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Előszó
Történelemből, egyháztörténetbőlazt tanítjuk, Luther németrefordította a Bibliát,
mert azt akarta, hogyazIge elérhető legyenazoknyelvén,akikhez szól.Mindez nem
okozott volna földcsuszamlásszerűátalakulást, nemváltott volna ki szellemi pezsgést
vagyéppentársadalmi átformálódást, ha azúj gondolatoknemterjedhettek volna el
széleskörben,korabeli mércévelmérvefutótűzként.
Luther számáramagátólértetődő volt, hogykora változásait értve a korszak„high
tech”-jét,azakkormindösszenéhányévtizedesmúltra visszatekintő könyvnyomtatást
használjaközvetítő közegként.Hasonló ahelyzetünk ma,amikor aziskolai tanterem,
a nyelvvizsgaközpont beköltözik a lakásunkba„app”-oksegítségével.Mivel ezekáltal
– vagyéppenbefolyásolására– zajlik azételrendelés,azútvonaltervezés ésahangszerhangolás,a„digitális” jelzőmamárnagyonszélesértelmezésitartományt érint.
„A kötet, melyetazolvasóa kezébentart, azELTE fiatal szakembereinekmunkáját
dicséri” -hangzott volnaakár csaknéhányéveissablonosméltató mondat.Csakhogyma
márnemszükségszerűenkönyvformátumúezakötet– természetesenlehetneazis–, és
nemszükségszerűena kezünkbentartjuk, miközbenolvasunk: ülhetünk monitor előtt
vagyakár utazhatunk is telefonnal a kézben.Ilyenformán kézikönyvünk szerepeis átértelmeződik.Tartalmaz gyakorlatokat – amelyeketnemelsajátítani, hanemkipróbálni
érdemes,ésamelyeketminden érdeklődő vagyszakemberadaptálhat amagahelyzetére,
interpretálhat sajátszakmaiköreiben.Tartalmaz kimunkált ésösszegyűjtöttelméleteket
aszakirodalomból, vizsgállehetségeserőforrásokat éscélokat is.
Amikor digitális módszertantemlítünk, tudatábankell lennünk: attól, hogy valaki
digitális eszközsegítségéveljelenik mega tanulás – tanítás összetett ésmindenkor
sokoldalúfolyamatában,attól apedagógianemleszdigitális. A 20.századközúti közlekedésétpéldául nemazforradalmasította, hogygumiabroncsotszereltekalovaskocsi
kerekére,hanemaz,hogyelterjedt atömeggyártássalkészített gépkocsi.Ahhoz tehát,
hogyadigitális világban korszerű pedagógiávaljelenjen megegyszakember,egypedagógus,tudatos önfejlesztésre, a környezettől pedig elfogadó–befogadó attitűdre van
szükség.A Digitális módszertani kézikönyv ehheznyújt segítséget.Hasznosulásának
előfeltétele egyszerű:legyünk őszinték magunkhoz.Mondjuk ki, merjük kimondani,
hol tartunk adigitális pedagógiamegismerésében,elsajátításábanéstudatostervezésében:vállaljuk fel ahelyzetünket– éslegyünkkíváncsiak!
Ezt akíváncsiságotkívánjuk akönyvmindenleendőolvasójának!
azEPSZTI munkatársai
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A Digitális módszertani kézikönyv
kontextusa az evangélikus digitális
stratégiában
Az egyházi iskolafenntartás az intézményeknek lehetőség,a fenntartóknak misszió
éselsősorban felelősség.Abban azidőszakban, amikor a jóléti ésfejlett országokban
mindenüttélesviták zajlanakazoktatáskorábbimodelljénekfenntarthatatlanságáról,
emlékeznünkkell arra, hogya legendásevangélikusiskolaügy sikertörténetei mindig
a pedagógiaiinnovációra nyitott, a klasszikus tudásértékeket korszerű eszközökkel
közvetítő, valamint a társadalmi mobilitást ésszolidaritást alapértékként kezelőszemélyiségek,intézmények, eszmeiségrévénformálódtak.
Az egyik kulcs azoktatás megújításábana digitális ésa technológiai jelleg sikeresés
