~y~gkén~, .• azazis~ere~ént" 111ás~észtfe!le~zt!si,c .a~azi képesség,
követ~lményként; ';anélkülazonban,.····hogy:a(·társddabtli':i~niereteke?sfőképpénia

történelme.tkövetkezetesen;,a személyesew11legéltyalóságdiikrében, a családi em':' ,

NAT~l?ól-ted~d~Itni ·.~~'f0~~~ten~i~-~or~~~p~~~~L~sai(~;~~~EV~y~IV!
é~i~edale~·.'~ ~m~er .~s
aZ érettSégI kÖvetehnenyekbőla magyar

6 A
társadalö~ a számitástecl:ihiká és könyVtárhaSználat f~ezeteket,
nyelv és irodalom és a történelem követelményeit tekintettem át.

BESSENYEI ISTVÁN: VILÁGHÁLÓ ÉS LEÉPÍTÉS

639

léke~e~.:.~öz~ósitaS?V9T'.·(~yq71·.·fJ.), . •·az,·~g)leni)élin.éhy~kbl!!,:jfz·etk~~~lít~sekből··.··~i~

induIB~it,qriJ;alná: i\;·~salá,d~}·.~el~!J~f~adalomté~~~a. a 'IIlikr~~~i;g~~agyyilág •SOr

kez~~ti21ári:qszel1le'1ll~ad,sire~: sze~rf~l aH~lál1os.~?t~váció~y~zé,;l~f~~n,t.

A.• kitRnQen l11egfog~1~a~ott·N~a!áf9~.·Kqve~~~l1lé~yek·;11l~ghatál":O~s~··,'ut~n··.a Nj\~
azt a C!,o$ikát követi,.~o~ ata,PB11Y~$:9!;IllszaY~ '~rllére~?e~i~~~1l1cr~t~~111peteJ:(~
cia-~9X~t~lménYeK,et':Í~I~frf1,:r .•~~'.'rf/~i~e?:~Ő~k?m;[J~t~~~i~~aF·.~~éni:'·~íySI1~stság,·
vagy;:9·1·~.~.lfi.l i~~nr'vézér,li··a:.'i{~[pr'[1lÍ?tós~e~fé~t'.·rn1~el1J. .·a:. 't~~~1rl#t?J"oS: . f~*~~a l' á~t41
diktqH;i~(~rmá5i?S~~rtf~ .i(~~~.~~?agJ,.·'. 'J;.~!~é,.dr~~~~.I~l!~~.~:·,~···.9:.sR~zpr,.,;fL~~R~.·.jól.·..~~S
golt····~{. ~rtelmez~f~ .__ .:~~'j-é~t~n'C(~~-~~yet~lmé~;:~~:.··.~ ..T~~~~~~~§·.·l.~~~~j.~l?~.' cse§~
pész~~~~.·.~~.·lJ~.• ·.~ •.. ~~~~e~yes. ."~lITl~~~.e~~·• •.~ . ;~~é.:.··~··"'~z~TelY~~.·• ~17~ei~~s~~p:ől·ve~nl
tődn.y:~il~"all1egi~~~~~.~i,.~ta](:r:;. .........~:.:;.'. ....... ',<.::,':' h:. ,;:·. . i'.~.)';,:·· .•• ':.' .····:~•• ,L·,·'·· •.. . /.."

A"'m~t:Magy'arn~él,V, ~s..~k?;aC;I?h!; :1)1?~j~'·s~~·:.~~er~~~~'é,1ll,19.PrtlágaIl~
problém~örei~ől . . i~~~tki:~·.·~;ef~s\nasp~ó. ·. ew:oeri 'probl~~1~~t)áp~~z~!9 ~ű~e!(~t:
Az Irod.aloinoh;asás·.címlUrész~ejlesztési'követelményeibén egyrésztlÍ1egt"o~~lmaz,o~

