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Napló

Mobil-learning
a felsõoktatásban
és a kulturális
intézményekben

AITMES-konferencia
Budapest, 2007. szeptember 28.

Az AITMES (Applying Informational Techno-
logy and Mobil Education on Schools, Mobil
információs technika alkalmazása az oktatásban)
projekt záró konferenciáját tartották Budapesten.
A programban részt vevõ Gödöllõi Városi
Könyvtár és Információs Központ arra töreke-
dett, hogy feltérképezze és a konferencián be-
mutassa a mobil oktatás terén az iskolákban
és a közgyûjteményekben jelen lévõ törekvése-
ket, valamint hírt adjon a két éve folyó projekt-
ben elért eredményekrõl.

A digitális tudás fejlõdése, az így nyert tartal-
mak sokasága új kihívás elé állítja az oktatási és
közmûvelõdési, közgyûjteményi intézményeket.
Napjainkban nagyon elterjedt, hogy a tanulás-
hoz valamilyen elektronikus eszközt használnak,
vagy az internetrõl olyan oktatási anyagokat töl-
tenek le, amelyek korszerû multimédiás tartal-
makkal bírnak. Ezzel együtt növekszik azoknak
a mobil eszközöknek a száma is, amelyekkel az
internet elérhetõ és ezek az elektronikus tan-
anyagok megjeleníthetõk.

Az egész életen át tartó tanulás az intézmé-
nyesített oktatási formákon túl magában foglalja
a nem hivatalos tanulási alkalmakat. A tanulás
helyszínei nem csak az oktatási intézmények. A
könyvtárak, múzeumok, levéltárak is kínálnak
sajátos oktatási anyagokat. A mobil technológi-
ák fejlõdése lehetõséget adott arra, hogy a kép-
zés interaktív módon, mobil eszközökön keresz-
tül valósuljon meg.

A konferencia bevezetõ elõadását Balogh
Anna, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Könyvtári Osztály munkatársa tartotta A magyar
könyvtárak fejlesztési lehetõségei az európai

uniós strukturális alapok támogatásával címmel.
Az Európai Unió kohéziós politikájának célkitû-
zéseivel összhangban, az Új Magyarország fej-
lesztési terv alapján mintegy 22,4 milliárd euró
összegû támogatás kerül felhasználásra a 2007
és 2013 közötti idõszakban. A könyvtárfejlesz-
tési koncepciók a Társadalmi megújulás opera-
tív program (TÁMOP) részeként, a Tudásdepó-
expressz konstrukció keretében valósulhatnak
meg, lehetõséget adva a könyvtári hálózat nem
formális képzési szerepének erõsítésére.

A TÁMOP céljaihoz kapcsolódó összehan-
golt könyvtári szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztésére és regionális tudástárak kialakításá-
ra a Társadalmi infrastruktúra operatív prog-
ram (TIOP) keretein belül lesz lehetõség.

Nagy szerepet kap a kulturális értékek digita-
lizálása, várhatóan egységes kulturális és oktatá-
si felületen megjelenõ, nagy mennyiségû digita-
lizált dokumentumot eredményez.

A Regionális operatív program biztosítja a
városok, a kistérségi központok és a falvak inf-
rastrukturális fejlõdését, benne a könyvárak le-
hetséges fejlesztését is.

A programok a könyvtárak közötti együttmû-
ködésre és a könyvtári rendszer egészének mi-
nõségi mûködtetésére irányulnak. Támogatják az
országos szolgáltatások (ODR, MOKKA, elekt-
ronikus szolgáltatások), regionális tudástárak
kiépítését, a települési ellátást (KSZR) valamint
a digitális tartalomszolgáltatást.

Az M-learning gyakorlati megvalósításának
tapasztalatairól számolt be Ördögné Kovács
Mónika fõiskolai adjunktus (Berzsenyi Dániel
Fõiskola Könyvtári és Információtudományi
Tanszék). Elõadásában az eMapps-projekt és a
Digitális erõd játék bemutatására vállalkozott.

