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KÍSÉRLETI KÉPZÉS ÉS KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

1 Az smepro.eu tananyagbázis
Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az
előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és
középvállalkozások nem igénylik a hosszú, nagyméretű kurzusokat, számunkra
az a fontos, hogy a munkájukban éppen felmerülő problémák megoldásához
kapjanak gyors segítséget. Annak érdekében, hogy az SMEPRO weboldalakon a
tananyagokat kis egységekben tudjuk kínálni, két külön portált hoztunk létre:
-

source.smepro.eu
courses.smepro.eu

A source.smepro.eu weboldal teljesen nyitott, mindenki számára ingyenesen
hozzáférhető tananyag-adatbázis (Open Educational Resources for SMEs), ahol a
látogatók a vállalkozásban használható informatikai eszközökről tartalmakat,
tananyagokat találnak, négy nagyobb témakörben kategorizálva.
A háromszintű rendszerben a legfelső szintet a következő témakörök alkotják:
-

Információ menedzsment
Projektmenedzsment
Online marketing
HR menedzsment

A témakörök kisebb egységekre, tananyagokra vannak felbontva, és a tananyagok
további kisebb egységekből, leckékből épülnek fel. A tananyagokhoz és a leckékhez
illesztett címkék segítik a látogatókat abban, hogy könnyebben rátaláljanak a
munkájukhoz éppen szükséges konkrét tartalomra.

A tananyagok tartalmaznak egy rövid összefoglalót, egy listát a hozzá tartozó leckékről,
illetve hivatkozásokat, a leckékhez kapcsolódó PDF dokumentumokra, videó útmutatókra.
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A kisebb tananyagelemek újrafelhasználhatóságának (reusability) érdekében egy-egy
tananyag/lecke kapcsolódhat több témakörhöz/tananyaghoz, és az aktuális tartalom
kapcsolódási pontjait az adott oldal jobb felső részén látható lista mutatja.

A weboldalon kiemelt helyen találhatóak a „könyvek, amelyek elméleti összefoglalót
tartalmaznak fejezetekre bontva, a négy kiemelt témakörben.
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Az SMEPRO tananyagtár tartalma elképzelésünk szerint folyamatosan bővül, és
forrásul szolgál az igény szerint felmerülő rövid, célirányos kurzusok gyors és
rugalmas összeállításához.
Az SMEPRO nyitóoldalon a látogatók regisztráció nélkül beírhatják, hogy vállalkozásukhoz
éppen mire van szükség, milyen témakörben, milyen informatikai eszközről,
alkalmazásról szeretnének tájékozódni.

portálhoz kapcsolódik továbbá egy szakmai fórum, ahol a látogatók szabadon oszthatják
meg véleményüket, vagy kérhetnek segítséget.

A kommunikáció megkönnyítése érdekében a leckék alján van lehetőség hozzászólásra
is, így a látogatók megjegyzést, véleményt fűzhetnek, kérdést tehetnek fel a tárgyalt
témakörben.
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Az összegyűlt igények alapján komplett kurzusokat kínálunk (a felső menüben, a
Kurzusok menüpont alatt) azok számára, akiknek az ingyenesen elérhető források
gyakorlati alkalmazásához több segítségre van szüksége. A link egy oldalra továbbít, ahol
egy listát kaphatunk a kurzusokról, rövid ismertetővel, illetve lehetőség van arra, hogy
tovább lépjünk a kurzus részletes leírásához.

A címre, vagy a „kurzus részletei” linkre kattintva láthatjuk a részletes kurzus leírást. A
kurzus leíró oldalon van lehetőség jelentkezni a kurzusra, illetve egy link a kurzus
portálhoz.
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2 eLearning portál – a kurzus környezete
A courses.smepro.eu weboldal Moodle alapú oktatási portál, a kisvállalkozóknak készült
képzések lebonyolítására. A választás magyarázata az, hogy a képzés megszervezését, a
résztvevők közötti kommunikációt, a tanulási folyamat követését a MOODLE LMS sokkal
jobban támogatja, mint a Drupal alapú portál.
A tartalmak újrafelhasználhatóságának elvét követve, a kurzusok tartalmi elemeit
„fizikailag” nem töltjük fel a Moodle a portálra, azok tárhelye az source.smepro.eu
tananyagtár (vagy más külső forrás). A kurzusban a tartalmak helyett a tartalmakra
mutató hivatkozást illesztjük be.
Az oktatási portál alapvetően egy tevékenységközpontú rendszer, ahol nem az aktuális
és kurzus-témánként változó tartalmi elemeken, hanem az együttműködésen van a
hangsúly.
A kurzus portál oktatásszervezési rendszerként funkcionál: itt tesszük közzé a
résztvevőknek szóló tanulási útmutatókat, az ütemezésre vonatkozó kéréseinket, a
beküldendő gyakorlati feladatokat, és itt zajlik a résztvevők közötti kommunikáció.
A portál használatához és az aktuális kurzusba való belépéshez regisztrációra van
szükség! A bejelentkező ablak és a regisztrációs felület elérhető a portál nyitó oldaláról!

2.1 A „Webes eszközök a vállalkozásban
(Információmenedzsment)” kurzus szerkezete
A kurzus belső szerkezete tartalmi elemekből és különféle navigációs, illetve tájékoztató
blokkokból tevődik össze.
A kurzus tartalmi része két fő blokkra osztható:
1. Kurzusösszegzés
2. Tematikus/heti tartalmak
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Kurzusösszegzés

A tartalmi rész tetején helyezkedik el. Itt kapnak helyet a kurzus egészére vonatkozó
alapvető információk és tevékenységek. Itt található a kurzusismertető, a kurzussal
kapcsolatos hírfórumok, a portál használatára vonatkozó segédanyagok és mindazon
tartalmak, amelyeket a képzés teljes ideje alatt használni fogunk.

2.2 Tematikus/heti tartalmak
A kurzus során feldolgozásra kerülő témákat a tartalmi rész alján heti lebontásban
jelenítjük meg. Itt kapnak helyet az egyes témákhoz/hetekhez kötődő tartalmak:
útmutató, heti tananyagok, feladatok, együttműködés során keletkezett tartalmak.
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A két rész között az alapvető különbség, hogy a Kurzusösszegzés olyan elemeket
tartalmaz, amelyeknek a képzés során folyamatosan szem előtt kell lenniük, míg a
Tematikus/heti lebontásnál azokat az elemeket jelenítjük meg, amelyek 1-1 tartalmi
témához kapcsolódnak.

