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INNOSOC Esettanulmány 

(ki álaszt a Valen ia 7 orkshopra; ki ő ített erzió) 

 

Esettanulmány címe: 
 

A hang szerepének újrafelfedezése az oktatásban 

 
Kulcsszavak: hang; oktatás; telekommunikáció; rádió 3.0 

 
Esettanulmány által megcélzott H2020 kihívás: Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív és 
reflektív társadalmak 
 

Bevezetés az esettanulmányhoz 

Társadal u k ige  rö id idő alatt drá aia  eg áltozott és a már audió-vizuális kultúrával 

re delkező gyerekek töltik eg az osztályter eket. Ma apság ég i dig a for ális oktatás 
hagyományának követése adja az oktatási tevékenységeik alapját írott nyelven visszataszítva a 

szóbeli oktatást és a hangot a harmadik, negyedik szintre, noha ennek sokáig visszanyúló 

hagyo á ya a  és ég jo a  dö tő szerepe a té á k kidolgozásá a  [ ][ ]. A izualitás 
első re dűsége apjai k a  jele tőse  el yo ja a ha g oktatását. Pedig a ha go  keresztül is 
„látunk  [3]. 

A hang és a eszéd a fő kifejezés ódja az e eri lé yek ko u iká iójá ak. A ha g 
létfo tosságú a yel i fejlődéshez és egy e  fő eszközü k a tudás eléréséhez illet e a kör yezettel 
való közeli kapcsolat kiépítéséhez [4]. Valójában egy háromdimenziós térben létezünk, mely keretet 

biztosít a látóterünknek visszhangokkal, interferenciával és zajjal, melyek a valóságot adják vissza. A 

fül ek, az agyu k által felfogott ejö ő i for á ió 9 %-hoz köze van, rendkívüli mértékben 

befolyásolva a maradék érzékeket és a testünket is [5]. Ez az érzékelés okozza a valóság saját 

értel ezését, ely e  a ha g alap ető fo tosságú, szerepű és fu k iójú.  

Az esettanulmány egy hang-séta  megvalósítását javasolja a Campus of Vera (UPV) 

területén, mely során a fülünkkel láthatjuk  a környezetünket és tudatára ébredhetünk azon 

hatások ak, elyeket i agu k okozu k [ ]. Ehhez egy digitális fel e őt, egy ke erőt, 
ikrofo okat, laptopot és egy ha gszerkesztő progra ot Auda ity  fogu k hasz ál i [ ]. 

Az elkészített hanganyagot a „Spreaker  platform vagy a hallgatók által javasolt egyéb 

megoldás segítségével fogjuk sugározni [8].  

Az INNOSOC diákok INNOSOC oktatók vezetésével azon fognak együtt dolgozni, hogy 

megoldást találjanak az esettanulmányra. Ezek a tevékenységek az ERASMUS+ virtuális mobilitás 
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kereté e  i dul ak el, és a ájus égé  Vale iá a  re deze dő orkshop alatt kerül ek ajd 
befejezésre. 

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány a kiválasztott H2020 kihíváshoz? 

A mód, ahogyan a dolgokat csináljuk, változik. A világ változik. Európa vele változik. És ebben 

az álla dó, tö ar ú áltozás a  a Te h ológiák alap ető szerepet játszik. A hiper-kapcsolt és 

erőteljese  digitalizált társadal ak ak, i t a i e  élü k, i kluzí ak, i o atí ak kell le iük, 
ugya akkor reflektí ek. Soha ezelőtt em volt ilyen nehéz garantálni ezt az egyensúlyt.  

A technológiák mindenki számára: befogadás. Fenntartható technológiák: a környezet 

tisztelete.  

