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Webszerkesztés  

k u r z u s t e r v e z e t  

 

 Az alábbi táblázatban három fő témakör köré próbáltam csoportosítani a kurzus 
során elsajátítandó ismereteket. Mivel egy tényleges webszerkesztés kurzushoz egy 
gépterem kellene, 8-10 számítógéppel – ami nem áll rendelkezésre – és mivel a 
projektmunkának nem az a célja, hogy mindenki profi webtervező legyen, úgy gondoltam, 
hogy olyan témákat is bevehetek a tananyagba, amelyek fontosak és hasznosak lehetnek a 
weboldal összeállítása során, ilyenek például az újságírói műfajok, vagy a WEB 2.0 
jellemzőinek áttekintése.  

 Az alábbi táblázat az óra elméleti részének témáit tartalmazza. A gyakorlati részben 
(ami minden órának körülbelül a fele) kiosztanánk a feladatokat, megbeszélnénk a további 
teendőket, véleményeket, problémákat, a weblappal kapcsolatos elképzeléseket és azok 
megvalósítási lehetőségeit. 

 Fontos, hogy az órákon szükségünk lenne wi-fire (ami jelenleg sem a lány- sem a 
fiúépületben nem működik) és projektorra. 

 Ötlet: nem feltétlenül fontos, de színesebbé tenné a kurzust egy látogatás a minden 
évben tavasszal megrendezésre kerülő sajtófotó kiállításon. Egy tanórát (esetleg nem kedd 
este, hanem egy megbeszélt időpontban) szívesen szánnék a kiállítás megtekintésére. Ehhez 
kérném a Vezetőség támogatását. 

 A kurzus tervezett időpontja: kedd, 19:30-20:30. 
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Témakörök 

 
A webszerkesztés alapjai 

 
alapfogalmak tisztázása (pl. world wide web, 
hipertextualitás, hivatkozás, domain név stb.), 
webtartalmak elérése (pl. böngészők), 
webtartalmak feltöltése (pl. FTP-vel) 
 
 
weboldalak „építőelemei” (head, title, body, 
bekezdések , képek, egyéb tartalmak stb.) és az 
ehhez tartozó nyelvek parancsai (különös 
tekintettel: HTML, CSS) 
 
 
egyéb weboldal elemek, kiegészítők (navigáció, 
script, képtárak, videók, template-k) 
 

 

Webes újságírás alapjai 
 
hírportálok csoportosítása (mainstream 
híroldalak, index- és katalógusoldalak, meta- és 
véleményoldalak, véleménynyilvánításra és 
vitára épülő oldalak) és jellemzőik 
(hipertextualitás, interaktivitás, multimedialitás) 
 
 
alapvető újságírói műfajok ismertetése (amik a 
weblapunkhoz hasznosak lehetnek): hír, riport, 
tudósítás, interjú  
 
 
sajtófotó, képriport (kiállítás) 
 

  

A digitális média kedvelt 
műfajai, WEB 2.0 

 
alapvető fogalmak, műfajok: blog, vlog, RSS, 
instant messaging, podcast, fórumok stb. 
 

  

 