2.3 Navigációs sáv
A tartalmi részek fölött található navigációs sáv jelzi, hogy a felhasználó a portál melyik
részén jár. A sáv egyes elemeire (felirataira) kattintva mozogni is tudunk a portálon!

2.4 Blokkok
Az kurzusoldal jobb oldali sávjában különböző blokkokat helyeztünk el, melyeket a
felhasználók külön-külön kinyithatnak, illetve bezárhatnak. A blokkok
attól függően változhatnak, hogy a kurzus mely részét jelenítjük
meg.
A kurzus nyitóoldalán található blokkok:
•
•
•
•

Online felhasználók
Személyek
Navigáció
Beállítások

2.5 Kommunikáció
A résztvevők közötti vélemény- és tapasztalatcsere elsődleges kommunikációs felülete
az "Agora" nevet viselő központi fórum - ez a beszélgetések, viták színtere.
A felvetett fórumtémák egyaránt kapcsolódhatnak a feldolgozásra kerülő tananyagokhoz,
vagy a kurzusszervezéssel, előrehaladással, portál használatával kapcsolatos
adminisztratív kérdésekhez. Bármelyik felhasználó nyithat új fórumtémát és hozzászólhat
a már folyamatban lévő beszélgetésekhez.
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Az oktatási portálon belül lehetőség van a felhasználók közötti privát üzenetek küldésére
is. A valós idejű kommunikációt pedig a beépített Csevegő szoba (chat) biztosítja.

3 Külső források, média elemek
A konzorcium a kurzus minden tananyagát ingyenesen elérhetővé teszi, így a
magyar nyelvű videókat is közzé tettük a mindenki számára szabadon elérhető
„sme2pro” youtube csatornán.

A videókat eddig mintegy 10 000 látogató tekintette meg.
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4 A kurzus indítása
4.1 Toborzás, toborzási információk
A résztvevők toborzása a hazai partnerek segítségével történt. Már a kérdőíves
felmérésben résztvevőket is megkérdeztük
arról, hogy szívesen bekapcsolódnának-e a
kisvállalkozók számára szervezett képzésbe, így
a pilot indulásakor e-mailben értesítettük őket a
jelentkezés
lehetőségéről.
A
toborzásban
különösen eredményes volt a TREBAG Kft.,
mivel a hazai kisvállalkozók körében rendkívül
széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A
toborzáshoz egy rövid ismertetőt tettük közzé a
partnerek weboldalán.

4.2 Marketing anyag
MI A CÉL?
A tanfolyam célja, hogy ingyenes és egyszerűen használható informatikai
megoldások, webes alkalmazások bemutatásával segítse a vállalkozások
munkáját!
§
§
§

Hogyan	
   tudunk	
   gyorsan	
   és	
   hatékonyan	
   keresni	
   az	
   internetes	
   információk	
   között,	
   és	
  
megtalálni	
  számunkra	
  szükséges	
  anyagokat?	
  
Milyen	
   lehetőségek	
   vannak	
   a	
   különféle	
   tartalmak	
   internetes	
   megosztására?	
   Hogyan	
  
tudunk	
  saját	
  tartalommal	
  megjelenni	
  az	
  interneten?	
  	
  
Milyen	
   internetes	
   alkalmazások	
   segíthetnek	
   az	
   információszerzésben,	
   az	
  
időgazdálkodásban,	
  vagy	
  épp	
  a	
  közös	
  munkában?	
  

Tanfolyamunkon gyakorlati példák megoldásán keresztül keressük
a választ a fenti kérdésekre!

MIKOR LESZ A TANFOLYAM?
A tanfolyam 2013. február 25. - március 31. között zajlik. A feladatokat a
képzés befejezése után még 3 hétig ellenőrizzük és véleményezzük.

HOGY ZAJLIK A KÉPZÉS?
A képzés egy erre a célra készült internetes felületen (zárt oktatási portálon)
keresztül zajlik. A tananyagot 5 kisebb témára bontottuk - minden héten 1-1
témát fogunk részletesen körüljárni!

MILYEN TÉMÁKRÓL LESZ SZÓ?
1.
2.
3.
4.
5.

Internetes	
  keresés	
  
RSS	
  hírcsatornák	
  használata	
  
Személyes	
  weblapok	
  (hírgyűjtők)	
  kezelése	
  
Dokumentumok	
  megosztása	
  és	
  online	
  szerkesztése	
  
Hatékony	
  időgazdálkodás	
  online	
  naptárakkal	
  

MILYEN FELADATOK LESZNEK?
Minden témával kapcsolatban lesznek heti feladatok, amelyek elkészítésével a
résztvevők gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a kapcsolódó webes eszközök
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használatáról! A feladatok elvégzése mellett természetesen válaszolunk a heti
témákkal kapcsolatban felmerült kérdésekre és lehetőséget biztosítunk a
beszélgetésre, véleménycserére.
A résztvevőktől azt kérjük, hogy a tanfolyam során (vagy korábban) szerzett
tapasztalataikat osszák meg egymással! Ezért a gyakorlófeladatok
elkészítése mellett mindenkitől hetente 1-1 rövid összefoglaló megírását kérjük!

MIRE LESZ SZÜKSÉG?
A tanfolyam sikeres elvégzéséhez szükség lesz:
-‐ egy	
  Google	
  fiókra	
  (az	
  első	
  héten	
  segítünk	
  létrehozni,	
  ha	
  még	
  nincs…);	
  
-‐ egy	
   (szakmai)	
   blogra	
   (lehet	
   nyilvános,	
   vagy	
   zárt	
   –	
   az	
   első	
   héten	
   ezt	
   is	
   segítünk	
  
beindítani…);	
  
-‐ egy	
  kis	
  időre	
  (ideális	
  esetben	
  heti	
  4-‐5	
  órát	
  jó	
  lenne	
  a	
  tanfolyamra	
  szánni…);	
  
-‐ egy	
  kis	
  nyitottságra	
  (hogy	
  merjünk	
  belevágni…)!	
  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS
http://source.smepro.eu/hu/courses
A toborzás eredményeként közel 103-an regisztráltak a kurzusban, de ebben
benne vannak a projekt partnerek képviselői és a tutorok is, a tényleges
résztvevői induló létszám 68 volt.
Összesen három csoportban zajlott a hazai képzés:
1. Prompt (ITStudy) képzése
2. A Nyugat-magyarországi Egyetem képzése
3. A Széchenyi István Szakközépiskola által végzett képzés

A kísérleti képzésre az „Információmenedzsment” témakört választottuk, a
kurzust öt hétre tervezve, minden héten egy-egy konkrét informatikai eszköz
bemutatására és alkalmazására került sor egy-egy feladat kapcsán.
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A kurzus egy online bemutatkozással, és egy a kurzus módszereit, felépítését
bemutató videóval kezdődött.

