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•1. Több időt töltesz a mobil –vagy 
okostelefonnal, mint gondolnád?



•2. Rendszeresen bámulod üres fejjel a 
mobil –vagy okostelefonod képernyőjét?



•3. Észre sem veszed az idő múlását, amikor 
a mobil vagy okostelefont használod?                    



•4. Több időt töltesz Twitteren, SMS-ezéssel
vagy e-mailezéssel, mint személyes 
beszélgetéssel?



•5. Egyre több időt töltesz a mobil – vagy 
okostelefonnal?



•6. Szeretnél egy kicsit eltávolodni a 
telefonodtól?



•7. Rendszeresen alszol úgy, hogy a 
bekapcsolt  mobil –vagy okostelefon a 
párnád alatt vagy az ágyad mellett van?



•8.A nappal és az éjszaka bármely pontján 
elolvasod és megválaszolod az SMS-eket, 
e-maileket és Twitter üzeneteket – még 
akkor is, ha meg kell szakítanod az aktuális 
tevékenységedet?



•9. Vezetés vagy más, koncentrált 
figyelmet és összpontosítást igénylő 
tevékenység közben is SMS-ezel, e-
mailezel, twitterezel, használod a 
Snapchatet vagy üzeneteket váltasz 
Facebookon?



•10. Úgy érzed, hogy a mobil –vagy 
okostelefon használata időnként 
csökkenti a termelékenységedet?



•11. Még rövid időre sem maradsz szívesen 
a mobiltelefon nélkül?



•12. Feszengsz, kényelmetlenül érzed 
magad, ha véletlenül az autóban vagy 
otthon felejted az okostelefont, ha nincs 
szolgáltatás, vagy ha elromlik a 
telefonod?



•13. Étkezés közben mindig az asztalon van 
a mobil vagy okostelefonod?



•14. Amikor megcsörren, pittyeg vagy 
rezeg a mobil vagy okostelefonod, úgy 
érzed, hogy azonnal rá kell nézned az 
SMS-ekre, a Twitterre, az e-mailekre, a 
frissítésekre stb.?



•15. Azon kapod magad, hogy naponta 
többször akaratlanul rápillantasz a mobil –
vagy okostelefonodra, hiába tudod, hogy 
nincs rajta új vagy fontos információ?



• 1 – 2 – ig a viselkedésed teljesen normális, de azért nem kell 
az okostelefonnal ennél nagyobb szimbiózisban élned.

• 3 – 4 – közelítesz  a problémás vagy megszállott 
használathoz 

• 5 vagy több – valószínűleg problémás vagy megszállott a 
viszonyod az okos telefonoddal 

• 8 vagy több – ha 8-nál is több kérdésre feleltél igennel 
érdemes felkeresni egy viselkedési függőségekkel 
foglalkozó pszichológust, pszichiátert vagy 
pszichoterapeutát



KÉPERNYŐ-FÜGGŐSÉG

• David Greenfield

• Center for Internet and Technology Addiction alapítója 

• Egyetemi oktató– Connecticut

• In. Cathrine Price. Digitális detox. Libri. 2018. 





KIK ŐK? 
A „Z” GENERÁCIÓ MEGISMERÉSE

VETRÁN 1925-1945

Baby Boom 1946-1964

X 1965-1979

Y 1980-1994

Z 1995-2009

ALPHA 2010-

Coupland 2007 nyomán



KÉPERNYŐFÜGGŐ-E A Z GENERÁCIÓ?

•www.menti.com

• 363545

http://www.menti.com/








MICROSOFT CANADA, 
ATTENTIONS SPANS, CONSUMER 

INSIGHTS 2015
WWW. 

SCRIBD.COM/DOCUMENT/3174
42018/MICROSOFT-ATTENTION-
SPANS-RESEARCH-REPORT.PDF

• A forradalmi 
technológiákat 
megtervezik!

• Az alkalmazásokat 
készítő vállalatok 
tisztában vannak 
termékeik neurológiai 
hatásaival.

• kifejezeten azzal a 
céllal tervezik őket, 
hogy minél több időt 
és figyelmet fordítsunk 
rájuk

• A felhasználó 
bevonása – ezzel 
keresnek pénzt!