arányos,új módszertantigénylőmegvalósítása,amit köznyelvi fordulattal digitális átállásnak, egyszerűsítvepedigdigitalizációnak is neveznek.Tudom,hogy sokanbelefásultak, hiszen lépten-nyomonhallják ennekismételgetését. Ez a hozzáállás azonbannem
befolyásoljamagátadigitalizációt, ahogyandiákjaink világfelfogását,életmódjátsem.Ők
nemvárják megadeklarációkat, vereteskinyilatkoztatásokat minderről, egyszerűencsak
adigitális eszközökvilágábanélik azéletüket ésszerzikazismereteiket.Így vanezakkor
is, haaziskolai munkájukbanesetlegnemeztkaphatják. Intézményhálózatunk korszerűségénekésehhezkapcsolódó vonzerejének, szakmai hatékonyságánakmegtartása érdekébenszükségestehátaszakszerűentámogatott, tudatos digitális átállás.
A világjárványos 2020-21-esévsokkja egybenvilágszerte lehetőségeket, új utakat
is kínál ebben.A koronavírus hatásáraeszkalálódott átalakulás kényszererávilágított
arra, hogya digitális infrastruktúra viszonylagosfejlettségemellett a tartalomfejlesztésbenésmódszertaniváltásbansemmaradhatleazevangélikusiskolahálózat. Az egyház vezetéseezért gyors forrásteremtéssel nagyszabásúkezdeményezéstindított: az
Evangélikus Digitalizációs Programot. Ennek keretébenzajlott az a szakmaimunka,
aminek egyik, méltán nagyra értékelt eredményea Digitális módszertani kézikönyv
címűkötetis.
Álljon itt néhánygondolat,amelykontextusbahelyeziakönyvlétrejöttét, felvillantja
azEvangélikus Digitális Program főbbproblémáit. A programegészeatartalom– közösség–módszertanhármasságjegyében épül fel.
Másfélszáz,a középiskolaioktatásbanközvetlenülhasználhatódigitálisan rögzített
tartalom készült, köztük tizenöt e-learningestananyag evangélikus iskolai tanárok
gondozásában,magasszínvonalú szakértői közreműködéssel.Itt különösen fontos,
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hogy a munkasorán a pedagóguskollégák megismertéka digitális tartalomfejlesztés
fogásait, lehetőségeit. Ezzel ők egyszerre ösztönzői is lehetnek a pedagógusközösségekbenadigitális oktatási önfejlesztésnek,tájékozódásának.Hasonlóan inspirációt
adhat az a 130 tudományos kisfilm, amelyben szintén több evangélikus pedagógus
működött közre. Ezek fejlett animációs megoldásokkal tudományosan is igényes,
ugyanakkor érdekes, figyelemfelkeltő vizualizációkként válhatnak oktatási eszközzé.
Elsődlegesen az evangélikus iskolák STEM (science, technology and mathematics)
képzéseitérinti atematika, dekisebbrészbenbölcsészetiterületen ésahittanoktatásbanishasználhatófilmek készültek.
Reménységszerint a rövid, másfél-kétpercesoktatási-tudományosismeretterjesztő
klipeket egymássalis megosztjáka diákok, hiszen ebbena korosztályban a közösségi információs tájékozódásrendkívül erős. Ezért is indítottuk el a programmásodik
komponensenkéntegyevangélikusközösségiapplikáció fejlesztését. Ennek elsődleges
célja, hogyelsősorbanazevangélikusiskolák diákjai számáravonzó,adigitális eszközhasználatéskultúra trendjeibe illeszkedő megoldásokkaltámogassaésmotiválja aziskolai tanulmányokat segítőtudástartalmak elérését,megosztásátésaközösségekszerveződését.Emellett és ezzel egybefonódvaplatformot kínál a különféle evangélikus
közösségek,hálózatok, információszolgáltatások számárais. Az új applikáció tehát
gyakorlatilag egyházihálózatkéntfunkcionál, amelybenatagoktartalmakat kapnakés
kapcsolatokatépítenek egymássalalcsoportokat alkotva.
Mindezen kezdeményezéseksorán is kiemelt szempontként vettük figyelembe az