dik azegyéni érintettség;" Nyitottsá~ al: ir~da1mi éh~lény, a "Tólunk szól'a ése"
l11
befogadá~ára~ .pélc{áukérzelmi.tartalmakta,:élethelyzetek,' sorsokátélésére,'gondoclatoki:~rzmékbef~gadásá~a; ér. ·kifej~~ésére!';: varo':,·.,,:Képességra ·saját,.prQblémafel,.
dolgo~s~a. a. műy~szi:él~~l1Yel1k~re~ztiil". i. U~apakk~r az .egés~:T~~~algoritmus~
nem'aIJ~iiépül"jh?gy •~;taJ1111()~rpr9b~lják~~gr~~~h~J<gXli:l: l~gf~~to,~al>b 1;életpr?~.~
lémáika~;,cs . ;iezekl1ez'1i7ng~1~dj~JJ.ek??lyall·,ir()d~lhniiiiIl1ű~ekii(~agy,;:.~át .•. az..ifjúsági
szub~Jti1fa:~~si!erűlet~~,",pé~.d~ul.z~i1e"videó);:··:a1!?71y,~1öl~asOIlló:'~WlJ.~rij~~~iftti~

sokatLg~lg~2l1ak"fel;.s' .• ·~~~!~r~i;,;fe~~~lg?zá~~'·.~Kere~ztü1·~.~ta~~~9k·'~Uut~atn~r~

kívántikolllpeten9i~&~'}ean~~' egyi.:előre:,k.on~tI1I*lt;!'l1ofIllatív ':k~pe~séghalmazra

(amelyek.·. ~onbau.t~é,llmaznakcolyamjól.fel~pített;ele~eket,. :miIlt'~a;kommlllliká~
ció,avélemény~~tás.ésiazéI"t~~elés vagy·akre~th~T!g}'ttlco~lato~),
Af(j1Jl~1Jelem . él1~ttSfgivi~sg~,' általánosi~övetel1Jlényeif.'meg .• semériritetteiaz,a
szemlélet::amit.·a::NAT • Elliber.és; társadalom:blokkjatöbbé,;kevésóé.kpvetkezetesen
végigyittTeljesentradicio~~lis, dsmeretk~zpontúföIténel~mtallításról van szó,
amelyhek·á1talános:Gélja~közöttcsak .• ··a·ll1egislTIer~s/afoga1omhas~á1at,; a (~end
szerez~ssel'ésalkalmazássalkiegé~ptett)dsllleretszeré~szerep~l.\tvyorna:.sincsa .sze~

mélyesel'lm~géltvillósá~}a/ffében t~rg;yalttör~éne?emtanít~snak.';(c.T~?~:G;).
AA;Jqgyarinyelv.ési~oa,aloJn.éretts:~giWi:isgaálr~.zán?sköv~tf!bJl~~)j~iis:azt"rög~

zítik,ll9-pY'mitkell: 111~~/sm~l1ni a r~l1<isz~rezytt,tv-(lP1J1ál1yszeIJ:ls~ö~~t>ql.,Eze~et!az
ismer~te~et-2 . . s.• a~'általllk'1l1egszerzet~kol11~e~e~9i,~~t,i-~~á~):per~~ea,t~anyag

alapjánfellehetesetlegesen . ha~.ználni·.az, egyéni~lethelyz~tekben,~ko~ikhisokban;
döntésiszitiIációkbaIl.Jgyitfi$a tu;lpmány~.a.illesztődik bele .dz.:é1en:iltjgnéhány
szemp01jt.ja"snem.aludornánysz?rveződikltgy,:·ho~válaszol.ionazéletv~lágnak:,

Amagyar.nyelv.és:irodalom;~övetelményeEugyanakkor.~isokoldalúlllegközelí~

tés, ai többré1űműe.1emzés, az önkifejezésiformákr1technikáinakgazdag· tárházát tar~
talmazzák. Az úgynevezett szabad témakörpnb~lü1 a követelmények aZirodalmi'al~
kotások elemzésének· például· . iroda,lomtörténeti,!~ematilrus.'és motivikus; .műfaji,
poétikai, . 1qIltúrtörténetÍ,'. az . irodalom:.határtelÜleteit(fóJldór, .'tömegkultúra) .•. ériritő
megközelítési,mó4j~tajánljákE megközeUtéselp~özött se11ljelenik meg a~onbal1
valamlZ;;~~!egy~ni: élmé~)'ekre.(;llap:()fqttkiinduI6pont
AkQrp§ztál)\ .~lenjlágán.va1ó . 'kivalgllás ,közv~tlenül ,iSkifejezesre.jura . ·t~tárgy