FÜGGŐSÉG
• ismétlődő viselkedésformák, amelyeket valaki 

kényszeresen újra és újra végrehajt, és amelyek a 
személyre – és többnyire környezetére is – káros 
következményekkel járnak

• kémiai szerek  viselkedési addikciók

• hozzászokás 

• megvonási tünetek 

• nagyon sok ráfordított idő

• a belső értékrend megváltozása ( a szenvedély tárgya 
felértékelődik)



DOPAMINFÜGGŐSÉG?

• DOPAMIN  - a testben termelődő vegyület, 
neurotransmitter

• a dopamintól izgatottak, boldogok leszünk – az élményt 
újra át szeretnénk élni

DOPAMIN



A „Z” GENERÁCIÓ  NEM KÖNYV, HANEM
KÉPERNYŐFÜGGŐ

• FÜGGŐSÉG – AKKOR IS FOLYTATJUK AZ ADOTT 
TEVÉKENYSÉGET, HA NEGTÍV KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁR

• „A szenvedélybetegek mindegyikére jellemző, hogy 
elveszítik kontrolljukat az adott tevékenység felett, s a 
káros következmények ellenére is kényszeresen űzik 
azt. Nehezebben reagálnak, ezért a kívánt állapot 
eléréséhez egyre intenzívebb ingerlésre van 
szükségük, és elvonási tünetektől szenvednek, ha nem 
végezhetik azt a tevékenységet, amelyre rászoktak.”

• Norman Doidge – A változó agy – Elképesztő 
történetek az agykutatás élvonalából. Park 

Könyvkiadó 2017.



•New York Times – 2017 : The Teenagers
Replacing Drugs with Smartphones?
•A megkérdezett szakemberek többsége igennel 
felelt!
•https://www.youtube.com/watch?v=Qsi08xvha
Q4

https://www.youtube.com/watch?v=Qsi08xvhaQ4


DOPAMINE LAB
RAMSAY BROWN

AGYHEKKELŐ START-UP
ALAPÍTÓJA

• CÉL: AZ ALKALMAZÁSHOZ SZÖGEZZÉK A 
FELHASZNÁLÓT

• Mikor kell az alkalmazásnak tennie valamit, 
hogy még jobban érezzük magunkat?

• Pl. Instagram - kód – like

• „Valahol egy algoritmus meghatározza, 
hogy ennek a felhasználónak, aki most a 
231-es kísérletben a 79B3 számú kísérleti 
alany, javul a magatartása, ha nem most, 
hanem később látja a like-okat…Egy valós 
időben zajló kontrollcsoportos kísérlet 
résztvevője vagy, több millió emberrel 
együtt.”

• 60 Minutes, 2017 TV műsor



• https://bigthink.com/robby-berman/its-no-
accident-were-addicted-to-our-devices

• https://www.youtube.com/watch?v=ITtdUN5BbEw

• https://www.youtube.com/watch?v=Qsi08xvhaQ4

• https://www.cbs.com/shows/60_minutes/video/ZV
Vkp58zu__3g5KxPYiQgVqePrwXYDLj/brain-
hacking/

Van-e olyan startup, amely 

abban támogatja a tanárokat, 

hogy  olyan digitális platformok 

és tartalmak segítségével 

tanítsanak, amelyek az egyes 

gyerekekben folyamatosan 

meglepetést és örömöt tudnak 

előidézni

minden tantárgyból, minden órán, 

személyre szabottan?

https://bigthink.com/robby-berman/its-no-accident-were-addicted-to-our-devices
https://www.youtube.com/watch?v=ITtdUN5BbEw
https://www.youtube.com/watch?v=Qsi08xvhaQ4
https://www.cbs.com/shows/60_minutes/video/ZVVkp58zu__3g5KxPYiQgVqePrwXYDLj/brain-hacking/


MIT MOND A FÜGGŐSÉG 
KIALAKULÁSÁRÓL A

PSZICHOLÓGIA, PSZICHIÁTRIA 
ÉS A WHO?

