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Absztrakt:
A hogyan e-tanítsunk kérdésre annyiféle választ adhatunk, ahány oktatási forma, iskola, tantárgy és oktató van.
A különböző professzionális eLearning keretrendszerek segítséget nyújtanak az oktatóknak az e-tananyagok
előállításában, az e-tanítás megszervezésében és végrehajtásában. Ahhoz azonban, hogy egy tanár a saját etananyagát el tudja készíteni – akár professzionális segítők igénybevételével is –, és át is tudja adni a jelenléti,
vegyes, vagy távoktatási e-kurzusok keretében, nemcsak digitális olvasás-tudással kell rendelkeznie, de
tisztában kell lennie a digitális írás-tudás alapfogalmaival is.
A digitális olvasás-tudás már elég széles körben elterjedt. A felnőttképzésben résztvevő hallgatók és oktatók
jelentős része rendelkezik az e-tanuláshoz szükséges számítógép- és Internet-alkalmazási ismeretekkel.
A digitális írás-tudás széleskörű elterjedéséhez azonban – az erre szakosodott kurzusok elvégzése mellett – olyan
alkotói közösségi fórumok létrehozása is szükséges, amelyek teret adnak az infokommunikációs technika
alkalmazása iránt elkötelezett oktatók, hallgatók, kutatók és menedzserek tapasztalatcseréjéhez.
Erre a célra, kísérleti jelleggel – E-TANÁR ideiglenes elnevezéssel – létrehoztunk egy, jelenleg még zártkörűen
működő, internetes portált. A portál keretében megkezdtük egy távoktatási kurzus tananyagának kidolgozását.

A jó pap holtig tanul

A jó pap holtig tanul – tartja a mondás. A múlt század közepéig azonban, általában, csak
azokra az emberekre volt ez igaz, akiknek a génjeiben túltengett a kíváncsiság – vagy katonák
voltak, akiknek békeidőben rendszeresen továbbképzéseken és gyakorlatokon kellett részt
venni. Az emberek nagy többsége, ha kitanult egy szakmát, vagy szerzett egy diplomát, élethosszig megélhetett belőle.
A huszadik század második felében a tudomány, a technika és a társadalom rohamos
fejlődésnek indult. Az iskolákban megszerzett ismeretek az ember aktív életszakaszában
többször is annyira elavulnak, hogy a munkaerő-piaci versenyképesség megőrzése érdekében
újra és újra neki kell veselkedni a tanulásnak. A század végére megfogalmazódott az „tanulás
élethosszig” – angolul „lifelong learning” (LLL) – igénye.
A hagyományos iskolai oktatási rendszer – természetesen – nem képes ennek az igénynek a
kielégítésére. Ezért a nagy cégek – a hadseregek évezredes hagyományait követve – maguk
szervezik munkatársaik rendszeres képzését, a kisebbek számára pedig professzionális
oktatócégek biztosíthatják a rendszeres továbbképzést.
Az igényen túl, a huszadik század létrehozta a tanítás-tanulás hatékony eszközeit is. A század
elején megjelent mozgókép- és hangrögzítés az utolsó évtizedekben, a számítógép, a digitális
adatrögzítés és -továbbítás – az infokommunikációs technika (IKT) – segítségével olyan
hatékonyságú képzés technikai lehetőségét teremtette meg, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak.
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Ez az infokommunikációs technika – az e-tanulás, vagy eLearning lehetősége – „kicsiben” ma
már szinte minden szintű oktatási intézmény és szervezet részére rendelkezésre áll, ami,
elvben, lehetővé tenné az élethosszig tartó hatékony tanulás megszervezését.
Az informatikai szakemberek képzésében, a nyelvtanulásban, és a nagy multinacionális
vállalatok szakembereinek továbbképzésében már kezd teret nyerni az e-tanulás. Egyre több
magyarországi vállalat és oktatási intézmény intranet rendszerében kapnak helyet a
multimédiás képzést és az Internetes távoktatást biztosító keretrendszerek, megfelelő
magyarnyelvű oktatási tartalommal való ellátottságuk azonban nem mindig biztosítja
lehetőségeik kihasználását.
Felépült az e-tanulás épülete – az Internet. Épülnek a tantermek – a tanulásszervező LMS
rendszerekkel felszerelt helyi Intranet hálózatok. A tanulók fogadására készek a
legmodernebb iskolapadok – a számítógépek. A tanárok rendelkezésére állnak a táblák – a
szemléltetés minden elképzelhető és elképzelhetetlen formáját biztosító multimédiás technikai
eszközök –, és a színes krétás dobozok – a prezentációs szoftverek.
Most már csak az a kérdés, hogy ebben a kiválóan felszerelt épületben:


Kinek e-tanítsunk?



Mit e-tanítsunk?



Ki e-tanítson?



Hogyan e-tanítsunk?

A kinek e-tanítsunk kérdésre viszonylag egyszerű a válasz: előbb-utóbb mindenkinek.
Az első oktatási segédeszköz, az emberi beszéd, „feltalálása” után a tanítás általános
formájává vált, évezredekre – aki tanulni akart, annak először a beszédet kellett megismernie.
Az írás, majd a nyomtatás feltalálása jelentősen megnövelte az emberiség által felhalmozott
tudás továbbadásának hatékonyságát – a tanulás feltétele, évszázadok óta, az írni-olvasni
tudás.
A kép-, mozgókép- és hangrögzítés eszközeinek alkalmazása az oktatásban és tanulásban
csak az e-tanulás multimédiás eszköztárának, a digitális adatrögzítés, adattovábbítás és
adatmegjelenítés, a számítógépek, és a helyi, illetve világméretű számítógép-hálózatok
segítségével vált elterjedtté és hatékonnyá – az e-tanulás feltétele a „digitális írni-olvasni
tudás” lett.
Ennek a feltételnek, ma még, nem mindenki felel meg – őket csak a hagyományos módon
taníthatjuk. Az óvodában a „kakaóbiztos” számítógépek mellett felnövő nemzedék azonban
már biztosan e-tanuló lesz.
Vannak azonban már ma is olyan célcsoportok, amelyeknél a digitális írástudás – a
számítógép és az Internet alkalmazói szintű ismerete – munkaköri kötelesség. Például, a nagy
vállalatok dolgozói, a közalkalmazottak, és a hadsereg hivatásos állománya számára az etanulás ideális megoldást nyújthat az élethosszig való tanulás követelményeinek teljesítésére.
A mit e-tanítsunk kérdésre is hasonló választ adhatunk: előbb-utóbb mindent, amit szervezett
keretek között kell elsajátítani.
Az e-tanulás nemcsak a hagyományos elméleti képzés hatékonyságát növeli meg, de a
legkülönbözőbb virtuális modellek, szimulátorok, és szerepjátékok a gyakorlati képzés
költséghatékonyságát is jelentősen javíthatják.
A ki e-tanítson kérdésére már sokkal nehezebb választ találni.
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A hagyományos iskolában a tanár az, aki a kijelölt, vagy kiválasztott tananyagot előadja,
szemlélteti, a tanulóval korrepetál, majd az elsajátítást ellenőrzi, vagy számon kéri és értékeli.
Egy konkrét ismerethalmaz – tantárgy, téma stb. – e-tanulással való elsajátításához készült
multimédiás tananyagcsomag esetében felmerül a kérdés, hogy ki tanít?


A tanár, aki a tananyagot kiválasztotta és megfogalmazta?



A grafikus, aki elkészítette a megértést elősegítő, szemléltető bemutatókat?



Az informatikus, aki megírta a forgatókönyvet?



A narrátor, aki az előadásokat felolvasta?



A programozó, aki a tanuló által feldolgozható formában, digitális adathordozóra,
vagy egy kijelölt hálózati címre rögzítette az eredményt?



A tutor, aki a tanulókkal a kapcsolatot tartja távoktatás esetén?