evangélikusiskolák pedagógusainakbevonását,akérdéshálózatunkon belüli társadalmasítását, a faktorok aktivizálását, a szakmai-módszertanifejlesztésektámogatását.
Ennek fontosságátmutatja, hogyaprogramharmadik pilléreként egyolyanmódszertani bázist felépítését indítottuk el, amia pedagógia-pszichológialegkorszerűbbmegoldásait teszihozzáférhetővéésfolyamatosanfrissíthetővé digitális felületekenmegvalósuló oktatás számára.
Ehhez avállalkozáshozsikerült megnyerniazEötvös Lorándt TudományegyetemPedagógiai és Pszichológiai Karának szakembereit, akikkel konzultálva megformálódott
egy akadémiai és gyakorlati értelemben is versenyképes kutatás célkitűzése. Szakmai
konzultációink abbóla belátásbólindultak ki, hogya digitális oktatási fordulatról rengeteg,közhely terjedt el, deezek gyakran nélkülözik a legfrissebb tudományoskutatásokeredményeit.Nem véletlenül: adigitális transzformációaligfél évtizedehasználatos
az oktatásban, ésitt is elsősorbana hardverek elterjesztését értik rajta. Az e-learning
magyarországialkalmazása(elsősorban afelsőoktatásban ésfelnőttképzésben,szakképzésben) hazánkban évtizedek óta jelen van, a módszertan tudatosítása, köznevelésbeli
interpretálása, deadigitális átállás ennéljóval mélyebbésátfogóbbfolyamat.
Ennek a felismerésneka jegyébentűzték ki célul a kutatók elsőlépésbenazt, hogy
széleskörűenelemzik a legfrissebb nemzetközi szakirodalmat, ennek legmarkánsabb
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elméletivonulatait összegzikis.Ezt amunkát,amintakötetis mutatja,kiváló színvonalon elvégezték.Azonban a szakmaikonzultációk nyománennél jóval továbbmentek: olyan eredeti, módszertanábanés szemléletébenegyaránt korszerű, színvonalas
anyagotkészítettek,melynekcélszerűfelhasználásávaliskoláink adigitális oktatási valóságélvonalába kerülhetnek. Természetesenehheznélkülözhetetlen pedagógusaink
érdeklődése,involváltsága ésaktív közreműködése.Módszertani tréningek ésworkshopok, folyamatosan működőtudásmegosztóinformációs bázis, interaktív megoldásokkal – ezeklehetnek erre a megfelelőformák. A könyv mind a teoretikus megismeréshez,mindatervezett ésgyakorlati felvetésekkeltámogatottdigitális feldolgozáshoz
kiváló alapotkínál.
Hogy miért volt és lesz érdemesezt a közös munkát befektetni és miért fenntartói stratégia is ennek a rendszerbe -hálózatba építése és szervezése?Elsősorban az
önmagunkkal szembeni szakmai-pedagógiai igényesség,a minőség elvének érvényesüléseköveteli meg,hogya digitális átállás necsakmegtörténjen velünk, hanemalakítói legyünk. A diákokkal szembenkötelezettségünks egybenjól felfogott személyes
érdekünk is, hogy értsük a világukat, a nyelvüket, megtaláljuk a számukrareleváns
befogadáshozvezetőhatékony csatornákat ésmódszereket,amelyekkelsajátönálló tanulási kezdeményezéseiketis tudatosíthatják, társaikkal éstanáraikkal közösenmeghatározhatják egyénitanulási útjaikat. Az evangélikusoktatási hagyományésjövőkép
egyarántezekettételezi, smindezszerencsésenesik egybeintézményi érdekeinkkel is.
Hiszen mindezzelazevangélikusiskolarendszerahazaioktatási rendszerbenélenjáró,
nemzetköziszinten is vállalható fejlesztéseerősödik meg.
Ezen reménységgelésbíztatással köszönömmegazegyházvezetésnevébenaközreműködőkeddigi munkáját sajánlomakiadványt valamennyi pedagógusunkfigyelmébe.A témávalfoglalkozókollégakéntpedigfontosnaktartomkifejezni őszinteörömömet,hogy evangélikuségiszalatt ilyen minőségűszakmaiteljesítményt mutathatunk
fel.