újmédia

integrációs kapacitás 

hordozhatóság, interaktivitás, 

gyors változási képesség, 

digitalizáció ,  hipertextualitás

hálózatosság, virtualitás 

Aczél Petra 2014



A „Z” GENERÁCIÓ AGYSZERKEZETE ÉS 
AGYMŰKÖDÉSE ÁTALAKULÓBAN VAN

• „Ugyanúgy, ahogy az egyszerre tüzelő sejtek közti kapcsolatok megerősödnek, a nem 
egyszerre tüzelő neuronok között nem erősödnek meg a kapcsolatok. Ahogy a 
weboldalak böngészésével töltött idő kiszorítja a könyvolvasásra fordított órák 
számát…úgy a régi szellemi funkciókat és tevékenységeket támogató idegpályák is 
meggyengülnek, és kezdenek széthullani.”

Nicholas Carr 2014. Hogyan változtatja meg agyunkat az internet?  - A sekélyesek kora. HVG 
Könyvek.

https://www.youtube.co

m/watch?v=3AqxBkaiaKI



London

taxisofőrök



MILYEN KÖVETKEZMÉNYE LEHET A NAPI TÖBB 
ÓRÁS KÉPERNYŐ HASZNÁLATNAK, ÚJMÉDIA 

HASZNÁLATNAK?

• Döntési fáradtság

• A fontos és a kevésbé fontos 

információk 

megkülönböztetésének 

nehézsége

• Az absztrakció nehézsége

• A folyamatos ingereltség

Hogyan fogadja a Z 

generációs fiatal az iskolai 

tananyag információit, 

melyek természetüket 

tekintve igen magas 

absztrakciós szintet 

képviselnek és aligha 

csúsznak át a fontosság és a 

hasznosság szubjektív 

rostáján?
Pl. 2. osztály: Ej mi a kő! Tyúkanyó, kend



Google Effects on Memory: 
Cognitive 

Consequences of Having 
Information at Our Fingertips

Betsy Sparrow, 

Jenny Liu, 

Daniel M. Wegner

Science 05 Aug 2011:
Vol. 333, Issue 6043, pp. 776-
778
DOI: 10.1126/science.1207745 



AZ INFORMÁCIÓRA VAGY ANNAK A 
„HELYÉRE” EMLÉKEZNEK AZ EMBEREK?

Az információ 

tárolása nem a 

HTM-ba, hanem a  

digitális 

médiumra, a 

világhálóra került.



A „Z” GENERÁCIÓ MEMÓRIÁJA 
ÁTALAKULÓBAN VAN

• RTM-HTM

• SÉMÁK – HÁLÓZATOK

• Minél részletesebbek és kifinomultabbak a sémák, annál inkább 
képesek leszünk összetett gondolkodásra.

• A sémák kialakulásához időre és mentális térre van szükség!

• Minél több információt igyekszik kezelni a munkamemória, 
annál kevésbé emlékszünk rá (7+/-2)

• KOGNITÍV TERHELÉS

• HTM - az agy új fehérjéket kell előállítson

• A  képernyő megzavarja a memóriát!

• Ha  csökken az emlékek tartóssá válása elveszítjük 
az elmélyült gondolkodás képességét!



A „Z” GENERÁCIÓ  FIGYELME APAD

• Microsoft Canada, 
Attentions Spans, 
Consumer Insights 2015

• New York Times:

2014-ben a Facebook 
felhasználók összesen 
34757 évnyi figyelmet 
szenteltek a 
weboldalnak minden 
nap

Ezt a figyelmet és ezt az 
időt soha nem kapjuk 
vissza!



A „Z” GENERÁCIÓ ÚJDONSÁGFÜGGŐ

Adam Gazzaley - idegtudós, Larry Rosen- pszichológus: The 
Distracted Mind (2016)

• Információkeresés szükséglete- szélsőséges mértékben 
elégítik ki a mindig rendelkezésre álló technológiai 
fejlesztések

• Koncentráció nehézsége:

• 1. dönteni kell mire figyeljen – prefrontális kéreg – elvont, 
összetett gondolkodás – döntési fáradtság – stressz –
blokkolja – primitívebb részekre bízza az irányítást

• 2. ellenállni annak, ami eltereli a figyelmünket – állandó 
szűrő tevékenység

• Minél többet olvasunk online, annál inkább felületességre 
tanítjuk az agyunkat!



MIÉRT TÖLTÜNK SOK IDŐT A 
KÖZÖSSÉGI MÉDIÁVAL?

MIÉRT FIGYELÜNK KITARTÓAN A 
KÖZÖSSÉGI MÉDIÁRA?