Egy bizonyos környezet hangjainak rögzítése tudatossá teheti számunkra ezt, például a zaj 

vagy csend területeit. Majd az összes szonikus anyag feldolgozható, eltárolható és kiadható majdnem 

azo al és glo álisa  az i ter ete  keresztül. Költségek, kö yű felhasz álhatóság, st . olya  
szempontok, melyekkel csoportosítani tudjuk a technológiákat, elkerülve azt, hogy digitálisan 

megosszuk az embereket, emberek csoportjait, országokat és régiókat.  

 
Hogyan kapcsolódik az esettanulmány az INNOSOC projekthez? 

Társadal u k i de  fu k io ális aspektusá a  alap ető fo tosságú az ICT. Haso lóa , az 
ICT lokális értéket jelenthet az e erek ek és lehető é teheti a hu á  i tellektus és kapa itás 
fejlődését e erek közti együtt űködés hálózatá ak létrehozásá al. Az esetta ul á y 
kidolgozásá a  részt e ő hallgatók képesek lesz ek egérte i a Teleko u iká ió 
felhasználhatóságának új formáit. Ebben az esetben, a társadalmi kihívások innovatív ICT megoldásait 

a ha g és a ak i ter ete  törté ő sugározása adja.  

A Teleko u iká iós szektor a  a hallgatók tipikusa  legi ká  a űszaki te atikák irá t 
érdeklőd ek. Kise  érték e  gazdasági o atkozások is egszólítják őket. Ritká , de ICT-hez 

köthető társadal i aspektusokat is ele ezik, úgy i t az e erek áltozatos profiljá ak hasz álata, 
a járulékos költségek, stb. És semmilyen esetben sem vizsgálják ezen technológiák kreatív 

felhasz álhatóságát a i akár jö ő eli karrier lehetőséget is jele thet e. 

E e  az esetta ul á y a  a hallgatók együtt űköd e fogják kiszélesíte i a tudásukat a 
hangrögzítés, hangfeldolgozás, hangtárolás és megosztás technológiájáról. Közben figyelembe fogják 

venni a kreatív vonatkozásokat is mialatt ezeket a médiákat használják.  

Más szóval a hallgatók egy „hang túrát  fognak tenni az egyetemi kampuszon miközben olyan 

hangokat kutatnak fel, amit az interneten fognak közvetíteni a „kommunikáció  és „információ  

keverésével. 
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Az esettanulmány kidolgozása során megválaszolandó kérdések 

Meg álaszola dó kérdések, elyek e  korlátozód ak a kö etkezőkre: 
 Milyen audió készülék disztribútorokat ismertek? 

 Milye  fő fu k iókkal és jelle zőkkel re delkezik egy ha grögzítő készülék? 

 Hasz áltatok ár ha g tö örítő progra ot? 

 Melyek a fő jelle zői és fu k iói egy ke erő ek? 

 Milyen hangfeldolgozó és hangeffektus programokat ismertek? Milyen, streamingelésre 

alkalmas hang tartalom megosztására alkalmas platformot ismertek? 
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Ismeretek és készségek az esettanulmányhoz 

(P: előfeltétel; D: kívánatos, de nem elengedhetetlen) 
 

 Audió tö örítő szoft erek hasz álatá ak is erete P  

 Érdeklődés a ha gok irá t D  

 Az Audacity használatának ismerete(D) 

 Csoportmunka kedvelése (D) 

 Audió tartalom streamingelésére alkalmas platform ismerete (D) 

 
 
  

mailto:innosoc@fer.hr
http://sociallab.education/innosoc/
http://www.audacity.es/
http://www.music-group.com/brand/behringer/home
http://www.spreaker.com/


                                         
 

 

- 4 - 

 
 

University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing 
Unska 3, HR-10000 Zagreb, Croatia 

e-mail: innosoc@fer.hr; web: http://sociallab.education/innosoc  

Az esettanulmányhoz kapcsolódó ábrák  

 
 

 

1. Ábra A „Hang séta” 
 

 

 

2. Ábra A szonikus anyag feldolgozása 
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3. Ábra A hanganyag „sztrímelése” és a „Spreaker” platform használata 
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