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The Right Balance 
Integrating ICT into Traditional Teaching

Abstract

E-learning (electronic learning) has become a buzzword in recent years and it has been interpreted in many ways. To some people, e-learning describes any application of ICT in learning and teaching, from producing a word-processed handout to a full-blown course on the Web. 
So, where is computer assisted language learning heading?  Language learners in particular cannot acquire certain skills, for example conversational skills, without face-to-face contact with an experienced teacher. Undoubtedly, there will be an expansion of online learning, but it is more likely to supplement conventional modes of learning than replace them.
I am convinced that nowadays using ICT in various training courses is inevitable; however, we have to find the right proportion between traditional teaching and using ICT.
In my presentation I am going to show through practical examples how I try to create the right balance between the two, and how ICT fits in with established practice in language learning and teaching.


A Helyes Egyensúly
Az IKT integrálása a hagyományos oktatásba

Absztrakt

Az utóbbi időben az E-tanulás, mint fogalom divatossá vált bár az oktatás és tanulás területén mindenki más tartalmat tulajdonít a fogalomnak. Egyesek az információs és kommunikációs technológia alkalmazásán pusztán a szövegszerkesztőn megírt handoutokat értik, míg mások az IKT széles arzenáljára építik a kurzusokat. 
De merre is tart a számítógéppel segített oktatás?  Ami a nyelvtanulást illeti, nehezen elképzelhető hogy a tanulok kommunikációs készsége, fejlődjön a tanárral való személyes kontaktus nélkül. Az on-line oktatás és tanulás kétségtelenül egyre szélesebb körben terjed, de valószínűleg inkább csak kiegészíti, mintsem helyettesíti a hagyományos tanulási-oktatási módszereket.
Meggyőződésem, hogy napjainkban az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása nélkülözhetetlen az oktatásban, de meg kell találni a helyes egyensúlyt a hagyományos oktatás és az IKT alkalmazása között. 
Előadásomban gyakorlati példákon keresztül próbálom bemutatni, hogyan próbálom beilleszteni az IKT-t a hagyományos oktatásba.
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