A legegyszerűbb megoldásnak az tűnne, ha mindezeket a feladatokat egy személy végezné,
azonban minden tanárt felkészíteni ennyi szakma kiváló ismeretére lehetetlen, és felesleges.
Az egyre jobban terjedő tudásszabványok lehetővé teszik, hogy a téma legkiválóbb ismerői,
és az ország, vagy a nyelvterület legjobb szakemberei által kidolgozott tananyagobjektumokat tartalom-tárházakban tegyük hozzáférhetővé, amelyekből a tanárok, iskolák,
vagy egyéb oktatással foglalkozó szervezetek összeállíthatják a saját céljaiknak megfelelő
tanterveket és tananyagcsomagokat.
A felnőttképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények, és a speciális képzést adó
tanfolyamok tantárgyaihoz szükséges e-tananyagok azonban többnyire egyedi kidolgozást, és
a tananyag megfogalmazásától az elsajátítás ellenőrzéséig szükséges – fent felsorolt –
feladatok megoldásában résztvevőktől szoros együttműködést igényelnek.
Gerő Péter, „Az élethelyzethez igazított tanulás” című egyetemi tankönyvében erről így ír:
„A tananyag készítése – főképpen, ha multimédia elemeket tartalmazó anyagról van szó –
csapatmunka, horizontálisan és vertikálisan is.” [1] 165. oldal.
A hogyan e-tanítsunk kérdésre annyiféle választ adhatunk, ahány oktatási forma, iskola,
tantárgy és oktató van.
A különböző professzionális eLearning keretrendszerek1 segítséget nyújtanak az oktatóknak
az e-tananyagok előállításában, az e-tanítás megszervezésében és végrehajtásában. Ahhoz
azonban, hogy egy tanár a saját e-tananyagát el tudja készíteni – akár professzionális segítők
igénybevételével is –, és át is tudja adni a jelenléti, vegyes, vagy távoktatási e-kurzusok
keretében, nemcsak digitális olvasás-tudással kell rendelkeznie, de tisztában kell lennie a
digitális írás-tudás alapfogalmaival is.
A digitális olvasás-tudás már széles körben elterjedt. A felnőttképzésben résztvevő hallgatók
és oktatók jelentős része rendelkezik az e-tanuláshoz szükséges számítógép- és Internetalkalmazási ismeretekkel.
A digitális írás-tudás széleskörű elterjedéséhez azonban – az erre szakosodott kurzusok
elvégzése mellett – olyan alkotói közösségi fórumok létrehozása is szükséges, amelyek teret

1

Például, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem az ORACLE-iLearning , a Budapesti Műszaki Főiskola a
MOODLE , a Gábor Dénes Főiskola pedig az ILIAS keretrendszert alkalmazza, de sok, erre szakosodott, hazai
vállalkozás is kifejlesztette saját e-tanítási célú keretrendszerét.
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adnak az infokommunikációs technika alkalmazása iránt elkötelezett oktatók, hallgatók,
kutatók és menedzserek tapasztalatcseréjéhez.
Egy kísérlet a digitális-írástudás elősegítésére

Erre a célra, kísérleti jelleggel – E-TANÁR ideiglenes elnevezéssel – létrehoztunk egy,
jelenleg még zártkörűen működő, internetes portált2 (1. ábra). A portál keretében megkezdtük
egy távoktatási kurzus tananyagának kidolgozását.

1. ábra. Az E-TANÁR portál nyitólapja

A kurzus célja, hogy áttekintést nyújtson az infokommunikáció alkalmazási lehetőségeiről az
oktatás és az információ-, illetve a tudás-átadás területén, ráirányítsa a figyelmet az
alkalmazható hardver- és szoftvereszközökre, ötleteket és módszereket mutasson be azok
hatékonyabb felhasználásához.
A témakörök vázlata, és néhány témakör tananyaga már elkészült. A kidolgozás során fel
kívánjuk használni a fejlesztő csapat által már alkalmazott tananyagokat és előadásokat, az
Interneten található magyarázó és szemléltető anyagokat.
Több önként jelentkezővel próbakurzusokat tartottunk a már kidolgozott témakörökből. Ezek
tapasztalatainak felhasználásával alakítottuk ki a portál arculatát és távoktatási
technológiáját3.