általános jellemzésébem "a .magyaFmyelvés;irodalom!· oktatásának~<lhitelesvétl(l;'
szok l1{egfogaltnazásával- szelllbekell'nézriie . ~zal/hogy.l )!I(ol11oly)ntiiltikulturá;.
lis kihívással áll szemben, amit az ínformatika,az elektronikus információhordo-
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zók,.51.Il1űholdas tyl~yíziózás, (lyideókultúra, aC])-~QM. térl1~dJ~~saj~lellt,~ efo-.

lyam(itlllég.elé)renerIl,láthatóerő"el hélt a. könyv1ru1tuJ:*lis.,,:inforrn4Cióhgrdpzc)\~~

szel1emijelentő~égére~2)'az ifjúsági szubkultú~41lb~1ji1aze,n~J?,ek~sa.rnQzg;9lc~pi
művé~:z~t~lp~k v(lllJl(lw~zerep~;.?)a~IW.rális .• hátr~y, a.ste~éllység .és.,(lz{:~l;o
ménym*l1Y' mint,ll,y~lxLqeficitj~l~nt;ke~ (l:Z.•. isk:olál?~;. 4) r(l~lYely! lllanipulá~dpt,é~
az infqrfPápió sza~~ds~gátegy(lr~nt tqpaszpt1jél(lz~~l1t~l1 korqs~ly~" . . '.•' . ,'i.'
A ~~állás .né~f1.~Hs.mer~~.~~~nt ~lköveteltp.énY~~.:p1(l~az,onbapnern,yá(a;f&l~
nak .(lti~.~~enifelx~t~tt/()~~qs~~~9-~sekr~ . A. T.ö~~~!úr(l(ií~ia~(ltl.,a'iP~llYV(l;:ii:.~§
lekttp;f~R~~lqllV,(l~~p.r~g~IlY1r9~alqlll.ll.q~qpusél,i,··.(lW~()m4n~()S-(~~(lSzq~s . if(~~(l7
lom, .•. (l>~~~114r~géll,y . • ~.~~~t<s:zerepelll~km~~le~~.~iJé~~~m· W7:WI!~f11.l9;~~
olyan .polltokat, arríelyekaz új . rnásodIagos szóbelisé~,.t1Zi!1e~~~J., o$fu~~ult~rq;!FfW:7
ves '~fyolJr§4.t,. i:ér4e~l~d~~;~p()t~n.9iálj~11.aJ kihg~~}14l4s4ttplit(lrn<Í1f:"~ o~atásllak
ebbel1i(lZi·.éI1~1J1ly~és~~)1"SZew-be-k~ll11éznie" . ama~.fi~ta1Qk:.@l~tyi1áp~tJ1lygh~t~g~
zó kultw:4lis j~lynSégekkel,sJleJ1l:~()Ilte~~lni,1<i~J1clpJ..ÓI?pntJ:l%;m~gtelll,li;jnteg:

• •.

rálniétz:o~at.

.'
.....
. '.
.'. . .... '.' .'. . " _ . . . . . ...• .
ad2AKommunikdtív'kompetencia;A NA'I'."Emben éstársaqa1o.~'?plokkján~ibe.;
vezetéSje külön is·hangsúlyqzza. a ·vita;jele~tőségét::,~Afelső.évfolYamokonfokozato~
san elptérbe. kerüL~··.yita,;a,polit~ai..társadaln1i,"gazdas~gi:níoz.ga~Ql<;és változások
figyel~p.1ll1el'kfséré~e,· a~\e~éI1ii,~élellléliYek;megfo~~ása,aZi·js~olai)közél~tben

valóalqív;részvét~l,>a~~em~~~tiKus!polgáritlétin~~a~~~fofIl1,ái~ak: kialakítása};
Az ált~l~ttOSfyjlyszté~i·r~(jvetelmények; fejezetei. tart~ma~t~·.~ö~isrn~ret,ia···.kü",
lönbsé~ey(kkri~ikus!forrásl<yzelés, azérveJés,'pvitatkPfáf' .·~~~dőbeli,.t~.rbeli:tájé..
kozódás.:kQmpet~ncia-köyetel~éIlyeit:·.F:kérdésb~n~!N~~J~~pyom*sollll szerint; egy
majdnernycdódi :fordtllatQthajtott~~~re, hiszen .mip-4ia...ma?yar~yelv!és ir0 Pll1