A Digitális erõd játék az eMapps-projekt ered-
ményeinek hatására született meg, a könyvtári
ismeretek oktatásának megújítását célozva. Az
új könyvtári épületben rendelkezésre álló infor-
mációs technika, az elinduló új könyvtári szol-
gáltatások is inspirálták az új típusú oktatás-
módszertani játék kidolgozását, amely nagyban
alapozott a könyvtárosok, a pedagógusok és a
diákok együttmûködésére. A játékot olyan logi-
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kai és játékos feladatok alkották, amelyek a
könyvtár épületének feltérképezését, a könyvtár-
használati szabályzat megismerését, a szolgálta-
tások felderítését, információkeresõ technikák
elsajátítását, a források megismerését célozták.
A digitális írástudás fejlesztése, az eszközök
interaktív alkalmazása, az önálló tanulás, prob-
lémamegoldás és döntéshozatal, a csoportmunka
és a kommunikáció voltak a játék során fejlesz-
tésre váró kulcskompetenciák.

Innováció és múzeumi felnõttoktatás címmel
Koltai Zsuzsa egyetemi tanársegéd (Pécsi Tudo-
mányegyetem Kultúratudományi Intézet) adott
áttekintést a múzeumokban folyó új típusú fej-
lesztési irányokról, amelyek érintik a múzeumi
szervezet, a kiállítások, a felnõttoktatási mód-
szerek és a mediációs eszközök innovációját. A
múzeumi mediátor a múzeumok és galériák
munkatársaként olyan társadalmi rétegek és cso-
portok számára is szervez programokat, amelye-
ket nem tekintenek hagyományos célközönség-
nek. A múzeumok felnõttoktatási eszköztára ki-
fogyhatatlan: tartalmaz elektronikus múzeumpe-
dagógiai óraterveket, oktatási segédleteket, játé-
kokat, adatbázisokat, pedagógusok számára szer-
vezett workshopot, elektronikus múzeumpedagó-
giai hírlevelet, feladatlapot, multimédiás eszkö-
zöket, interaktív megoldásokat.

Benedek András akadémikus, egyetemi tanár
(Budapesti Mûszaki Egyetem GTK) A mobil
tanulás (M-learning) felé a felnõttoktatásban
címû elõadásában a mobil kommunikáció tech-
nológiai és társadalmi változásokat elindító sze-
repére hívja fel a figyelmet. A technológiai át-
alakulás sebessége a társadalmi tanulás területén
is minõségi változásokat eredményezett. Az egész
életen át tartó tanulás már nem csak szlogen,
hanem napjaink valósága. Ennek egyik formája
az informális tanulás, amely nem kötõdik intéz-
ményhez, óra- és vizsgarendhez és a többi ha-
gyományos formához. Az internet és a mobilte-
lefonok világa egyfajta szerves tanulási környe-
zetté válik. A mobil kommunikációs eszközök
jóvoltából a tanulás és a környezet személyre
szólóvá formálódik.

A kulturális intézmények, szervezetek, prog-
ramok is mûködtetnek információs szolgáltatást,
így egy közösséggé képesek szervezni a külön-
bözõ földrajzi és kulturális térben élõ embere-
ket. A mobil kommunikációs eszközök a tan-
anyagok terjedelmének optimalizálását, azok ele-

mi információs egységekre (mikrolearning) bon-
tását kifejezetten támogatják, és igen rugalmas
technikát kínálnak. A hagyományos pedagógiai
gondolkodást alapjaiban érinti a változás, kitá-
gítja az egész életen át tartó tanulás kereteit.

Az AITMES-projekt megvalósítása a Gödöl-
lõi Városi Könyvtár és Információs Központban
címmel Fülöp Attiláné, a könyvtár igazgatóhe-
lyettese tartott elõadást. Az Európai Unió orszá-
gaiból, oktatási intézményekbõl és könyvtárak-
ból szervezõdött AITMES konzorcium a
Socrates/Minerva-programban nyert támogatást
törekvéseihez.