A FACEBOOK NEM CSAK A REKLÁMIPARBAN VAN JELEN, 
HANEM A MEGFIGYELÉSBEN IS. A FACEBOOK AZ EMBERISÉG 

TÖRTÉNETÉNEK LEGNAGYOBB, MEGFIGYELÉSRE ÉPÜLŐ 
VÁLLALKOZÁSA. SOKKAL, DE SOKKAL TÖBBET TUD RÓLUNK, 

MINT AMIT A LEGTOLAKODÓBB KORMÁNY VALAHA 
TUDHATOTT AZ ÁLLAMPOLGÁRAIRÓL. 

• John Lancaster 2017. „You are the Product” London Review of 
Books 38- no. 16. www.lrb.co.uk/v39/n16/john-lanchester/you-

are-the-product.

• Megfigyelésre épülő üzleti modell

• Arra manipulál, hogy olyasmit tegyünk és osszunk
meg, amire egyébként nem tennénk – ez sokszor
negatívan befolyásolja a mentális egészségünket

• Miért ingyenesek a közösségi média alkalmazásai?
• Vásárlók: hirdetők

• Áru: a figyelmünk

http://www.lrb.co.uk/v39/n16/john-lanchester/you-are-the-product


A „Z” GENERÁCIÓ FOLYAMATOSAN 
MEGERŐSÍTÉSRE VÁGYIK

• Az ember vele született vágya a megerősítés utáni vágy

• Az applikációk tele vannak kifinomult pozitív megerősítésekkel

• Pl. megérintünk egy linket – megnyílik egy weboldal

• Cselekvési késztetettség – álcselekvés („tanul”)

• Hypertextek

• Nem kell feltétlenül pozitívnak lenni a megerősítésnek



A „Z” GENERÁCIÓ FOLYAMATOSAN 
MEGERŐSÍTÉSRE VÁGYIK

• Tudjuk, hogy történhet valami, de nem tudjuk, 
hogy mikor, vagy hogy egyáltalán megtörténik-e

• A kiszámíthatatlan jutalom „időszakos 
megerősítés” – „bármikor kifoghatjuk a nagy 
halat”

• Minden applikációba be van építve a 
kiszámíthatatlanság – függővé tesz

• A képernyős applikációk gyakran 
„megdicsérnek” 

• Hasonlóan működik akár a nyerőgépek



A „Z” GENERÁCIÓ SZERETETÉHES

• Visszajelzés nyilvánossága

A legnépszerűbb alkalmazások aktívan bíztatnak 
arra, hogy ítélkezzünk egymásról.

• Kényszeresen követjük a pontszámainkat, 
rákérdezünk

• ”A nulla like-ot elérő bejegyzés nemcsak titokban 
fáj, hanem nyilvános megszégyenülést jelent.”
• Adam Alter 2017. Irresistible: The Rice of Addictive Technology and the Business of Getting UsHooked. 

New York. Penguin Press.67.

• like- visszatérjünk megnézni a pontszámunkat

• Harvard Business Review: „Újra és újra azt 
tapasztaltuk, hogy mind mások tartalmának like-
olása mind a linkekre kattintás jelentősen rontott a 
résztvevők fizikai egészségén, mentális egészségén 
és általános elégedettségén.”
• Holly B. Sshakya, Nicholas A. Christakis, 2017. A New, More Rigorous Study Confirm: The More You Use

Facebook, the Worse You Feel, Harward Businness Review, Health, 

• hbr.org/2017/04/a-new-more-rigorous-study-confirms-the-more-you-use-facebook-the-worse-you-feel.



A „Z” GENERÁCIÓ 
NÁRCISZTIKUS 

TULAJDONSÁGOKKAL BÍR

A HÁLÓZATI VISELKEDÉS ÉS A NÁRCISZTIKUS 

TULAJDONSÁGOK KÖZÖTT ÖSSZEFÜGGÉST TALÁLTAK

ÖNBEMUTATÁS, ÁLLAPOTFRISÍTÉS

Elkerüljük a rossz érzéseket – nem ásunk a negatív 
érzések gyökeréig, hanem telefonhoz nyúlunk –

vigasztalás, öngyógyítás
Narcissism and Social Networking Behavior: A Meta‐Analysis

