Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet
1075 Budapest, Kazinczy u. 2327.
Tel.: 4614552, fax.: 4614532
Email: nevelestudomany@ppk.elte.hu

A kurzus címe: Informatika
A kurzus címe angolul: Information technology
Az oktató neve, elérhetősége
● Kovács Tamás, tamas.kovacs@ppk.elte.hu
● Mázsás István, mazsom@gmail.com
● Námesztovszi Zsolt
namesztovszkizsolt@gmail.com
Előfeltételek; a felvétel sajátos körülményei
nincsenek
Az oktatás nyelve
magyar

Kurzuskód
SSZB114/1
Szak és szint
Sportszervező BA
Képzési forma
nappali

Kreditértéke
2 kredit
A kurzus típusa

Az értékelés módja
gyakorlati jegy,
ötfokozatú minősítés
Mely szak
mintatanterve
szerint kötelező?
Sportszervező BA

Kontaktóraszám
heti 2 óra

szeminárium

Ajánlott
félév

félév:

I.

A szemináriumok helye és időpontja:
○
○
○
○

KAZY 409 csütörtök 08.3010.00
KAZY 409 csütörtök 10.0011.30
KAZY 409 csütörtök 11.3013.00
levelező kurzus időpontegyeztetés folyamatban

A kurzus célja:
A hallgatók felkészítése a web2.0ás eszközök és online szolgáltatások mindennapi
használatára. A kurzus során olyan informatikai eszközökkel ismerkednek meg a tanulók,
amelyeket könnyedén használhatnak majd későbbi munkájuk során. Kiemelt cél, hogy a
hallgatók olyan ismeretek birtokába jussanak, amelyek megkönnyítik munkájuk során az
internet, az online alkalmazások és a számítógép hatékony és célnak megfelelő használatát.
Különös figyelmet fordítunk a kollaboratív eszközök használatára. A kurzus során kitérünk a
termékek és szolgáltatások interneten keresztüli értékesítésének lehetőségeire is

Kompetenciák:
A hallgató készüljön fel:
○ az IKT és a web 2.0 eszközeinek használatára
○ az internetes lehetőségek felhasználására az oktatási folyamat során
○ az újszerű eszközökhöz jobban illeszkedő tanítási módszerek és tanulói munkaformák
alkalmazására
○ szakmai fejlődésben elkötelezettségre
○ önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére
○ önálló ismeretszerzésre
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Ismeretanyagtartalom:
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

az online kommunikáció alapfogalmai, célja, eszköztára, online rendszerek és web 2.0
alkalmazások szerepe a kommunikációban, közösségfejlesztésben
○ szerver (felépítése, felosztása, fajtái, modllek)
○ FTP (jellemző, felosztása)
○ Adatbázis (felépítése, fajtái, jellemzői)
○ HTML  egyszerű HTML oldal készítése Jegyzettömben
○ webergonómia (szempontszrendszerek)
○ web 2.0 (jellemzői, jelentősége, csoportosítása, alkalmazások)
eseményszervezés és projektmenedzsment támogatása online alkalmazásokkal
Meetup szervezőportál szolgáltatásai
a közösség tagjainak interaktív tartalommegosztása (blog, twitter, tumblr)
geolokációs információkezelés online felületen (foursquare, panoramio)
Google rövid bemutatása, szolgáltatásai
○ Levelezés, Dokumentum kezelés,
■ Gmail fiók készítés  fiktív csapatnévvel
■ Naptár kezeléshatáridők rögzítése maguknak
■ Dokumentum kezelés  feltöltés meglévő dokumnetumból illetve
○ Képek, Térképek, Naptár
■ Képfeltöltés  Picasa rövid bemutatása
■ Útvonaltervezés
■ Naptár kezeléshatáridők rögzítése maguknak
Facebook
○ oldal vagy csoport? zárt csoport vagy nyílt csoport? facebook integrálás más online
rendszerekhez
○ eseményszervezés, online kommunikció és marketing ötletek a népszerűsítéshez
Wordpress általánosan, bemutatása, felépítése
○ Wordpress.comn regisztrálni előbbi órán létrehozott gmail fiókkal
○ Tartalomkezelés (bejegyzés, kategória, oldal, címke)
○ Menükezelés, menürendszer kialakítása
○ Widgetek kezelés
○ Sablon kezelés, design
Hangouts
○ bemutatása
○ készítése
○ szerzői jogok és felhasználás jogszabályi hátterének áttekintése
Prezi.com
○ bemutatása
○ készítése