dal

"kommunikáció""fejezeteiben~.mindiaz .egészblokldjansokol~alúan jele~ek,n:eg

az olyan!fejlesztési!<öYetelll1ények~·minta kérdésfeltev~s, ap~o~lémamegfoga1ma
zás,az.empatikusiyita,a,kapcsqlatfelvétel,· akapcsola.ttartás,asaját ápásPQnt"meg-:,
védése,:·. a figyelemaz::~l1ehvélell1ényekre,·a.metakommunikációs;,esA<0zökihaszp.á"
lata,'a kommunikációs;>~orttliktusok.;.feloldási techrlikáiva111~~ul~ció·lehetőségé.;
nek tudatosítása"ia~.összehas~nlítás,a •. különbs~g;tét~LAT:ársad:rlrni~:államp~l~(Íri
és gazd:1s~gijsmeretek 'az e kQnlpetenciákmeg~zerzé~étszpl~áló váltQzatos,jótátgondolt"tevé~~nysé~eft(lszert;isifelkímí1nak:.:;o;Rendezzenek.azosztá1ybanegy·bíró

sági

táfgya1~~t;:tR~n(lezzenek:,~t~t . ·ai.falus!,.:iHetve: ·vár0siéletlll()delőn)'~trQJ,.·11át:.

rányaillQl:Ren~eZfellF~azo~~~lypa~:yálasztási'~lé,st. •.·IntlokoIj(Ík;Il1e.g~sl<ol~vfl,;

lasztásukat; .,·továbptanulási . irán)1ikat;;,yitassák;.llleg;'milyen. pénzs::erzésilehetősé
geketis~ernek?,' stb. Aodiskurzusetika.nprmái .(az·· egyenrangú párbeszéd; a közösen
kialakított;vélell1ények .értéke;'. afelü1rőlkinyilatkoztatott~.gazságokviszonYlagossá.;
ga) jeleptős ,szerepet kaptak tehát . akitneneti szab~yozáskonkrét tevékellységkövetelményeibeR' A fordulat azonban azért neYemetőcsak"majdnem':va1ódinak",
mert félő; hogy a leíró tudoll1ány logikájátköv:tő számtalanegyéb'konkrétkognití~
vum-követelmény o~ például, . ahogy.azta. történele~-tananyqg tartalm.azza --·"é.giil
is kevés ,teret :h~gyaköz6Sifelismerési;eljár?soknakHi~ba jele~~ek:m~gjajáyita~
tatechnikák· a ··tananyagok.:mellett,.· . há'egyél(ként"nernválik nyilvánvalóv~.'atz'az
érték, hogy nem igazá~a konkré~;,t~dásanyaga'Xontos:(hiszenez'~gyf~~ztyál~Qzó,
másrészt szélmatalan'flná.s forrásb?l·megszerezhetój,hanem. az, :hogy!niilyel'l' ;~lj~
rásokkalfjzerezzük:megakommunikatív. komp';etenciát,cÍgy. a ,nonnatí~és .~k0mwtH
nikatíY.szabályozás, harcábélll abegyakorlott,;rutinnávált tanári·gyakorlat:önsúlya
>
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a szQ~hogy hiperszöveg
ismeretek' szerepelnek.

(hypertext)elő'selllJ()rdul,

s.ahálózatról is csak teclnliJcaj
.