Timo Gnambs , Markus Appel First published: 07 February 2017
https://doi.org/10.1111/jopy.12305
US National Library of medicine

https://doi.org/10.1111/jopy.12305


A „Z” GENERÁCIÓ FÉL, HOGY 
KIMARAD VALAMIBŐL

• Larry Rosen, a California State Egyetem 
pszichológusa – a képernyő szándékosan okoz 
szorongást: valahányszor kézbe vesszük, új 
információval és érzelmi ingerrel szolgál – attól 
félünk, hogy ha letesszük kimaradunk 
valamiből

FOMO –fair of missing out

• Állandóan nézzük, nehogy kimaradjunk 
valamiből

• Ahányszor letesszük – mellékvese kortizolt
bocsájt ki (szorongáshormon) – telefonunkért 
vagy a képernyőért nyúlunk

• a szorongás elkerülése - Circulus viciosis



A „Z” GENERÁCIÓ IGÉNYLI A  
SZEMÉLYRE SZABOTT 

KISZOLGÁLÁST

Különlegesség érzése:

„A telefonunk/laptopunk a személyi 
asszisztensünk”  - térkép,  időjárás, óra, 
feladatterv, diagnózis, terápia, lépésszám stb.

• Minél inkább az eszközünk minket tükröz, annál 
több időt töltünk vele



A „Z” GENERÁCIÓ NEM AKAR SZEMBESÜLNI  
A SAJÁT ELMÉJÉVEL

• 2014 Virginia és a Harvard Egyetem kutatói a 
Science folyóiratban : milyen messzire vagyunk 
hajlandóak elmenni, hogy távol tartsuk az 
elménket

• Önkéntesek – áramütés – fizetnének az áramütés elkerülése érdekében

• 42 ember

• Sivár szoba: 15 percig a saját gondolataikkal szórakoztassák magukat

• Ha kedvük van hozzá, megnyomhatnak egy gombot, hogy még egy 
áramütést kapjanak!

• 18-an választották az áramütést 15 perc alatt!

• Timothy D. Wilson et al: „Just Think: The Challanges of the Disengaged
Mind” Science 345, no. 6192 (2014.06.04.), Social Psychology, wjh-
www.harvard.edu/~dtg/WILSON%20ET%20AL%202014.pdf.



A „Z” GENERÁCIÓ ALAPTULAJDONSÁGA 
A MULTITASKING

Két vagy több, figyelmet követelő feladat egyszerre történő 
elvégzése

Kapcsolgatunk a feladatok között

Olyan gyorsan váltunk fókuszt, hogy nincs időnk belelendülni

Termelékenység, gondolkodás, problémamegoldás csökken

2009 Stanford

Clifford Nass – magukat multitaskingban profinak vallók 
mennyire képesek különféle feladatok elvégzésére

Hipotézis: a multitasking fejleszti az ember agyát:
• Lényegtelen információk kiszűrése

• Hatékony váltás a feladatok között

• Jobb memória

https://www.youtube.com/watch?v=9mD30WRf_LM

Nem tudják kiválogatni a 

lényegtelen információkat!

Nem tárolják rendezetten az 

információkat!

Képtelenek váltani a feladatok 

között!

Biztosak benne, hogy remekül 

csinálják!

https://www.youtube.com/watch?v=9mD30WRf_LM


• „Attól félünk, hogy a komoly multitasking hatására az 
emberek képtelenek lesznek értelmesen és világosan 
gondolkodni”

• Koncentráció és a memória lezüllesztése – már azt is 
akadályozza, hogy egyetlen feladatot jól elvégezzünk!

• Digital Nation, beszélgetés Clifford Nass-szel, 
2009.december.1., PBS, 
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation/interviews/
nass.html

• https://www.youtube.com/watch?v=PriSFBu5CLs

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation/interviews/nass.html
https://www.youtube.com/watch?v=PriSFBu5CLs


A „Z” GENERÁCIÓ SZEMÉLYISÉGÉNEK 
SAJÁTOSSÁGAI: TÜRELMETLENSÉG, 

TERÁPIÁRA SZORULÓ VISELKEDÉS

Aboujaoude öt olyan tulajdonságot nevez meg, amely az újmédia hatására alakul ki: 