Követelmények:
Egy kedvelt sportegyesület (rajongói oldal) online kommunikációjának megtervezése és
kivitelezése. (lehet sporttevékenységgel kapcsolatos is weboldal témája) A feladat online
eszközök felhasználásával elkészíteni egy sportesemény rendezéséhez szükséges weboldalt,
marketing és operatív anyagokat (hírdetés, rajtlista, eredménylista minta, stb)! Az elkészült
kommunikációs portált a félév végén prezentációban (Prezi.com), podcast (Hangouts)
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formájában be kell mutatni! A félév alatt a Google Driveban munkanaplót kell vezetni,
melyben a nehézségekről, élményekről, véleményekről kell írni! Az elkészült anyagokat
(Munkanapló, Prezi.com, Hangouts) az órán megadott határidőre meg kell osztani az oktatóval
az órán tanult és elhangzott módon! Egymás munkájának véleményezésében aktívan részt kell
venni!
Értékelési szempontok:
● Weblap:
● szép, esztétikailag igényes
● kellő információval bír
● könnyű kezelhetőség, felhasználóbarát megoldások, áttekinthető, ergonomikus
● navigáció könnyű
● külleme, kommunikációja, stílusa a célcsoportnak szól
● színvilága összetartozó, nem ütnek el egymástól a színek
● nincs felesleg wordpress és egyéb elemek a tartalomban
● interaktív, könnyű kapcsolattartás a csapat és a szurkolók között
● betűtípus, stílus egységes
● képek mérete megfelelő, illeszkedik a tartalomhoz és egységes
● megtalálható benne minden elem amit az órákon megmutatunk
●

Hangouts  Prezentáció:
○ bemutatja a weblapot  (nem csak megnézni, hanem funkciókat áttekinteni, bemutatni)
○ bemutatja a munkafolyamatot (hogyan készült?)
○ minden feladatra kitér, az interaktív elemeket is beleértve

●

Munkanapló
○ folyamatos vezetése, minden óra után minimum 100 szavas bejegyzés
○ Egy Google Drive dokumentumban, a bejegyzés dátumának megjelölésével az
élmények, nehézségek, negatívpozitív vélemények leírása.
Érdemjegy:
● Az órai munkán való aktív részvétel és a hiányzás nem haladja meg a 4 alkalmat
● Minden feladat hiánytalan elvégzése, elkészítése, beleértve az órai feladatokat is
● weblap, munkanapló, podcast (Hangouts) határídőre való elkészítése

Kötelező szakirodalom:
Mindent a Googleról: http://www.google.hu/intl/hu/about.html
Kárpáti Andrea: A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2008.
(letölthető: http://www.microsoft.com/hun/oktatas/default.mspx)
Ajánlott irodalom
Barabási AlbertLászló  Behálózva (ISBN:9789632271415)
John Battelle  Keress! (ISBN:9789637525872)
Eric Verzuh  Projektmenedzsment (ISBN:9789637525773)
Bőgel Görgy  Blogvilág (ISBN:9639686034)
Chris Anderson  Hosszú farok (ISBN:9789639686205)
Chris Anderson  Ingyen (ISBN:9789639686984)
Larry Weber  Marketing a hálón (ISBN:9789639686526)
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Steve Krug  Ne törd a fejem (ISBN:9789639686533)
Seth Godin  Online marketing  másképp (ISBN: 9789639686861)
Don Tapscott, Anthony D. Williams  Wikinómia (ISBN:9789639686229
Google blog: http://googleblog.blogspot.com/
Dobó Mátyás webtanácsadó blogja: http://doransky.hu
Sasvári József hivatásos blogger oldala: http://plastik.hu
Szabó Gergely webtechnológiával foglalkozó blogja  http://webisztan.blog.hu
hasznald.hu blog: http://www.hasznald.hu/blog/
Námesztovszki Zsolt (2013): A WordPress telepítésének lépései. Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek –
egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető:http://bit.ly/13Mfpcv
Námesztovszki Zsolt (2013): A WordPress testreszabása. Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai rendszerek –
egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/15B7qdT
Námesztovszki Zsolt (2013): Bejegyzések, oldalak létrehozása és szerkesztése
WordPressben. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar.
Oktatásinformatikai
rendszerek
–
egyetemi
szöveggyűjtemény.
Letölthető:
http://bit.ly/14VK8kb
Námesztovszki Zsolt (2013): Bővítmények telepítése és szerkesztése WordPressben.
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Oktatásinformatikai
rendszerek – egyetemi szöveggyűjtemény. Letölthető: http://bit.ly/13MfsVK
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