A témakör feldolgozásához útmutatókat adtunk, amely hivatkozásokat
tartalmazott az elérhető tananyagelemekre és a feladatok megoldásához
vitafórumokat indítottunk.
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A résztvevőknek minden héten egy feladatot kellett megoldani, és a
tapasztalataikat egy saját maguk által létrehozott blogban kellett egymással
megosztaniuk. Egy példa:
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A külső blogokat a Netvibes tartalom-aggregáló alkalmazás segítségével tettük
mindenki számára közvetlenül elérhetővé:

A tutor minden héten egy jelentést tett közzé a résztvevők által elvégzett
feladatokról:
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5 Kurzus értékelés
5.1 A Prompt által vezetett képzés értékelései
5.1.1

Tapasztalatok – kisvállalkozó partner szemével

Az SME 2.0 „Webes eszközök a vállalkozásban” c. kurzusa nem tűzte ki maga elé
azt a célt, hogy integrált gazdasági informatikai tananyagot kínáljon fel. Egyrészt
felvállalta az alapvető web 2.0-ás eszközök kezelésének (technikáinak)
megtanítását, másrészt háttéranyagot kínált ahhoz, hogy minden résztvevő saját
maga alkossa meg a vállalkozásának legmegfelelőbb tartalmakat. Az agóra nevű
központi
kommunikációs
fórum
a
web
2.0-ás
eszközök
technikai
megvalósításához adott segítséget. Ugyanakkor a professzionális résztvevők
hozzászólásai nagyon hasznos tananyag-kiegészítőként szogáltak, és a profik
honlapjai, már működő blogjai jó példaként (best practice-ként) gazdagították a
tartalmakat. Így a résztvevőknek módjuk volt saját kurzus-társaiktól ellesni a
web 2.0-ás eszközök konkrét vállalkozási felhasználását.
A kurzus szervezőinek nagy dilemmája volt, hogy korlátozzák-e a résztvevők
számát. Az érdeklődés nagyon nagy volt, összesen 68 bejelentkezett hallgatót
regisztráltunk. A szervezőknek végül is nem volt szíve limitálni a létszámot. Ha a
„belső” személyeket leszámítjuk, akkor is 60 fölötti tanfolyami hallgató
megszervezése, tutorálása volt a feladat. Mindezt úgy kellett megszervezni, hogy
összesen az 5 hétre egyetlen professzionális tutor munkaideje és szakértelme állt
rendelkezésre.
Ilyen körülmények között merült fel egy sereg nagyon izgalmas módszertani
kérdés.
1. Hogyan lehet kezelni azt a helyzetet, hogy a résztvevők mintegy harmada
félprofesszionális-professzionális szinten kezelt már többet a felkínált
eszközök közül, míg a többiek esetleg csak most találkoztak az eszközzel
először. Hogyan lehet megoldani azt, hogy az egyharmadnyi „félprofi”
kommunikációja gyors, szakszerű és beavatott, míg a többiek esetleg
elemi kérdésekkel küzdenek és ennek következtében ezt a professzionális
kommunikációt nehezen tudják követni? (Így alakult ki aztán az a helyzet,
hogy az agóra érdemi vitáiban ez az egyharmadnyi „félprofi” vett igazából
hangsúlyosan részt.)
2. A másik kardinális kérdés úgy merült fel, hogy miképpen lehetne a
tanfolyam résztvevőinek már meglévő tudását, tapasztalatait egy
hatékony tudáscsere-hálózatba szervezni. A központi agóra jelentette az
első lépcsőt ahhoz, hogy élénk tutor-résztvevő párbeszéd alakuljon ki és a
tanfolyam résztvevői egymás hatékony tutoraiként is működjenek.
Ugyanakkor el kell gondolkodni azon, hogy az önjáró üzemmódhoz – az
önszervező, hálózatos tanuláshoz – elegendő-e ez az agóra-forma vagy
más tudásmenedzsment-eszközt is érdemes lenne bevetni.
3. Az internet az időbeli és térbeli határok feloldását, kiterjesztését jelenti. A
résztvevők közül sokak számoltak be arról, hogy milyen nagy élmény volt
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olyanokkal együtt dolgozni, akik az ország másik sarkából (vagy éppen
Párkányból) jelentkeztek be a tanfolyamba. Ugyanakkor technikai okokból
(és a tutorálási kapacitás korlátozott voltából) kimért idő szervezési
dilemmát is jelentett, mert igazából a résztvevők egy részének több időre
lett volna szüksége a teljesítéshez. A térbeli korlátok eltávolítása a dolog
természetéből adódóan magától megoldódott, azon viszont el kell
gondolkodni, hogy az időbeli korlátokat a későbbiekben hogyan lehet
kezelni.
4. A tanfolyamban volt egy bemutatkozás, volt egy személyes moodle-alapú
adatlap és voltak a személyes blogok és voltak kérdőívek. A több helyen
meglévő adatokból nehézkes volt egy-egy résztvevői profilt összeállítani.
Emiatt lehet a későbbiekben javasolni, hogy indításkor mindenki készítsen
el egy személyes e-portfóliót, tudástérképpel, kompetenciakatalógusokkal, honlapok, blogok címével, IKT-karrierrel stb.
5. Az internet lehetőséget ad arra, hogy a kurzusban kifejlesztett
alaptananyag állandóan bővüljön a felmerült problémákra választ adó
hasznos linkekkel, példákkal, tananyag-részekkel. Az SME 2.0-a kurzus
ezért önfejlesztő, nyílt tanfolyam, amely állandóan bővül a résztvevők
javaslataival, a saját egyéni problémáikra talált válaszokkal, saját
alkalmazásaikkal. Ez a helyzet komoly információ-kezelési feladatot is
jelent: a kurzus közös értékelésében választ kell keresni arra, hogy a 402
fórum-bejegyzésben és a számtalan, a kurzus feladataiként elkészített
vagy a kurzusban tanultak alapján továbbfejlesztett saját weboldalon és
blogban milyen hasznos információk, ötletek, példák, tudások rejlenek,
ezeket hogyan lehet jól strukturáltan, közös tudásként raktározni és
felhasználni.
Egy kis statisztika az agóráról
Az első kérdőívet 36 résztvevő töltötte ki, amiből egy összesített excel-táblázat
készült. (Őket tekinthetjük a legaktívabb résztvevőknek.)
Nő: 29, férfi: 7, tanár: 6, vállalkozó 15, vállalkozást szeretne indítani: 12, tanuló
3
A tanfolyam aktív magját tehát informatikát tanító tanárnők és zömmel női
vállalkozók és vállalkozást indítani szándékozók alkották. Ez az összetétel
egyébként ideális a motiváció és a későbbi még intenzívebb hálózatba
szervezendő tudáscsere szempontjából.
Az agorában (központi fórumban) 16 különböző, kis részben egymást átfedő
témában összesen 402 bejegyzés született. Ebből a tutor – részben részletes,
tananyag-szintű bejegyzései – mintegy az összes bejegyzés egynegyedét tették
ki, ami nagyon intenzív tutori munkát igényelt.
Ugyanakkor kialakult az a 12-20 fős mag, akiknek már volt saját honlapjuk, saját
tapasztalatuk. Közülük néhányan rendkívül hasznos bejegyzésekben segítették a
tudáscsere folyamatát, úgyhogy az agorában kialakult a hálózati tapasztalatcsere
spontán formája.
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Az agora statisztikája:
A témacsoport címe