2

http://drseres.com/elearning/
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A téma iránti érdeklődést mutatja, hogy – bár egyenlőre zártkörűen működik, és eddig csak a
magyarnyelvű változat látogatható – a portált rövid idő alatt felfedezték a keresőrobotok, és
naponta sok felhasználót irányítanak oldalainkra a világ minden tájáról (2. ábra).
A több ezer anonim oldallátogatás mellett, több mint száz regisztrált, és mintegy ötven
visszatérő látogatója van a portálnak.

2. ábra. Az E-TANÁR portál látogatottsága

A portál szabályozható jogosultságokkal rendelkező regisztráció után látogatható.
A látogatók regisztráció és bejelentkezés nélkül is megnyithatják a tananyagot tartalmazó
oldalakat, azonban az interaktív bekapcsolódáshoz – a fejlesztés időszakában ingyenes –
regisztráció szükséges.
A regisztrált, és a webmester által elfogadott látogatók megismerkedhetnek a portál
kezelésével és szolgáltatásaival4, az illusztrációként létrehozott mintakurzus5 működésével,
bekapcsolódhatnak a közösség munkájába, hozzászólásaikkal részt vehetnek az egyes
témakörök és fejezetek értékelésében, valamint a fórumok6 vitatémáiban.
Gerő Péter, már idézett tankönyvében ezt írja: „A tanulásnak nemcsak a céllal, hanem a
tanulási helyzettel, sőt, a tanuló teljes élethelyzetével összhangban kell lennie.” [1] 29. oldal.

3

E dolgozat egyik szerzője, a Szolnoki Főiskola adjunktusa, Dr. Miskolczi Ildikó is elvégezte a portál
próbakurzusát, és tapasztalatairól prezentációt tartott az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága
Tudásmenedzsment Albizottságának 2008. évi workshopján [7].
4

http://drseres.com/elearning/altalanos

5

http://drseres.com/elearning/mintakurzus

6

http://drseres.com/elearning/forum
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Az élethelyzethez igazított tanulás alapelveinek megfelelően, az E-TANÁR portálon tervezett
kurzus-formák igazodnak a jelentkezők igényeihez, képességeihez, technikai és anyagi
lehetőségeihez:
E-csoport 1


A kurzus elején és végén egy-egy kontaktóra, vagy videokonferencia a tutor által
meghatározott időpontban.



Hetenként egy fejezet online feldolgozása, a tutor által meghatározott időpontban.



A kidolgozott feladatok és értékelésük a csoport tagjai számára elérhetőek.

E-csoport 2


Témakörönként egy kontaktóra, vagy videokonferencia a tutor által meghatározott
időpontban.



Hetenként egy fejezet online feldolgozása, a tutor által meghatározott időpontban.



A kidolgozott feladatok és értékelésük a csoport tagjai számára elérhetőek.

E-csoport 3


Fejezetenként egy kontaktóra, vagy videokonferencia a tutor által meghatározott
időpontban.



Hetenként egy fejezet online feldolgozása, a tutor által meghatározott időpontban.



A kidolgozott feladatok és értékelésük a csoport tagjai számára elérhetőek.



Egyes témakörök helyett egyedi igények szerinti témakörök beiktatása.

VIP 1


Témakörönként egy kontaktóra, vagy videokonferencia a hallgató által kiválasztott
időpontban.



Hetenként egy fejezet online feldolgozása a tutor által meghatározott rendben, de a
hallgató által kiválasztott időpontban.



A kidolgozott feladatok és értékelésük a többi hallgató számára nem elérhetőek.

VIP 2


Fejezetenként egy kontaktóra, vagy videokonferencia a hallgató által kiválasztott
időpontban.



A témakörök online feldolgozása a hallgató által meghatározott rendben és – a
tutorral egyeztetett – időpontban.



A kidolgozott feladatok és értékelésük a többi hallgató számára nem elérhetőek.

VIP 3


Fejezetenként egy kontaktóra, vagy videokonferencia a hallgató által kiválasztott
időpontban.