Dr. Fábri György
egyházkerületifelügyelő
MEE ÉszakiEgyházkerület
habilitált egyetemidocens
ELTE PedagógiaiésPszichológiaiKar
Felnőttképzés-kutatási
ésTudásmenedzsmentIntézet
Társadalmi KommunikációsKutatócsoport
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Hogyan használja ezt a könyvet?
Jelen módszertanikézikönyvcélja, hogyatanulási-tanítási folyamatokbanmegvalósuló adhoc jellegű digitális tevékenységekenésa kevésbétudatosan tervezett technológiai integrációs megoldásokontúlmutatóan erősítse a tudatos digitális eszközhasználatot bizonyítékokon alapuló tényekésalegfrissebbkutatási eredményekgyakorlatba
ültetéseáltal.
Kiadványunk minden pedagógusnakértékes segítség lehet, aki fontosnak tartja,
hogypedagógiaimunkájasoránadigitális eszközökintegrációja éshasználatatudatosan, a tanulási eredményességettámogatva valósuljon meg.Elsődleges célközönségét
természetesenazoka digitális pedagógiábanjártas képzőkalkotják, akik a területen
kevésbémagabiztos kollégáik fejlődését hatékonyan és célzottan kívánják segíteni.
Számukra a könyv segítségetkínál ahhoz, hogy a tartalmat egyvagy több fejlesztő
alkalom keretében interaktívan, feladatokkal kiegészítve dolgozzák fel E pedagógusközösségekbenmegvalósulómódszertani továbbképzések,workshopok alapjául szolgálókézikönyvünk célja, hogyazérintett pedagógusokkörébenlehetőségetteremtsen
a differenciálásra, és így megfelelőszintű elméleti és gyakorlati támogatást nyújtson
a különböződigitális jártassággalrendelkezőkollégáknak.Amennyiben nemkijelölt
tréner vezeti a továbbképzést,javasoljuk, hogya tanári karbanazoktatástechnológiai
eszközökalkalmazásaésadigitális pedagógiaterén leginkább jártas kolléga vagykollégáktámogatásávaltörténjen akézikönyvajánlott tartalmának feldolgozása.
A háromnagyobbegységretagolható könyvelsőrészeegynemzetköziadatokonalapuló friss kutatás1 eredményeitmutatjabegyakorlati megfontolásokkalegyütt. Ezen
kutatás szolgála további két fejezet alapjául, melyekelsősorban tevékenység-központúan, egyéni és csoportos feladatok példáin, a differenciálás lehetőségeit figyelembe
vévemutatják beatudatos,hatékonytechnológiai integráció elméletétésgyakorlatát.