Alapvetõen azzal a céllal indult a program,
hogy TCP/IP hálózaton alapuló adatátvitelre
építve új képzési és oktatási módszereket dol-
gozzon ki a mobil kommunikációs eszközök
felhasználására az oktatásban. Bár a projekt címe
iskolai alkalmazásra utal, a programot indító
Mazaricos város önkormányzata (Spanyolország)
nagy lehetõségeket látott az iskolán kívüli oktatás,
így a könyvtárak nyújtotta képzésben is, ezért ke-
resett a program kivitelezéséhez könyvtári partne-
reket. A programban nyolc ország vett részt (Spa-
nyolország, Görögország, Olaszország, Szlovénia,
Bulgária, Törökország, Litvánia és Magyarország),
a tizenegy partner intézmény alap- és középfokú
iskolákból, felsõfokú képzõhelyekrõl és egyetem-
rõl valamint könyvtárakból verbuválódott.

A projekt során olyan képzési módszert dol-
goztak ki, amely az iskolákban a gyerekek, a
könyvtárakban a felnõttek különbözõ csoportjait
oktatta a GPS, a videokamera, a fényképezõgép,
a mobiltelefon, valamint a projekthez készült
térképes webes felület használatára. Fontos ré-
sze volt a módszernek, hogy valós élethelyzeten
alapuljon, játékos legyen sok gyakorlási lehetõ-
séget beiktatva, és az elvégzett feladatok kézzel
fogható eredménye azonnal látszódjon.

A projekt elsõ lépéseként összefoglaló tanul-
mány készült az információs és kommunikációs
technológia színvonaláról az egyes országok
oktatási és közkönyvtári hálózatában, valamint a
kormányzat és az oktatáspolitika informatikai
törekvéseirõl, azok eredményérõl. Az áttekinté-
sek pontos képet festettek az egyes országok in-
formatikai fejlettségérõl és a fejlõdés irányáról,
ütemérõl.

Elkészült a www.aitmes.org webhely, amely
kettõs cél szolgált. Egyrészt dokumentálta az
egyes partner intézményekben folyó munkát, a
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blogban lehetõséget adott a partnerek folyama-
tos információcseréjére és teljes nyilvánosságot
biztosított a program menetének követésére.
Másrészt olyan több rétegû (vektor és ortofotó)
digitális térképes felületet alakítottak ki, amely
elérhetõ mobiltelefonnal, PDA-val, laptoppal,
asztali számítógéppel egyaránt, a felületre digi-
tális multimédiás tartalmakat lehet feltölteni az
interneten keresztül különbözõ fájlformátumok-
ban (jpeg, doc, 3g, flv, tiff, gif, mpeg), az infor-
máció a honlapon szerkeszthetõ, alakítható.

Két platform készült, az egyik webes felület,
a másik mobiltelefonról érkezõ információk fo-
gadására alkalmas. A webfelület lehetõséget ad
a digitális tartalmak valós idejû visszakeresésére
az elõkészítés és a visszakeresés szakaszában
egyaránt, képes kezelni az audio-, video-, szö-
vegdokumentumok legelterjedtebb formáit, támo-
gatja a különbözõ nyelvek használatát, bármely
európai nyelven készüljön is tartalom.

A digitális tartalmak egyszerû módon, ftp-vel
feltölthetõk, és az utómunkák, a platform szer-
kesztése a tartalom feltöltése után is lehetséges.
A weboldal felhasználóbarát, használata egysze-
rû, könnyen megtanulható.

A projekt keretében három nemzetközi
workshopon sajátították el a résztvevõk – közöt-
tük a gödöllõi könyvtár munkatársai – az oktatás
tartalmát és módszertanát: a technikai eszközök
használatát, a honlapra felkerülõ információk elõ-
készítését (vágás, konvertálás), valamint az elké-
szült anyagok feltöltését, a honlap szerkesztését és
a weblapon való keresés technikáját.

A projekt következõ szakaszában valamennyi
részt vevõ országban helyi képzéseket tartottak
a könyvtárosok, pedagógusok, a helyi igények-
hez alakítva a metodikát, folyamatosan figyelve
a résztvevõk reakcióit, elégedettségét.

Gödöllõn négy workshopra került sor, három
alkalommal könyvtárosokat és könyvtáros-
tanárokat, egy alkalommal kontrollcsoportként
nyugdíjasokat képeztek az AITMES oktatási
programmal.