A
bejegyzések
száma

Közösségi média

8

Online naptár (Google Naptár)

9

Kitűnő példák a gyakorlati
alkalmazásról
(iskolai
rendezvények,
az
osztálytevékenység
szervezése,
,
egyesületi
terembeosztás)

Netvibes, személyes weblapok

36+14

A résztvevők több, mint
egy tucat professzionális
weblapját,
a
weblapok
fejlesztési
folyamatát
lehetett tanulmányozni

Technikai kérdések

28

Blogger mint céges weboldal,
blog szerkesztése, vállalati
blog

32+59+6

E-mail-fiókok kezelése

4

Internetes keresés

37

RSS csatornák

41

Google
Trends,
avagy
barátunk így is segít

a

(Bemutatkozások)
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Megjegyzés

6 nagyon aktív résztvevő
kommunikációjából
rengeteget lehet tanulni, a
résztvevő mint tutor (lásd a
hálózatosodást)

6
51
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A hálózatosodás kezdetei - példák
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A blogok, mint feladatmegoldások
A blogszerkesztés esetében a megoldott feladatokat két szempont alapján
tekinthetjük át: egyrészt a technikai kérdések, másrészt a tartalom
szempontjából. A blogszerkesztés technikai részleteinek megvalósításában, a
blogok létrehozásában és fejlesztésében a kemény magon kívül több résztvevő is
gyors sikereket ért el. Tartalmilag a dolog természetéből adódóan volt átfedés az
agorák kérdéseivel (hiszen a résztvevők egy része saját tanulási folyamatát
naplózta). Így egyrészt lehetett olvasni a saját tanulási technikákról, ami a
különböző tanulási stílusok és haladási sebességek értékelésében lehet hasznos,
másrészt a – az agora kérdéseihez hasonló - konkrét technikai problémák is
megjelentek.
Célszerűnek látszana a későbbiekben szétválasztani a tartalmakat: a blog legyen
vagy a vállalkozás blogja vagy a személyes élmények, közlendők blogja, de ne
legyen a tanfolyam tartalmát és problémáit követő blog. Így a
tananyagtartalmak elemzésénél (és a tudáscserénél) az agórára lehetne
koncentrálni.
A kezdet sikerei 1.:
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A kezdet sikerei 2.:
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A saját weboldalak
A saját weboldal elkészítésében illetve fejlesztésében nagyon hasznos példákat hoztak
a kurzus vállalkozó résztvevői. A példamutató honlapok:
• bőrös
• adóvállalkozó
• vitaminbirodalom
• életmód
• karnisgyártó
• hobbigyár
• gyerekszoba
• megyei weblap
• tündértanoda,
• szállás másképp,
• biotestápolás,
• bioline,
• ingatlanközvetítés
Mindezek a honlapok kiváló tartalmi segítséget is adhattak különösen annak az egy
tucatnyi résztvevőnek, akik a vállalkozás-indítás kezdeteinél tartanak. A weboldalak
technológiai megvalósításához nyújtott tutori segítség a haladóknak is segített a
részletkérdések fejlesztésében. Másrészt a kezdők támaszkodhattak a technológiai
támogatásra, viszont önállóan kellett összekombinálniuk a vállalkozási honlap
fejlesztésének technológiai és tartalmi oldalait – ez utóbbiakat a példák alapján.
Kérdés persze, hogy egy későbbi verzióban mivel lehetne még támogatni ezt a
spontán (szaknyelven konnektivista és konstruktivista) működési módot.
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5.1.2

Külső értékelés

Elkövettük azt a hibát, hogy a kurzust értékelő online kérdőívet csak akkor tettük
nyilvánossá, amikor már minden résztvevő leadta az összes feladatát – a szándék az
objektivitás volt. Mivel azonban ez 3 héttel a kurzus befejezése után következett be, a
kérdőívet a 45 résztvevőből csak 28-an töltötték ki.
Leadott válaszok: 28
Kérdések száma: 20

(1) Neme?
- Férfi:

8 (28,57 %)

- Nő:

20 (71,43 %)

(2) Életkora?
Átlagéletkor: 39,50
(3) Iskolai végzettsége
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- 8 általánosnál alacsonyabb:

0

- 8 általános:

0

- szakiskola
szakmunkásképző:

vagy

- gimnázium:

1 (3,57 %)
1 (3,57 %)

- szakközépiskola:

8 (28,57 %)

- főiskola, egyetem, PhD, DLA:
(4) Milyen
kezdetekor?

szintű

informatikai

- Alapvető
informatikai
(internetes böngészés):
- Felhasználói
szintű
ismeretek (ECDL):

18 (64,29 %)
ismeretekkel

ismeretek

rendelkezett

a

kurzus

6 (21,43 %)

informatikai

15 (53,57 %)

- Haladó szintű informatikai ismeretek:

7 (25,00 %)

(5) Milyennek ítéled az oktatás szakmai színvonalát? (1 - nagyon alacsony;
5 - nagyon magas)
- 1:

0

- 2:

0

- 3:

1 (3,57 %)

- 4:

7 (25,00 %)

- 5:

20 (71,43 %)

(6) Milyen mértékben tartod hasznosíthatónak a képzés során elsajátított
ismereteket? (1 - teljesen haszontalan; 5 - nagyon hasznos)
- 1:

0

- 2:

0

- 3:

2 (7,14 %)

- 4:

10 (35,71 %)

- 5:
(7) Mennyire
igazodni?