A témakörök online feldolgozása a hallgató által meghatározott rendben és - a tutorral
egyeztetett – időpontban.



A kidolgozott feladatok és értékelésük a többi hallgató számára nem elérhetőek.



Egyes témakörök helyett egyedi igények szerinti témakörök beiktatása.
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A jelentkező hallgatók besorolása, a nekik megfelelő távoktatási kurzusokra, egy online
bemutatkozó kérdőívben7 szolgáltatott adataik értékelése alapján történik.
A jelentkezés elfogadásáról, a kurzusba sorolásról és a portál zártkörű, virtuális, online
intranet rendszerébe való bejelentkezéshez szükséges információkról a tutor e-mailben
tájékoztatja a jelentkezőt.
Virtuális intranet

A Google „Alkalmazások”8 felhasználásával, az E-TANÁR portál domainjének keretein
belül, létrehoztunk egy zártkörű, virtuális, online intranet hálózatot, melyet a kurzusok
résztvevői, bejelentkezés után (3. ábra), egyéni fiókként használhatnak. A hálózat keretében
jelenleg négy alkalmazást működtetünk:

3. ábra. Bejelentkezés az egyéni fiókba

1. Minden résztvevőnek rendelkezésére áll egy levelező fiók (4. ábra), amely elsősorban
a belső levelezésre szolgál, de külső levelezésre is használható. Bárhonnan, bármikor
elérhető9, könnyen kezelhető és hatékony spamszűréssel rendelkezik.

7

http://drseres.com/elearning/jelentkezes0.htm

8

http://www.google.com/a/help/intl/hu/edu/index.html

9

http://mail.drseres.com
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4. ábra. A kurzus résztvevőinek virtuális postaládája

2. Minden résztvevőnek rendelkezésére áll egy tanrend-naptár10 (5. ábra), amelyet
alaphelyzetben csak a tulajdonos és a tutor lát, de bárkivel megosztható a domainen
belül. (Ha egy bejegyzést magánjellegűnek jelöl be, akkor csak a tulajdonos láthatja,
ezért egyéni határidőnaplóként is használható.)

5. ábra. A tanrend-naptár

3. Minden résztvevőnek rendelkezésére áll egy interaktív, online dokumentumszerkesztő
rendszer11, amellyel a saját, vagy a közös dokumentumokat lehet online szerkeszteni –
szöveget, táblázatot és prezentációt. A rendszerből elérhető a kurzus teljes tananyaga,
valamint az összes kötelező és ajánlott irodalom (6. ábra). Ezért kiválóan alkalmas

10

http://calendar.drseres.com

11

http://docs.drseres.com
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valós idejű, online prezentációra (7. ábra), dolgozatírásra (8. ábra), tesztelésre (9. ábra)
és vizsgáztatásra (10. ábra).

6. ábra. A dokumentumszerkesztő tartalomjegyzéke

7. ábra. Online prezentáció, hozzászólási lehetőséggel

8. ábra. Közös dolgozatírás online
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9. ábra. Egy próba tesztlap

10. ábra. Három hallgató próba-vizsgafeladat megoldásának valósidejű,
online ellenőrzése és értékelése a tanár képernyőjén
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4. Minden résztvevőnek rendelkezésére áll egy internetes csevegő rendszer, amellyel a
közös online prezentációk (lásd a 7. ábrán) és a dokumentumok közös szerkesztése
alkalmával lehet szöveges üzeneteket cserélni. Emellett a levelező fiókból is lehet
online, szöveges csevegést kezdeményezni a csoport tagjaival és a tutorral (lásd a 4.
ábrán).
Az online szóbeli és a videó kapcsolattartás céljára a próbakurzus résztvevőivel a GoogleTalk,
a Windows LiveMessenger és a Skype rendszert próbáltuk ki. Tapasztalataink szerint az
utóbbi bizonyult a legmegbízhatóbbnak. Ez kétoldalú hang- és kép-kapcsolatot, illetve 24
résztvevős konferenciabeszélgetést tesz lehetővé.
Néhány speciális szolgáltatás

A tervezett távoktatási kurzusokra felvett, és speciális csoportokba sorolt, regisztrált
hallgatók jogosultságot kapnak a kurzus nem nyilvános oldalaihoz és fórumaihoz való
hozzáférésre, létrehozhatják saját, egyéni "honlap"-jukat (11. ábra), amely alatt
„Gyermeklap”-ként feltölthetik saját feladatmegoldásaikat és publikációikat, illetve várhatják
azokra a tutor és a kurzus többi hallgatójának hozzászólásait.