Az AITMES honlap magyar oldalain Gödöl-
lõ digitális térképe érhetõ el. Rajta a város tör-
ténelmi mûemléki nevezetességeit bemutató szö-
veges, fotó-, video-, és hangdokumentumok, azok
az információk, amelyeket a különbözõ work-
shopok résztvevõi készítettek. Az információk
feltöltése GPS koordináták megadásával történt,
így a térkép turisztikai célokat is szolgálhat.

A projektben megtervezett feladatokon túl az
elsajátított ismereteket és az AITMES ötletét
felhasználva szervezte meg a könyvtár a Digitá-
lis Gödöllõ 40. – Kultúr(kincs)vadászat vetélke-
dõt. A játék célja az volt, hogy a várossá válá-
sának negyvenedik évfordulóját ünneplõ Gödöl-
lõ fejlõdését, az elmúlt négy évtized változásait
úgy mutassák be a gyerekek, ahogy õk látják és
megtapasztalják a mindennapokban. A verseny-
zõ iskolai csapatok feladata az volt, hogy a szer-
vezõk által kiválasztott tíz helyszínen riportokat,
fotókat, videofelvételeket készítsenek, majd
megszerkesszék és elhelyezzék õket a www.dg40.
gvkik.hu weboldalon.

A játékot a részt vevõ gyerekek, pedagógu-
sok és könyvtárosok képzése elõzte meg. Meg
kellett tanulni a GPS, a videokamera, a digitális
fényképezõgép használatát, az elkészült felvéte-
lek szerkesztését, a tartalom feltöltését. Az
AITMES oktatási moduljait így gyermekek kö-
rében is kipróbálta a könyvtár.

Az AITMES-projekt 2007 októberében véget
ért. Bár a megvásárolt eszközök, (GPS, videoka-
mera, digitális fényképezõgép, mobiltelefonok)
továbbra is a könyvtárban maradnak és az AITMES
platform – rajta a gödöllõi digitális térképpel –
továbbra is használható, a jövõben már nem áll
mögötte az európai uniós támogatás.

Mi is volt a hozadéka ennek a kétéves, ko-
moly munkának? Ha számszerûsítjük, harminc-
kilenc könyvtárossal és gödöllõi nyugdíjassal,
hetven kamaszkorú tanulóval ismertették meg a
mobil tartalmak készítésének módszerét, kiala-
kították az oktatás módszertanát. A gödöllõi
könyvtárosok az AITMES-es metodikát elsajá-
títva teljesen nyitottak lettek a mobil eszközök
használatára, az õ ötleteik és munkájuk nélkül a
kultúr(kincs)vadászat vetélkedõ nem valósult
volna meg. Új tartalmakat, új módszereket von-
tak be a könyvtáros munkába, megtanultak érté-
ket teremteni más módon, tapasztalatot szerez-
tek a felnõttek oktatásában. Komoly eredménye

Felhívás szerzõinkhez. Ha szeretnék, hogy
a jövõben olvasóink egyszerûen felvehessék
önökkel a kapcsolatot, kérjük, szerzõségük
mellé e-mailes elérhetõségüket is adják meg.

Változatlanul kérjük, hogy az írásaikba
beágyazott fotók eredetijét külön is mellé-
keljék levelükben. Köszönjük. – A szerk.
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a projektnek, hogy megtanulták és sikeresen ol-
dották meg a több külföldi partnerrel való együtt-
mûködés feladatát.

Az AITMES-projekt mobil módszertana címet
viselte Toni Navarrete (Pompeu Fabra Egyetem,
Spanyolország) elõadása. Az AITMES módszer-
tana alapvetõen arra épít, hogy az oktatás
workshopok keretében történik, és a tapasztala-
tokat azonnal kiértékelik, ennek alapján formál-
ják az oktatási metodikát. A résztvevõk egybe-
hangzó értékelése szerint rendkívül hatékony,
érdekes és motiváló a közös mûhelymunka.
Magát az AITMES platformot a programban részt
vevõk magasan, kilenc-tíz ponttal értékelték. A
résztvevõk nagyobb része nagyon fogékony volt
a mobil oktatási forma iránt. Nagy fontosságú-
nak bizonyult a tanár szerepe és oktatási stílusa,
a játékok beiktatása az oktatás menetébe.