16 (57,14 %)
tartod

áttekinthetőnek

- Egyértelmű, könnyen áttekinthető a
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5 (17,86 %)
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felület:
- Első ránézésre bonyolult, de most már
könnyedén eligazodom:

14 (50,00 %)

- Kis segítséggel eligazodom:

5 (17,86 %)

- Nehézkes, nehezen találok meg
bizonyos anyagokat:
- Túlságosan bonyolult, átláthatatlan:

4 (14,29 %)
0

(8) HÍREK (Hírfórum)
- 1:

1 (3,57 %)

- 2:

2 (7,14 %)

- 3:

4 (14,29 %)

- 4:

7 (25,00 %)

- 5:

14 (50,00 %)

(9) Agora - központi fórum
- 1:

1 (3,57 %)

- 2:

1 (3,57 %)

- 3:

5 (17,86 %)

- 4:

7 (25,00 %)

- 5:

14 (50,00 %)

(10) Heti útmutató (feladatlista)
- 1:

0

- 2:

0

- 3:

1 (3,57 %)

- 4:

7 (25,00 %)

- 5:

20 (71,43 %)

(11) Szöveges tananyagok, leírások
- 1:

1 (3,57 %)

- 2:

1 (3,57 %)

- 3:

2 (7,14 %)
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- 4:

4 (14,29 %)

- 5:

20 (71,43 %)

(12) Oktatóvideók
- 1:

1 (3,57 %)

- 2:

0

- 3:

0

- 4:

0

- 5:

27 (96,43 %)

(13) Gyakorlati feladatok
- 1:

0

- 2:

0

- 3:

1 (3,57 %)

- 4:

3 (10,71 %)

- 5:

24 (85,71 %)

(14) 0.heti téma - Google fiók és Blogger hasznossága
- 1:

0

- 2:

1 (3,57 %)

- 3:

2 (7,14 %)

- 4:

7 (25,00 %)

- 5:

18 (64,29 %)

(14) 1.heti téma - Internetes keresés hasznossága
- 1:

0

- 2:

0

- 3:

0

- 4:

9 (32,14 %)

- 5:

19 (67,86 %)

(16) 2. heti téma - RSS csatornák használatának hasznossága
- 1:

1 (3,57 %)
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- 2:

0

- 3:

4 (14,29 %)

- 4:

5 (17,86 %)

- 5:

18 (64,29 %)

(17) 3. heti téma - Személyes weblapok (hírgyűjtők) hasznossága
- 1:

0

- 2:

2 (7,14 %)

- 3:

3 (10,71 %)

- 4:

6 (21,43 %)

- 5:

17 (60,71 %)

(18) 4. heti téma - Dokumentumok megosztásának, online szerkesztésének
hasznossága
- 1:

0

- 2:

0

- 3:

1 (3,57 %)

- 4:

6 (21,43 %)

- 5:

21 (75,00 %)

(19) 5. heti téma - Online naptárak hasznossága
- 1:

0

- 2:

0

- 3:
- 4:

3 (11,11 %)
7 (25,93 %)

- 5:

17 (62,96 %)

(20) Összefoglaló véleményed a kurzusról. Milyen pozitív/negatív élményeid
voltak a kurzus során? Mit tartasz a képzés erősségének/gyengeségének?
stb...
-

Nagyon tetszett, hogy mindegyik anyaghoz volt oktatóvideó. Így sokkal
könnyebben meg tudtam csinálni a heti feladatokat

-

A kurzus lapja eleinte kicsit bonyolultnak tűnt. Mára már majdnem megszoktam.
Vannak olyan menüpontok, amelyek használata ma sem érthető, használható
számomra. Rossz tapasztalatom van a Moodle tipusú oldalakkal. Ha nem tévedek
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az SME 2.0 Moodle típusú oldal. Magam inkább a Claroline Open Source eLearning rendszerét szeretem használni.
Ami a kurzus tartalmát illeti: szeretném kiemelni, hogy nagyon jónak tartottam,
hogy megtanultuk, hogy miként hangolható össze a netvibes személyes és
nyilvános használata. Nagyon tetszett a képgaléria, a facebook oldalak beépitése
a blogokba, Rendkívül hasznosnak tartottam a a dokumentumok megosztását és
közös szerkesztését oktató részt.
Oktatás-módszertanilag nagyon tetszett és nagyon hasznos volt a kurzusban a
videó magyarázatok alkalmazása.
Feltétlenül jónak tartanám, ha a kurzus folytatódna és lenne egy social
media-val foglalkozó kurzus. Nemcsak a Facebook a social media, de
fontos eszköz a twitter és például a pinterest is. A magam részéről nagyon
szivesen vennék részt egy olyan kurzuson, amelyik a twittert, a pinterestet, a
linkedint, stb. használatát bemutatná, okitaná. A google alertet, az RSS-t, a driveot, a naptárakat is régóta ismerem, használom a munkám során és a
magánéletemben is, mégis egy csomó új dolgot volt szerencsém megismerni ezen
a kurzuson. Javaslom, hogy folytassuk!!!
-

Lelkes és lelkesítő oktatás és résztvevők, igazi közösség alakult ki :)

-

-- mindig, mindenben segítőkész tanár,
-- szakmailag felkészült oktató,
-- lelkes , inspiratív csapat,
Nekem kevés időm, még hátra van 3-4-5.heti tananyag teljes feldolgozása..
Összességében szeretem és nagyon hasznosnak tartom e-learning rendszert !!!