A könyvfejezetei:
1. A legfrissebbtémaspecifikusnemzetközikutatási eredményekbemutatása;
2. A kutatási eredményekrealapozott, alegfontosabbmegállapításokhozkapcsolódópedagógiaimegfontolásokgyakorlati vonatkozása;
3. Az oktatástechnológia tudatos integrálásának gyakorlatba ágyazott komplex
megközelítése– elméleti ésgyakorlati szempontokmenténegyaránt.

1 Horváth László,Káplár-KodácsyKingaésMisleyHelga(2020):Digitális transzformációaközoktatásban:Atechnológiai
integráció lehetőségeiéskihívásai. KUTATÁSIJELENTÉS.KészültazEvangélikus PedagógiaiIntézet megbízásából.
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A könyv a gyakorlati hasznosíthatóságotszemelőtt tartva azalábbi vizuális megoldásokkaltámogatjaatrénert/oktatót abban,hogygördülékenyenigazodjonelakönyv
egyesegységeiben:
Ikon

Jelentés
Gyakorlati feladat – a workshop résztvevői által elvégezhető feladat, amelyet
atréner előkészít,ismertet ésmoderál

Tippek,kiegészítőtanácsok,alternatív megoldásilehetőségek

Esetleírás – Elméleti háttér

Esetleírás – Pedagógiaicélok

Esetleírás – Munkaformák

Esetleírás – Alkalmazhatódigitáliseszközök

Esetleírás – Tanulásitevékenységés értékelés
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A módszertani kézikönyv nemcsupánapandémiaokoztaveszélyhelyzetbenmegvalósuló távolléti vagyhibrid oktatáskörülményei között lehet hasznos:a szerzőkcélja
azvolt, hogyolyanjövőbemutató,hosszútávonalkalmazhatótechnológiai integrációs
megoldásokat,pedagógiaimegfontolásokat mutassonbe,amelyeka folyamatosan változó oktatási környezetbenéselvárásrendszerbenis hatékonyan segíthetik a tudatos
pedagógiamunkát.
Reméljük, hogya könyv tartalmának közösfeldolgozásahozzásegíti Önöket a hatékony éshosszútávon fenntartható fejlődéshezazoktatástechnológiai eszközökintegrálásaterén.
Sok sikert éskitartást kívánunktudatospedagógiaimunkájukhoz!
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Foglalkozásterv-előkészületek
A következőkbenajánlásokat,lehetségesgyakorlati megoldásijavaslatokatgyűjtöttünk
összea módszertani segédanyagfoglalkozás/workshop keretében történő feldolgozásához.E tartalom elsődlegesena módszertani segédanyagpedagógusokáltal történő
feldolgozásáttámogatóéssegítőtrénernek/oktatónak szól,aki foglalkozás/workshop
formájábankívánja megismertetni a segédanyagszemléletétéstartalmi elemeit. 2
1. Mégamódszertani segédanyagfeldolgozását szolgálófoglalkozások/workshopok megtervezése és
megszervezéseelőtt fontostisztázniéslátni,hogyarésztvevők
•
•
•
•
•
•

pontosanhányanlesznekafoglalkozáson,
milyenformábanlesznekjelenafoglalkozáson(jelenléti, online,blended,hibrid),
összesenmennyiidőttudnakszánniafoglalkozásra,
egyszervagytöbbalkalmasworkshopformájábantudnak/kívánnakrésztvenni,
milyeniskolaiszintentanítanak,milyentantárgyakat/tudományterületeket,
milyen előzetesIKT-sismeretekkel/digitális kompetencia-szinttelvágnaknekiaworkshopnak.

2. Amennyiben ismerjük a kereteket, úgysokkal rugalmasabban,a résztvevők igényeihez alkalmazkodvatudjukkialakítaniafoglalkozás/workshopfelépítését ésmenetét.Ahatékonyságkulcsalehet
afoglalkozásravonatkozóalapvető információk, tanulási célokátgondolásaésrögzítése,mielőtt nekilátunkakonkréttevékenységekkiválasztásának.Ehhezafoglalkozásalapvetőinformációit
összefoglalótáblázathasználatát kínáljuklehetőségként(Mellékletek: 1.számúmelléklet).
3. Azalapvető célok rögzítését követően szükséges,hogyátgondoljuk,melyek a módszertani segédanyagokatleginkábbszolgálótevékenységek! Afoglalkozás/workshoptevékenységeit érdemes
a pedagógiaitervezés kapcsánjól ismert és bevált RJR-modell2 mentén felépíteni (Mellékletek:2.számúmelléklet).
4. Amódszertanisegédanyagháromegységénektartalmi elemei hatékonyantölthetik kiazRJRmodell egyes szakaszait. Ezek felépítése, vagyis azelméleti egységekés azazokhozkapcsolódó
gyakorlatitevékenységekegymásraépítkezőkiválasztásaatréner feladatát képezi.Ehhezazalábbi,
arésztvevőkigényeihezmérten rugalmasanalakítható irányokat javasoljuk(1.táblázat)

2 BárdossyIldikó, DudásMargit, PethőnéNagyCsilla ésPriskinnéRiznerErika(2002):Akritikai gondolkodásfejlesztése.
Azinteraktív ésreflektív tanulás lehetőségei. Tanulásisegédletpedagógusokéspedagógusjelöltekszámáraasaját élményű
tanuláshoz. Pécsi Tudományegyetem,Pécs – Budapest. 172-174.