11. ábra. Egy kurzus-hallgató saját „honlap”-ja

A portál az oktatók részére speciális jogosultságokat is biztosít. Ezek közül a legfontosabbak:
1. Az oktatóknak jogosultságot lehet biztosítani a saját, és a kurzusukhoz tartozó
hallgatók portálképét – „smink”-jét – módosítására, ami az adott kurzus egyedi
megjelenését teszi lehetővé (12. ábra).
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12. ábra. A portál egyedi nyitólapja

2. A tanárok beállíthatják saját tananyagaik egyedi hozzáférési – együttműködői vagy
olvasói – jogosultságát a dokumentumszerkesztő rendszerben (13. ábra).

13. ábra. A hozzáférési jogosultság beállítása a dokumentumszerkesztő rendszerben
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3. A tutorok hirdetőtáblát használhatnak a hallgatók közérdeklődésre számot tartó
munkáinak bemutatására (14 ábra).

14. ábra. Hirdetőtábla a hallgatók munkáinak bemutatására

4. A tanárok hallgatói ellenőrizhetik a hallgatók aktivitását – a beküldött anyagokat (15.
ábra) és az oldallátogatásokat (16. ábra).

15. ábra. A hallgató által beküldött anyagok ellenőrzése
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16. ábra. A hallgató oldallátogatásainak ellenőrzése

5. Az online foglalkozások alkalmával a virtuális tanteremben lévő hallgatók „jelenléti
ív”-en jelentkezhetnek be (17. ábra).

17. ábra. Bejelentkezés a virtuális tanteremben folyó foglalkozásra
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Első tapasztalatok, a fejlesztés további lehetőségei

A zártkörűen működő portál létrehozásával elsődleges célunk az volt, hogy megalkossunk és
bemutassunk egy olyan virtuális intranet környezetet, amely lehetővé teszi a világ bármely
pontján tartózkodó felhasználó számára, az előírt és az ajánlott tananyagokhoz való
hozzáférést, az online kapcsolattartást és munkát és az elsajátított ismeretek komplex
számonkérését. Úgy hoztuk létre ezt a zárt környezetet, hogy ne csak az egyéni munkát
támogassa, ne csak a tananyagok elérhetőségét biztosítsa, de alkalmas legyen konzultációra,
kapcsolattartásra, együttes, vagy önálló online feladatmegoldásra, dokumentum-szerkesztésre
– legyen az szöveg, táblázat vagy bemutató –, valamint online ellenőrzésre és vizsgáztatásra
egyaránt. Az interaktivitás, ugyanakkor, a kapcsolattartás, véleménycsere, tapasztalatok
megosztásának alapvető követelménye is.
A portál tehát nem csupán a tananyagok elérhetőségét szolgálja, de konzultációra és online
vizsgáztatásra is lehetőséget ad. Ezen túlmenően, a rendszer képes több, párhuzamos kurzus
kezelésére. Alkalmas a távoktatás és az e-learning huszonegyedik századi, de mégis bárki
számára bárhol elérhető alapvető eszközrendszerének kezelésére, összekapcsolására és
alkalmazására.
Fejlesztési munkánk azonban itt még nem ért véget. Be kell fejeznünk a teljes tananyag
kidolgozását, és – bár a portál oktatási technológiája kipróbáltan működik –, a mindennapok
tapasztalatai, a nagyobb létszámú felhasználó általi véleményalkotás alakíthatja annak
szerkezetét, funkciórendszerét, a mind könnyebb használhatóságért.
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