Tananyag

Minimáli.s te,ljesítmény

:A hálózat szerepének
: •. .•. .megi~mer~~eii·.,,·
Hálpzatialapisrnéretek
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A.l1~~tokkal. . kapc~9Iat~~~.•$#nt~la~·.·e#éJ?.~~~4~s·;:~i~ter~Hyit~s,.• ~~~~IJcsql.Q4~s
a helyi . közéletbe,. tananyaglehivás~ adatbáziskeze'~.~z·.!~apS~()~~t.t~áS:~ÖI(:ti . i.~*();~·
1~~~,;.yáJ9patási •. !t~p~szt~I~!c;sere .hálóza1i 1"~szy~yő~e,I':i.~t~.)t~niatj~apal11~1 itpa~
rad,.~~~~ •azért, fi1ert az' általános is1.<olák .sz1un~ra,ez a teclJ.nifa .mé~nillcs elé:rA~tP
közeJs~BP~n.
. ' . ' < . . . . . . ;:u;·:;<.;c</;·!··.. ' ; ;.. ' H
A könyvtárhasználat vi~~()J1t nl~~~ze.t*~fi1e,~.élPV~~~!~c~i,k,ai.s~me,Jl;.a~>inrp.r..
má5i?/gJq~ .~ l?r()klrmáfi(J~ . yqlóh0f:?qr~~t!~{~~i .kö~~(~/~é"n.yét is.JC{J;!almaz?-f!:;'gy
szerep~l!1r~·!?bpe~ ~~~ött··~.••f9ye~e~;ő:}{ép~~S,~~7k2y~teIInéIlY~~:. ,,'T:~qJél.;.éJ .•. kpl2H~9;
ző4?~~~Íllm?~.~8zül.;.~ ;l?r~pl~~ái.me~()14~Sáhot;Ill~~ele~91;!k,iiálas~él11i • és t~j~~
ko~~~~!~p~.~{~m~át• . lí~~m~H~~;J·~~a4~ta~~g~ . ~s·.prR~~~mffi'&~go19~S~~?:l. m4j~.~:~~r~:
dés~g~~f~&~l.Il)él~!~. .•. ~~m'~Hr~~Re~:fel~dat~~·~.Pf:~~~é,~~;; .•·~s...~~.•,i,,~fl1~I"etJell~~~.I1~.~
me~~~r~?~~·.·.~tt~~~~.zm,·•.•:f?g;~fu~~. '!R~H!?S~j; ~ej.~#~· . • Js~R,lffi::•.··.f~~~~':ltai~~:t;• ,:,~~
egy~~ll?!1iP~l~W#·.··~~gpla*sfÍ11?~.~dja··!IGy~~s~~. ~. • ~~~é&~~• ~?~~l1ht~9k~t" •..~s
legyen~éges·•. ~~?dati;···,f~I#~~~áJ*.~~~; . ·.t~.W:~~.·~~~,~~ ~ ll1iri(j~~<!P.~. •.é.1e~it~l~~z
sziikS~~~~~?#i~~p1~!~%9m1~Ci8~·.f01J*~9~.h.~s~N~!~r~z .• ~,.~.Pt()rm~9t.?~7:~~1~~.é~:
feld~~g;o~.~.·i{~~élin~ • (qny~ggyfijtés, . . inJq~~ációfer401gfJ~ff~!·.~re1.tlsz.~re~~f! közJ~~,.
érté~~I~f),··teq~D:ik:~~*;H~q1111gm1;·rlS>(~~k:/f,~fZ.ftéf~,jr$>'z.~~eléf~ .. ff.({~14z4s, . • ,,:á,z.!a~
kés~ítés~).és ..et~ai szaRfÍlyainak.al~f1lm~~.ss,B1"ltií iSW~f~~~·" .. ~ .•~~tordu,l~t tQrté.D;t
meg~9R.~~.a~~~~lJ~11 ~.tci~~~~rt. ~s~~zj~lle~t~~~~agf:ól·YfJIlisz,ó . .~~i· h()gy n~Ill.(l
tud?lllagy?m~, .•.~. J<ip~*ag119z.r~n4nH)diK,. az.ism~m~tf()rrá~k~~~l@~f teplmikája~11~l:-

. . •.

nem~~,~gJ'énipfóbléfflt}~.lne~ol~~fBhoz. ' ...... ~"'·""d:·':. ,'......•..•' .. i . . . . ' .
Af.!1fn1b~~ .~s lár~Cl,1al~1Jl,:bf~k~ . ~lö,Il· ISD;'l~r~t~~~r~~~i é~. ~~e~d()I~8.~~i~~p~~~~~71f
feje.z~te~,J~ . ~e~~tm~.~I!~.I~~~ . ~~jl.$~~~§.ik9~~t~lV1~*X~i,~p~~., "~p~~~!~~efep@~»e,~
oIYffi,1.·.föY~frllll.~nYt~~,; pP~ti. •. ~~~.~.~~.n·.~~p.~;s '. tá~~~R~~. •.t~l?~~~~~t~ip9~, .• YW~~.~~ . •.~
külöIlb8zq • .s.~9ye~~s9~~~I?~• i.%o~~~Fi~~ból • .~~1)ll~yR •. ·.~§w~r~t~it,PH~lpélp·.~~~!m~!~;.
i