-

Az oktató nagyon segítőkész és türelmes volt. Minden kérdésre, problémára
azonnali választ kaptunk (akár éjjel/hajnalban is), sőt segítségként még
oktatóvideókat is készített. Ha valami nem sikerült elsőre vagy kitaláltunk egy új
dolgot, amit meg szerettünk volna valósítani, akkor tippeket adott, hogy hogyan
lehetne megoldani. Véleményem szerint szükség lett volna még egy oktatóra,
mert ez átlagon felüli teljesítmény volt az oktató részéről, főleg akkor, ha
megnézzük a csoport létszámát. Nagyon hasznos volt a kurzus, mert nagyon
sokat tanultam belőle (informatika tanárként is!) és kapcsolatot is tudtam építeni.
Negatív dolog nem volt a kurzus során.

-

A kurzus nagyon hasznos volt, sok új ismeretre tettem szert. Külön
értékelendő, hogy a tananyaghoz kapcsolódó, de azon túlmutató kérdéseimre is
mindig kaptam választ, soha nem maradtam kétségek között. Sokkal többet adott
ez a kurzus, mint amit az elején gondoltam. Egy klassz és közvetlen
tanulóközösséget, ahol sok különleges embert ismerhettem meg, ezáltal
lehetőséget kaptunk a kapcsolatépítésre is.

-

Erősség - folyamatos aktív kommunikáció támogatása a kurzustagok
között
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Gyengeség - túlságosan bőbeszédűek az oktatóvideók
-

Negatív élményeim egyáltalán nem voltak. Nem ez volt az első online kurzusom,
de magasan ez volt a legjobb. A többinél egyáltalán nem volt személyes
visszajelzés, itt sokat segítettek Robi megjegyzései, válaszai. Megkockáztatom,
hogy lehet, hogy egyébként kimaradtam volna. Ezért a kurzus egyik erősségének
Robit tartom. A tananyagok érthetőek voltak, az eszközök többségét ugyan
ismertem, de mindig találtam újdonságokat. A tananyagban talán ki lehetett volna
térni a közösségi oldalak használatára is. A leírások helyett inkább a videókat
kedveltem. Nagyon sok "labda volt feldobva", sokkal több lehetőségem
lett volna a fejlődésre, mint amit kihasználtam (ezt sajnálom is).
Összességében úgy érzem, hogy magasra tettétek a mércét abban a
tekintetben, hogy hogyan lehet online tanulni. Nagyon köszönöm a
lehetőséget. További jó munkát kívánok!

-

Annak ellenére, hogy már voltak előképzettségeim a témában, mégis rengeteg új
és hasznos információt tudtam meg, amit fel tudok használni a mindennapi
munkám során. Meg vagyok elégedve, nagyon tetszett a képzés,
köszönöm, hogy itt lehettem.
Az oktató mindenkinek igyekezett a segítségére lenni, a sok-sok kérdésre
válaszolni. A fórum is hasznos volt, mert egymás tudtuk támogatni.
Mégegyszer köszönöm, hogy itt lehettem.
Szabó Emese, Szeged
Ha lesz még hasonló tanfolyam, szívesen részt veszek rajta.

-

Nagyon jó hangulatú érdekes kurzus volt, csak számomra kicsit gyors és néha
nehezen érthető volt az anyag, de mindenkit segítettek, támogattak.

-

Baráti volt itt a fórumon a hangulat. Egyszerű és új dolgokat tanultam.

-

Nagyon jónak tartom, hogy a képzés anyaga és formája is illeszkedik egymáshoz
és hogy minden kommunikáció közös felületeken zajlik. Sokat lehetett tanulni a
hozzászólásokból és az azokra érkező gyors, érthető válaszokból is. A távoktatás
forma nagyon megtetszett, szeretnék még hasonló képzésekben, vagy legalábbis
távoktatásos formában további képzéseken is részt venni. Robi szuper tanár,
intelligens, kedves, türelmes, szakmailag kitűnő, lelkiismeretes. Köszönet a
lehetőségért!

-

A kurzus végét követő + héten jó lett volna oktató videón látni blogok személyes
weblapok közösségi portálokra való feltöltését, szerkesztési megjelenítési
formáit,különbözőségeit.
Köszönöm,hogy részt vehettem !!

-

A kurzus során csak pozitív tapasztalataim voltak. :)
Minden felmerülő kérdésre, problémára gyorsan kaptunk nagyon hasznos
válaszokat, segítségeket. A Fórum is nagy segítséget jelentett az ismereteink
bővítésében. Nagyon jónak tartom azt, hogy sok különböző érdeklődésű embert
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ismerhettem meg, blogjaikat, bejegyzéseiket ovlashattam, hiszen ezekből is soksok hasznos információhoz, ismerethez jutottam.
A tananyagban mindig találtam új dolgot, amit rögtön ki is lehetett próbálni. A
gyakorlatorientáltság végig pozitív élmény volt számomra.
A tanfolyam nagy előnye volt a távoktatási forma is, hiszen akkor tanultunk,
amikor éppen időnk volt.
Nagyon köszönöm Mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy ezen a remek
tanfolyamon részt vehessünk, olyan új ismereteket szerezhessünk, amiket a
jövőben használni is tudunk.
További sikeres tanfolyamokat kívánok:)
-

Élményeim egyértelműen pozitívak. Köszönöm, hogy részt vehettem a kurzuson.
Nagyon nagy segítség gyakorlati munkámhoz. Ha javasolni lehet, akkor csupán
annyit kívánok leírni, hogy várom a következő képzést, ami tovább bővíthetné
ismereteinket a webes alkalmazások területén. Csatlakozom kurzustársam
ajánlatához, amely szerint egy Google+, Twitter, Pinteres témakörére épülő
képzésnek tudnék örülni.

-

Sajnos az első két hét után lemaradtam, de addig tetszett.

-

Nagyon hasznos dolgokat ismertem meg, melyet eddig még nem használtam. Rá
voltam kényszerítve, hogy egy-egy témának utána olvassak, és bővítsem
ismereteimet.
A háttérből olvasgattam az anyagokat, megcsináltam e feladatokat, mégha ezt
nem is jelentettem be :) De mindent összegezve hasznos dolgokat tanultam, és
köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Szívesen iratkoznék fel más kurzusra is! :D

-

sok számomra újdonságot tanultam. ezáltal csak pozitív véleményem van

-

Erősség: jó szakemberek - érthető anyagok
Gyengeség: 3-4 féle felületen történő anyag feldolgozás (ugyanúgy be lehet
illeszteni word dokumentumot egy témába, mint a YouTube videókat)
Felesleges: üzenőfal, fórum (helyette inkább minden egyes lecke után lehetne
kérdezni)

-

A kurzus során, a már sokat használt internetes dolgokról tudtam meg többet és
áshattam magam bele mélyebben mi, hogyan is működik. Összességében nekem
nagyon sok új dolgot mutatott, melyeket hasznomra tudtam fordítani és a
jövőben hasznát veszem még. A gyengeséget és erősséget tekintve most nem
tudnék példát említeni, szerintem így rendben volt a képzés.