15

1.táblázat: Az RJR-modell egyes fázisaihoz felhasználható tartalmi egységek

“Ráhangolódás” szakasz
lehetséges tartalmi egységei,tevékenységei

“Jelentésteremtés” szakaszlehetséges tartalmi
egységei,tevékenységei
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• Mit mondanemzetköziszakirodalom-rövid prezentáció/előadás az
elméleti egységből(15perc)
• 1.feladat:Aváltozásokbanérintett érdekcsoportokkezelése(20 perc)
• 2.feladat: Tanáriénhatékonyság-kérdőív(15perc)
• 3.feladat:Anevelőtestület digitálispedagógiaikompetenciájánakfejlesztése szakmaiközösségben(30 perc)
• 5.feladat – Milyenszintenálloka TPACK-modellegyeselemeinek tekintetében? (10perc)
• Pedagógiai megfontolások - rövid prezentáció/előadás az elméleti
egységből (15perc)
• 4.feladat – Tervezzüktudatosanadigitális technológiákintegrációját
aSAMR-modellel! (15perc)
• 5.feladat – Milyen digitális eszközöket,felületeket ismerek, amelyek
a pedagógiaimunkámat és a diákokhatékony tanulását segíthetik?
(15perc)
• 6. feladat – Hogyanfejleszthetők a diákok21.századikompetenciái?
(25perc)
• 7.feladat – Gondoljuk át saját pedagógiai tervezési munkánkat!
(5-10perc)
• 8.feladat:Határozzukmegatanulásicélokat! (30 perc)
• 9.feladat: Ismerjükfelazálhíreket ésakamuweboldalakat!(10-15perc)
• 10.feladat – Hogyan értékeljük a tanulók digitális produktumait?
(25perc)
• Esetkártyák - digitális pedagógiai problémahelyzetek megoldása
(30 perc/feldolgozás+15perc/megbeszélés)
⬥ 1.ESET Tanulóiegyüttműködésreépülőmodell (Student Collaboration Model)
⬥ 2.ESET Tanulóikutatásraépülőmodell(Student ResearchModel)
⬥ 3.ESET Produktumra épülőmodell(Product Model)
⬥ 4. ESET Külső szereplőkkel való együttműködésre épülő modell
(OutsideCollaboration Model)
⬥ 5.ESET A tanulási környezetkiterjesztésére épülőmodell (OpeningupSchool-basedLearning)
⬥ 6.ESET Atanulásmély,személyreszabásáraépülőmodell(PersonalizedandDeepLearning)
⬥ 7. ESET Az informális tevékenységek bevonására épülő modell
(AcrossFormalandInformalSettings)

A reflexiós fázishoza résztvevői csoport igényeihez, a képzésfókuszához
kapcsolódótevékenységeket is tervezhetünk. Ilyenek lehetnek például az
alábbiak:

“Reflexió” szakaszlehetséges tartalmi egységei,
tevékenységei

• Miazaháromdolog,amitmagaddalviszel aworkshopról?
• Milyen háromúj dolgottanultál a workshopon?Ezt a tudást hogyan
tervezed visszaforgatnia mindennapipedagógiaigyakorlatba?
• Miaz,amitki fogszpróbálniaworkshoponmegismertmódszerek,felületek közülésezthogyan,kikkeltervezed?
• 3dolog,amitaworkshopontanultam;2kérdésematanultakkal kapcsolatosan; 1visszajelzésatrénernek/oktatónak.
• Készítsünkközösszófelhőtaworkshopsoránmegtanultlegfontosabb
fogalmakból!
• Készítsünk közösgondolattérképet a workshopsorán tanultak alapján!
A résztvevők reflexióit gyűjthetjük valamilyen, a workshoponmegismert
digitálisfelületen is(pl.Padlet, GoogleDokumentum,Mentimeter(szófelhő,
nyílt végűválasz)).

Tipp:Amennyibentovábbi reflexiós gyakorlatot emelne bea foglalkozászárásaként,úgytekintseátSzivákJudit (2014):Reflektívelméletek,
reflektív gyakorlatokcíműkönyvét!

5. Amennyiben úgyérzi, szívesen használna egy alapként is szolgálhatókonkrét megoldási javaslatot
afoglalkozás/workshopmegvalósítására,úgytekintse átaʼMellékletekʼ-benelérhető ʼFoglalkozásterv példa asegédanyaggyakorlatifelhasználásáraʼtáblázatot(Mellékletek: 2.számúmelléklet)!
Mielőtt nekilát…
• Hatrénerként úgyítéli meg,hogyaworkshoponrésztvevőpedagógusokigényeihezésafoglalkozáscéljaihozjól illeszkedik azalábbifoglalkozásterv,akkor használjafel atervezéshez ésa megvalósításhoz!
• Ha bizonyostevékenységeket (vagy akár a teljes folyamatot) az Önfoglalkozásánakcéljai függvényébenésarésztvevőktekintetébennemtartideálisnak,hatékonynak,javasoljuk,hogycserélje
leafenti táblázatbanfelsorolt lehetőségekegyikérevagyhagyjael,alakítsaát!
• Biztatjuk arra is,hogyarésztvevők igényeihezésa foglalkozás/workshopcéljaihozmérten akár
sajátmagaalakítsonkiegyújfoglalkozástervet!
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