A projekt alapján készült hasznosítási lehetõ-
ségekbõl, a projekt eredményeinek továbbgon-
dolásáról két példát hallhattak a konferencia részt-
vevõi.

Radka Kalcheva (Bulgária), a várnai városi
könyvtár munkatársa az „okos város” koncepci-
óját vázolta fel. Várna kulturális örökségének
értékeit tárták fel a huszonöt és harmincöt év
közötti résztvevõk, négy csoport a mobil-learning
eszközeit használva sajátított el ismereteket, egy
kontrollcsoport hagyományos elõadásban kapta
meg ugyanazokat az információkat. A két mód-
szer hatékonyságát hasonlították össze. A mo-
bil-learning csoport sokkal érdekesebbnek és
könnyen elsajátíthatónak érezte a „tananyagot”,
és a részletekre jobban emlékeztek. A kontroll-
csoport is megfelelõ szinten sajátította el az is-
mereteket, de személyes megtapasztalás híján a
tudásuk általánosabb volt.

A másik AITMES-re alapozott mobil-learning
program, melyet Ocsovszky Zsófia mutatott be,
Hódmezõvásárhelyen zajlott. A játék résztvevõi
egy bûnügyi történet nyomozóiként tárták fel a
város kulturális értékeit, dokumentálták az ered-
ményeket. A csoportok folyamatos együttmun-
kálkodásának eredményeként jutottak el a bûn-
ügy felderítéséig. Itt is volt kontrollcsoport, amely
a hagyományos módon jutott az információk
birtokába. A két csoport ismereteinek felmérése
közel azonos szintet mutatott, a tényszerû ada-
tok reprodukálásában a kontrollcsoport, a részle-
tek visszaadásában a mobilcsoport volt erõsebb.

Fülöp Attiláné

A Számítógépes
információkeresés címû

tantárgy oktatása az NYME
Apáczai Csere János Kar
Könyvtárában 2003–2008

A Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) Apá-
czai Csere János Karán minden év õszén meg-
rendezésre kerülõ tudományos konferencia
az Apáczai napok. A 2006-os konferencián
könyvtárunk már nem csak háttérintézményként
vett részt, hanem közremûködött a tudományos
munkában könyvtári szekcióülés szervezésével.
Ez a szekcióülés a könyvtári szolgáltatásokat
vizsgálta a megváltozott használói igények tük-
rében. Sok hasznos és kellemes tapasztalatot
gyûjtöttünk, a szekcióülésnek pozitív volt a fo-
gadtatása szakmai körökben, ezért nem volt kér-
déses, hogy 2007-ben is megrendezzük.

Az Apáczai napokat 2007-ben október 18. és
20. között tartották Értékõrzés, értékteremtés
címmel. Ezen belül a könyvtári szekció címe
Tudásközpont a XXI. században = könyvtár volt.

A szekció vizsgálta a felhasználóképzés lehe-
tõségeit a könyvtárban, illetve a könyvtárostanár
szerepét a tudás átadásában; valamint Félúton a
tudásközpont felé címmel a Berzsenyi Dániel
Fõiskola új könyvtárának szolgáltatásaival ismer-
tetett meg minket Barki Katalin könyvtárigazgató.

A könyvtárostanárokról készített felmérésének
tapasztalatait osztotta meg velünk Györe Pál a
Pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Karáról; a
felhasználóképzés tapasztalatairól tartott elõadást
Tompa Mónika a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Központi Könyvtárából; és jómagam intéz-
ményünket, a NYME Apáczai Kar Könyvtárát
képviselve.

Elõadásom fõbb gondolatait az alábbiakban
fogalmazhatnám meg:

A felsõoktatási könyvtáraknak hozzá kell já-
rulniuk ahhoz, hogy a felsõoktatásban részt vevõ
valamennyi hallgató elsajátíthassa a korszerû
információs technikák használatát; ezáltal tanul-
mányaik során önálló kutatómunkára váljanak
alkalmassá, azaz megfelelõ információs mûvelt-
ségre tegyenek szert.

Információs mûveltséggel rendelkezik az a
személy, aki tudatában van annak, mikor és miért
van szüksége információkra; hol találja azokat
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