
Az ismeretkör: Informatikai alapismeretek 

Kredittartománya: 12 

Tantárgyai: 1) Informatikai alapismeretek és Multimédiás alkalmazások, 2) Webszerkesztés, 

3) Alkalmazói rendszerek 1., 4) Alkalmazói rendszerek 2., 5) Informatika az iskolában (TP) 1., 

6) Informatika az iskolában (TP) 2. 

 

Tantárgy neve: Web szerkesztés 

TANÍTÓ szak VMT 

Neptun kód: VMTANB4002, VMTALB4002 

Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelezően választható  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 20 % elmélet + 

80% gyakorlat 

A tanóra1 típusa: gyak. és óraszáma: 2gy az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

 a szorgalmi időszak heteire lebontott és minden órára részletesen kidolgozott tematika 

közös elektronikus felületen elérhető 

A számonkérés módja :gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok:  

 zárthelyi dolgozat megírása 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: — 

 

Tantárgyleírás:  

A weboldalak célja, felépítése, funkciói, a felhasználói élmény szerepe. A weboldalak fajtái, 

részei. Reszponzivitás, mobil eszközök, fluiditás, a webdesign tervezés alapjai. Tartalomkezelő 

rendszerek szerepe, alapfogalmai, funkciói, a Wordpress részei, felépítése, a CSS alapjai. HTML 

alapfogalmak, kódolás 

Kötelező, illetve ajánlott irodalom  

 John Wiley: Smashing WordPress (Beyond the Blog) , John Wiley & Sons, 2010 

 Mark Pilgrim : HTML 5 - Az új szabvány - Ugorjunk fejest a webfejlesztés jövőjébe! 

Kiskapu Kft., 2011  

 Bruce Lawson, Remy Sharp: Bemutatkozik a HTML 5, Perfact-Pro Kft., 2013  

 Michael Morrison, Julie C. Meloni : Tanuljuk meg a HTML5 és CSS használatát 24 óra 

alatt, Kiskapu Kft., 2011  

 Baczoni Pál: Webvilág - FrontPage 2000 A HTML NYELV ALAPJAI - HYPER- ÉS 

KÉPHIVATKOZÁS - MULTIMÉDIA HASZNÁLATA/HTML-TÁBLÁZATOK - 

KERETEK (FRAMES) - ritka – Dedikált, Panem Könyvkiadó, 2001  

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a tantárgy 

jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- ismerje az alapvető tartalomkezelő rendszereket, a weboldalak funkcióját 

b) képességei 

- legyen képes a kor kihívásainak megfelelő egyszerű reszponziv weboldalt készíteni 

                                                           

 



 

Tantárgy felelőse :Kenderessy Tibor főiskolai tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: 

 
 