-

A jól megszerkesztett tananyagok és oktatóvideók segítségével könnyű a tanulás,
csak sajnos mindehhez sok idő kell. Nekem sajnos kevés időm volt a
tananyagokra, de később is használni fogom az itt megszerzett ismereteket.

-

Belevehetnétek még a hírlevél készítő rendszereket is a tananyagba, egy online
vállalkozás számára kulcsfontosságú.
Illetve a keresőoptimalizásást. (legalább a szövegírást, linképítést)
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Részemről nagyon elégedett voltam a kurzussal, nagyon sokat tanultam e rövid
idő alatt. A kurzuson indítottam el az ingyenes blogomat, és miután jobban
átláttam mindent, elkészítettem a weboldalam is és átköltöztettem oda. Sosem
gondoltam volna, hogy meg tudom csinálni :) Persze, nagyon sok segítséget is
kaptam hozzá, ezért hatalmas köszönet!
-

A 2. leckéig jutottam a feldolgozással. Mindegyik leckét elolvastam és
mindenképpen folytatni fogom. Sajnos összeütközésbe került egy másik
projekttel, amelyet muszáj volt előre sorolnom.
Az eddigi tapasztalataim pozitívak. Bármit kérdeztem, gyors, korrekt és kimerítő
választ kaptam. Jó érzés, hogy a bénázásom engem jobban zavar, mint az oktatót
:)

-

A tananyag elsajátítása során több "AHA"-élmény is ért.
Az internetes keresés témakörben párszor elcsodálkoztam, -jé, ilyen is van?
Az RSS oldalak és a személyes kezdőlapok kialakítása számomra majdnem
teljesen új terület volt.
Örülök, hogy részt vehettem a tanfolyamon. Tanultam jó pár új, a napi munka
során jól használható dolgot.
A képzés során az egyik legjobban tetsző dolog számomra az erős fórum-jelenlét
volt. Itt mindig voltak olyan plusz információk, amik hasznosak voltak,
életszagúbbá tették az anyagot.
Ami kicsit rosszul érintett, az az, hogy nagyon eltérő tudásszinttel rendelkeznek a
résztvevők. Kettős érzés van bennem erről. Egyrészt jó olvasni, tanulni,
információkat csipegetni egy ilyen közösség részeként, másrészt feszélyezett az,
hogy az én tudáskám, milyen nagyon messze van még a tudástól. (Ez a saját
gátam, nekem kell áttörni.)
Köszönöm a segítségedet! A kérdésekre adott gyors, érthető, pozitív hangnemű
válaszaid sokat segítettek.
Szeretnék részt venni hasonló tanfolyamon!

-

Csak pozitívat tudok mondani, sok újdonságot tanultam és még fontosabb, hogy
azokat gyakorlatban is tudom már használni, hála a feladatoknak. Nagyon jó,
hogy folyamatos visszajelzést kaptunk a kurzus során végig!
Gratulálok, nagyon színvonalas és hasznos kurzust sikerült összeállítanotok!

-

Érdemes volna a keresőmarketing kérdés további elemzése. Az
oktatóvideók nagyszerűek, elkelne néhány esettanulmány, sikersztori.

-

Szerintem, ez pont így volt jó, és köszönöm a lehetőséget!

-

Nagyon jól összeállított részletes tananyag. Az oktatási felület szerintem elég
nehezen áttekinthető volt. Tudtuk, hogy 2013 év elején lesz ez az iskolázás, de
mivel én pl. a tavalyi év folyamán kaptam meg a lehetőséget, túl sok idő telt el a
kezdésig (nem is egészen hittem, hogy valóban részt vehetek egy ilyen
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iskolázáson). Ilyen terjedelmű anyagnál jó lett volna pontosabban tudni előre,
hogy mikor kezdődik, mennyi szabad időre lesz szükség az anyag
áttanulmányozásához, feladatok megoldásához, leadásához és mekkora
terjedelmű anyag vár ránk, hogy előre tervezhessük az időnket. Ha a tananyag
oldal valóban megmarad, határozottan csakis előnyünkre válhat ez az iskolázás,
hiszen támaszunk lehet a további munkánk során.
Köszönöm a lehetőséget!

5.2 Nyugat-magyarországi Egyetem
Az SME 2.0 projekt oktatási oldalait a Nyugat-magyarországi Egyetem
Közgazdaságtudományi Karának levelező tagozatos, különböző gazdasági jellegű BAszakokra járó hallgatói 2013. április 15. és június 15. között próbálták ki. A kurzus
használata nemcsak az SME 2.0 projekt egyik legfontosabb elemének tesztelésére
nyújtott lehetőséget, hanem egyéb pedagógiai célokat is szolgált.