'. . . . . . . . . '

ni és belőlTIk kovetkeztetéseket·levonni; IS!ll~~~ ..~s'J~~jél'11~1),~1:l11j.~:1~#,()l1tQ~~B9

kézik.()1l~~~9t~ l~~~~()~q~at~ . ~tla,~~?~at; ;kegyXl1~~~e~ • ~.kül()~lJ?Z9'.ism~retforr~~?~
ból(tö~~~pr~IIl~~áR~R,. RőllYv,,§ajtó. stb')i§~~é> inf0rm~ci9f:~t· .~ritiku§~

szefl\I~ll1i·."f kp~~.~elm~l1rek~()wa-etit.ál~sa ~" ~~lIlbe~ ;é~. t~sad~o~;és .~M~~
gyar .• ny~ly. és. irodaí~mb~o~()~l>an. ak9ye~ezőit~yé~~nysé~-köye,te,lIl1él1y:e~ben.J~~.
lenik.~eg:· ."g)'Űjts()l1~dato}(at~ ..d0l<:tI~~ntup1?k~t~ 'blie~~t~ . 'kégeket, .inf0l"fl1~ciól<;at?
készítsep.;j~fY~~t7t,y~~at.ot .k~~önQö+q~orrásR~99l.~'1?á[.h~gSfil)'o~:.~e,II~k()ye:
telmé~Y,eJc;i~QYéltíY je~!~~é~~.f~ltű~~~ .•. :tto~~:ál!(l~MOS~~gpk?:n:W~.·. (a·1B~~~O.m7
munikáció "lITitikus .ért~~~l~se,; ~s.ntTr~~~~e~we~~s~üI,9?/)1~~ ipÍ?1"Il1.~9i8}(b9l) •. pif1;'
denko~ét~talásl1~#r~~~'a,Z új irif?pn~ció-pordoz6k és fon:á~ok(CJ?-~OM,. Világh~??·I~~etőségei~~~az3kRr?~lew~~~jáf~.: •....•....'.' .....• . . . . ....•..... .•. .• ...', .....,'.i.... : ..
Az.érett~égi . k~vet~/n/é~te~. ·"lnr()t'!z.l1t~~a~~':tejez~te~.teCll1iik~ •. jel1~~.pr.~b!~m~:·
kon túl ~. . ,,~11f0tyt~tika . ~~.• t~~~~aIo~";~cí~,alattme?;~~t~ro~~,~It$?J:iú~9!9.S
rendszerekoaziskolában ésa gazdaságban" és a ,,!<öZhasinú magyat iIífoimációs
i . ...•.
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adatbázis ismerete" témakörö~et, és a következő követelményeket rendeli ezekhez:
"Inf0ffi1ációs rendszerek szakszerű leírása, elemei pontos meghatározása; Dokumentumok választása informatikai eszközök segítségével; Az információ, mint áru
értékéftek tudatosítása." Ez a követelmény-meghatározás a problematika szélességehez és:aktualitásához képest általánqsnak és szűknek tűnik, de talán éppell. ált~~~
nossá~~álfogva bármilyen aktuális tartalommal feltölthető - feltéve, högy' a tanán
m9~v~ci.~f és !co~p"~!:eIlci~ . ~~ leh~tővé t~~zi~~
Fen1~pb•. niár "idé~~pi ,n:aixg~., ~1y~lYi és ir()dqlÓiJJ.·tdf!i4~gj;.·:~táI*l1osje~le~é~~~
ben·.f~~~~tett·.Pf?bISlli~tt(lz··.lÍj .··íh~d~urriok· és. •.i#ip?ri*piPS.·. 'foP7á.~Qk.:.kil1ívás.qiyal. • y~Ó
sze111b~~:~~s fon~?s§~~~~li; .•·.'lytár&Y·:~~~~lános·· . érettségiirvizsg~övete~nlényei . ·.e~.~fl7
zaly~!~~~~lj~.me~?:.M9~;,~l1éll<ülp~~!t(tlev· .:.~~,íW1:t,~~.~u~~9yizu*Fs ~s . a~·~~~~~
trortikusiriformáclótót1"4§o~,.$~lJr~)'g.(héisznfiIat~\"::A·:tq~~~r~l~nt/ít~rgy . . ére#s~~
követ~lményei, ."ismeretszerző • . ~ljárá~Qk~ . képes§ége~:~ .• cíJ.l1ű;:alfeje~e~ébe.rI.,.pedigsze.~
repel.a.:,J,(~lönböző. ~pris,úfofl"ás~l,cból ..~jtöttjriforínációk •.össze~etése; I~orrnáci~
ók gyfíjl~se!egyszeríí stati~~J{ai. t~'blá~to~bQI, . . qi~gram()~bé>l,gn{lk911okból,. kl"ó~