• a grandiozitás (feljogosítottság) érzése miközben megoszt valamit magáról a 
kommunikátor (és nagyon sok mindent megoszt!) az formálja identitását, nem a 
képesség, a munka, hanem a  szerencse és a megosztás jogosítja föl a grandiozitás 
érzésére

• a nárcisztikusság – a személyek önmagunkat dokumentálják, valamilyen pozitív 
tulajdonságukat felnagyítva mutatják meg

• a sötét dolgok iránti vonzódás, a titkok iránti vonzódás

• az impulzivitás – a hiperlinkek világában folyamatos virtuális „helyváltoztatást” azért, 
hogy a figyelem középpontjába kerüljön

• regresszió- korábbi életszakaszra jellemző viselkedés –és magatartásformák követése

• Aboujaoude, Elias (2011): Virtualy You: The Dangerous Powers of the E-Personality. London, W.w.W.
Noton Company Ltd. http://www.amazon.com/Virtually-You-Dangerous-Powers-E-

Personality/dp/0393340546#reader_0393340546



HOGYAN TOVÁBB MEGISMERÉS?



Szubjektív 

valóság

Virtuális 

valóság

Pszichikus 

reprezentáció

Objektív 

valóság

Kép
Nyelv

Írás/szó

Ej, mi a kő!…

Külső 
reprezentáció

Digitális reprezentáció

Digilektus



ISKOLAI MEGISMERÉSKÉPERNYŐS MEGISMERÉS

TÖRTÉNET

TÉNYEK, 

ÁLLÍTÁSOK

ADAT, CÍM, NÉV



LÉTREHOZNI A 21. SZÁZAD TANULÁSI 
KÖRNYEZETÉT!



• Általános iskolások egy 3D-s zebrát festettek, hogy 
lelassítsák az autósokat a közelben

• Egy massachusettsi általános iskola két tanulója kapott 
nagy dícséretet az innovatív ötlet

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&
v=gxGdRC2R15sért, hogy 3 dimenziósnak ható 
zebrákat kellene ... 

Robotok?

Robot 

üzemmód? ?



MEGTARTANI AMI JÓ



MÉDIATANÁR          DIGITÁLIS 
MEGISMERÉST TÁMOGATÓ TANÁR

Támogatja 

• az információs szükséglet 

felismerését

• adott probléma megoldásához 

szükséges információ azonosítását

• a szükséges információ 

megtalálását

• a megtalált információ értékelését

• az információ szervezését

• az információ felhasználását az 

adott probléma megoldása 

érdekében



„OLYAN FIZIKAI, VIRTUÁLIS, 
MENTÁLIS TÉR, VAGY MIND EZEK 

KOMBINÁCIÓJA, AMELY 
LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT A TUDÁS 

MEGOSZTÁSRA.”

• Nonaka és Konno – „BA” fogalma

Ikujiro Nonaka, Noboru Konno, The concept of "Ba’: Building 

foundation for Knowledge Creation. California 

Management Review Vol 40, No.3 Spring 1998

TUDÁS LÉTREHOZÁSA

A TUDÁS KOMMUNIKÁLÁSA 

A TUDÁS RENDSZEREZÉSE

A TUDÁS GYAKORLATBA ÜLTETÉSEA megismerés színtere



GYAKORLAT - KÖZÖSSÉGEK / 
TUDÁSTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEK

• lehetnek formális szervezetek

• átléphetik az iskolai szervezet határait

Tomka János, A megosztott tudás hatalom, 2009

PROBLÉMA

KÖZÖS ALAP

IDENTITÁS

LEGITTIMÁCIÓ
INSPIRÁCIÓ

A TETT OKA

KÖZÖSSÉG

KÖLCSÖNÖS TISZTELET

KÖLCSÖNÖS BIZALOM

BÁTORÍTJA AZ ÖTLETEKET
SERKENTI A MÁSOKRA FIGYELÉS 

KÉPESSÉGÉT

GYAKORLAT

AZÉRT FEJLESZTIK KI, HOGY 

HATÉKONY VÁLASZT 

ADJANAK A PROBLÉMÁRA
SPECIFIKUS TUDÁS



FELKUTATNI 
AMI SEGÍT

EDUBASE

Edmodo.com



NE HAGYJUK 
MAGUNKAT ÁTVERNI!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