5.2.1
Az eltérő
feloldása

felkészültség

által

generált

problémák

Évek óta azt tapasztaljuk, hogy a BA- és MA-szakokra járó hallgatók előzetes
felkészültsége egyre nagyobb különbségeket mutat, ami elsősorban a különböző
típusú középiskolák (szakközépiskolák, gimnáziumok) tantervi eltérései, illetve a
magyar középiskolák egyre növekvő színvonalbeli különbségeire vezethető vissza.
Természetesen a hallgatók egyéni felkészültsége között ideális, a hátrányok
leküzdését szolgáló iskolarendszer mellett is lennének különbségek.
A nagyon eltérő készségek különösen nehézzé teszik a levelező tagozatos hallgatók
oktatását, hiszen a hallgatók közötti különbségeket a nappali tagozatos hallgatókhoz
képest jellemzően sokkal nagyobb életkori eltérések is erősítik. Az informatikai
képzések során mindez fokozottan érvényesül: egyes hallgatók a legelemibb
alapkészségekkel sem rendelkeznek, míg mások szinte professzionális felhasználók
vagy fejlesztők.
Az Üzleti informatika és a Gazdasági informatika tárgyak keretében alapképzésben, az
Internet-tartalommenedzsment tárgy keretében mesterképzésben tanuló hallgatók
számára
nyújtunk
alapvető
webkommunikációs,
webfejlesztési,
tartalommenedzsment- és webmarketing ismereteket. A tantárgyak jellege miatt a
korábban vázolt gap még jelentősebb, amelynek feloldására a következő módszert
választottuk:
A hallgatók többsége a tárgy eredeti tanmenetét követte, azonban a hallgatók egy
kisebb részének felajánlottuk, hogy amennyiben a Webes eszközök a vállalkozásban
online kurzust elvégzik, az ott végzett tevékenység alapján megajánlott jegyet
kaphatnak. Mivel a kurzus nehézségi foka az eredeti tanmenethez képest
alacsonyabb, a megszerezhető érdemjegyet jó (4)-ben maximalizáltuk.
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5.2.2

Pedagógiai tapasztalatok

A felajánlott lehetőséggel elsősorban olyanok éltek, akik előtanulmányaik során
megszerzett készségeik alapján úgy látták, hogy az eredeti kurzusban előírtakat nem
tudják megfelelő szinten teljesíteni. A különböző képzésekben az öthetes kurzust
összesen 17 fő választotta, közülük azonban néhányan lemorzsolódtak.
A hallgatók többnyire elégedettek voltak a kurzussal, azonban a feladatmegoldásaikat
gyakran sietve, a minimális érdemjegyhez szükséges szintet megcélozva készítették
el. Az egyetemi követelmények szorításában sajnos ez törvényszerű volt, s
semmiképpen sem róható fel a kurzus hibájaként.
A hallgatók mentorálása során úgy tapasztaltuk, hogy segítséget ritkán kértek, a többi
- a kurzust egyéni érdeklődésből teljesítő - hallgatóhoz képest kevésbé voltak
kommunikatívak, s a különböző diskurzusokban sem nagyon vettek részt.
Természetesen ez is általános, a kurzus - véleményem szerint magas - minőségétől
független okokra vezethető vissza.
Önkritikusan be kell vallanunk, hogy a moderátori szerepet is aktívabban kellett volna
betöltenünk. Nem ösztönöztük a hallgatókat aktívabb munkára, a különböző
fórumbejegyzéseikre - kérdések hiányában - nem reagáltunk eléggé, így nem
segítettük az intenzív és izgalmas diskurzus kialakulását.
Érdekes, hogy a kurzus néhány lemorzsolódó hallgatónak túl nehéznek tűnt, mások
viszont személyes beszélgetések során elárulták, hogy nehezebbre számítottak. A
kurzus nehézsége tehát a megcélzott hallgatói kör számára optimálisnak tűnik.

5.2.3

A kurzus későbbi felhasználhatósága

A kurzus összességében jól vizsgázott, technikailag könnyen kezelhető, világos
szerkezetű, s emellett érdekes tananyagot és feladatokat hordoz. Természetesen a
folyamatos továbbfejlesztés fontos feladat, de jelenlegi állapotában is jól használható,
belépő szintű kurzus.
A későbbiekben elsősorban a Közgazdaságtudományi Kar szintre hozó képzéseiben
lehet szerepe, ill. egyes kurzusokban mentőövként szolgálhat a kevesebb
előtanulmánnyal rendelkező hallgatók számára. A felnőttképzésben és felsőoktatási
szakképzésben is érdemes lenne felhasználni, a bevezetés realitásáról azonban az
átalakuló magyar képzési struktúra mellett egyelőre nehéz bármi érdemlegeset
mondani.
Általános pedagógiai feladatnak tűnik, hogy a mentorálás során oldjuk a hallgatókban
lévő feszültséget, változtassunk a kizárólag az adott tárgy teljesítésére szolgáló minden egyéb intellektuális kihívástól elzárkózó - mentalitáson, ez azonban
általánosabb, a kurzus szintjén csak elenyésző mértékben megoldható feladat. Az
eddigieknél aktívabb és kezdeményezőbb mentorálás azonban nélkülözhetetlen.

5.3 A Széchenyi István Szakközépiskola értékelése
Az online kurzuson a Széchenyi István Iskola 12 technikus képzését végző tanulója
vett részt. A diákok nagy érdeklődéssel, kellő motivációval vetették bele magukat a
munkába. Nagy előnyt jelentett számukra, hogy online tudták elvégezni a kurzust. A
tananyagok a heti lebontásnak köszönhetően jól áttekinthetőek voltak, valamint az
elvégezendő feladatok ütemezése sem volt megterhelő a résztvevők számára. A
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kurzus vezetője és a résztvevők által indított fórumokban való vélemény- és
tapasztalatcserébe a mi diákjaink is igyekeztek bekapcsolódni. Ennek remek színtere
volt az „Agora”. A fórumokban való hozzászólásokból is látni lehetett, hogy nagyon
sok újdonságot ismertek meg a diákok és rengeteg hasznos információval lettek
gazdagabbak a kurzus végeztével. Segítséget kaptak abban is, hogy a jövőben sokkal
jobban ki tudják használni az internet és a webes eszközök adta lehetőségeket mind a
hétköznapi életükben, mind pedig leendő szakmai pályafutásuk során is.
A kurzus
során létrehozták szakmai blogjukat, megismerkedtek az internetes keresőkkel,
elsajátították az RSS csatornák használatát, személyes (hírgyűjtő) weboldalakat
készítettek, kipróbálták az ún. „felhő-alapú” szolgáltatásokat, megismerték azok
előnyeit és az online naptárak használatát is elsajátították.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a „Webes eszközök a vállalkozásban” kurzus
elvégzésével diákjaink egy nagyon jó alapot kaptak ahhoz, hogy a jövőben az itt
tanultakat egy esetleges saját vállalkozás működtetésében kamatoztathassák.
A jövőre vonatkozóan pedig véleményünk szerint hasznos lenne, ha lenne mód arra,
hogy a kurzus tananyagát be tudjuk építeni a végzős szakképzős osztályaink
tanmenetébe is. Hiszen ahogy jelen példánk is megmutatta, van kellő érdeklődés a
mai középiskolás korosztályon belül is a webes eszközök hatékonyságának
megismerésére egy online kurzus keretében.
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