a

nológiaIc)j~I."

'l·'r.····

.

"CL"

. ' .. "':<

Eik~v~telmények;~emtiikrözikazt;. hogyi~0tÁ~p~nimé~ren. tlldatosodott volna,ia

benn~~f~lözöl1l?\;~nr9r~á9ióá,t~~a~b~n valónaVigálás·összes.problémája.· Ugy~~~

akkQr:~,i:~~~;.1"~§~~t~z~tt~,;~li~l~n()~~&réni.és~911y~Vyi~~~~~p~Ók~resé~i;.~9ml?'~r

tencia~}(öY~l~11l1~lli~~;~,~s '. ~éSztethe,ti~.fldtalltYfv~;~§i.J~Il~Il)!a~~szít~W~,t~rr,(l~ .,hqgy

részletes, . minden .vonalkozásbanátgoIldolt,'.és ..s9kmai i,~~~qésre .yruasz91ó .. t~lla~
nyagrendszert dolgozzanak ki, mégakkoris/'ha ehhez·csak,,·tésZ].eges 'Jámpontpka.l
kaptak. .
' .
c',";:.'., ,:!:';.' ' •.••. ·'.,'i· .... "

A I tervek szerint a magyar középiskolákat -' több ·. milliárdforintos költséggel ~
egy-két éven belül felszerelik olyan kabinetekkel, amelyekben legalább néhány számítógép csatlakozhat a Világhálóhoz. Így az információs hálózatba való beépülés
fent vázolt pedagógiai problémái szinte átmenet nélkül törnek majd rá az átlagos
középiskolákra is. Az új kimentszabályozó oktatásügyi dokumentumok - minden
hiáIiyosságuk ellenére - nyitottak abban, hogy e kihívásra válaszadási lehetőséget
hagyjanak az iskoláknak. Sőt; azzal, hogy az ismeretforrások pluralizmusát hangsúlyozzák? slehetőséget adnak helyi tantervek készítéséhez, valódi szemléleti innovációt hoztak a magyar oktatásügybe (s mindezzel óhatatlanul a tanárképzést is válaszút elé állítják). Ha kompetencia-követelményeik nem is fedik le minden részletükbe~az információs társadalom által felvetett problémaköröket, végül is nem
zárják el az utat sem a tanulói életvilág bevonása, sem a vitatechnikák gyakoroltatása, .sem az információkeresési technikák elsajátítása elől; s az elől sem, hogy a
konkrét tantervben bárki megfordítsa a logikát, s saját rendszerét alulról, a helyi
problémák, egyéni érdeklődések, tanári hajlamok alapján építse fel. Az'új dokumentumok nem tudnak mindenre receptet adni, sőt - a magyar társadalom állapotának tükreként -, erősen kevert paradigmarendszerben mozognak. Ez a némileg
következetlen, de nyitott kevertség azonban nem zár le perspektívákat, legfeljebb
nem nyitja meg a távlatok minden lehetséges kapuját. Ennyiben a dokumentumok
szinte kihívást jelentenek a helyi és az egyéni kezdeményezéseknek, s így közvetve
is a helyi és egyéni felelőssége t értékelik fel.
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