Kedves Látogató!
Ahogyan azt a beköszönőben is olvashattad, ezt az oldalt azért hoztuk létre szakértő
pedagógusok segítségével, hogy jól érthető, használható segédanyagokat biztosítsunk minden diák
számára iskolai tanulmányaikhoz, az érettségire való felkészüléshez. Mi is lehet eredményesebb a
mai technika mellet, mint egy folyamatosan bővülő és változó internet portál.

Nézzük sorjában, mi az, amit kínálunk!
Minden felhasználónk számára szabadon elérhető a „Jegyzetek” a „Videók” vagy a
„Segédanyagok” menüpont alá tartozó anyag. Ahhoz, hogy elérd a nyomtatható, szerkeszthető
másolható vagy kisfilm formájában megtekinthető PDF, JPG, PNG vagy MP4 formátumú fájlokat csak,
regisztrálnod kell, amit természetesen ingyenesen megtehetsz. Ha még ez sem győzött meg, hogy
diákjaink egyre bővülő csoportjához tartozz, kérlek, tekintsd meg próbaanyagainkat, az „AKTUÁLIS
AJÁNLATAINK” menüpontban! Itt belekukkanthatsz a WebGiMi-be: hogyan néz ki egy-egy tétel
letisztult és praktikus PDF változata, vagy hogy mennyire magyaráz lényegre törően, érthetően
pedagógusunk próbavideónkon.

Most lássuk, hogyan néz ki a WebGiMi regisztrált diákjaink számára!
A „Jegyzetek” menüpont alatt tantárgyi bontásban olyan témaköröket találsz, amelyek mind
szerepelnek a középiskolai tananyagban, és amelyekhez a kidolgozott tételeket több forrásanyag
felhasználásával, és főként lelkiismeretes pontossággal készítettünk. Igyekeztünk elhagyni a
tankönyvek néhol túlbonyolított megfogalmazásait, és mindent akár többször is elmagyarázni, annak
érdekében, hogy minden összefüggést biztosan megérts. Sőt, mivel több forrásanyagot használtunk
fel, valószínűleg itt olyan információkat is meg fogsz találni, amit esetleg a tankönyvedben nem. (pl.
irodalomból egy-egy regény cselekményének leírását vagy történelemből egy-egy olyan összefüggést,
amivel sokkal érthetőbbé válik az adott korszak).
Igyekeztünk minden korosztály igényeit kielégíteni, ezért elkészítünk egy „Fogalomtár” menüpont,
hogy a középiskolásnál fiatalabb diákok is eredményesen használhassák a WebGiMi-t. Tételsorunk az
érettségizőknek azért kiváló alapanyag, mivel a most érvényben lévő érettségi rendszer lehetővé
teszi, hogy a tanárok gyakorlatilag bármilyen címmel, bármilyen szempont szerint összeállított tételt
írathatnak a diákokkal, és az általunk összeállított anyag megfelel ennek a sokszínű követelménynek.
Az oldalunkon szereplő anyagokat, ha éppen megfelel a feladatul kiadott tétel címének, használhatod
egy az egyben, vagy még inkább, mint alapanyag saját tételed kidolgozásához összeválogatva azokat
a részeket, amelyek éppen Neked kellenek. Ezért ne lepődj meg, ha alkalmanként akár 25 oldalnyi
anyagot is találsz egy-egy témakörben. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindet meg kell tanulnod.
Egy ilyen terjedelmes fájl tartalmazhat akár 8-10 műelemzést is, amiből kiválaszthatod a számodra
épp aktuálisat.
Bizonyára előfordult már Veled is, hogy az interneten nem mindenről találtál elég részletes anyagot,
megtörténhet, hogy egy témáról csak fél oldal van jegyzetszerűen összedobva, míg másról akár több
oldalnyi anyag is található. Nálunk minden tantárgyat egy-egy ember dolgozott ki az alapoktól a
legbonyolultabb részekig, ami azt az előnyt biztosítja, hogy minden egyformán pontos és részletes.
Még az általunk használt kiemeléseket és formátumot is igyekeztünk egységesíteni.
A „Videók” menüpontban tanárok, és egyetemi, főiskolai hallgatók által leadott órai
tananyagokat találsz. A magyar nyelvű interneten még nem terjedt el ez a fajta oktatási módszer,
azonban más országokban már bevett gyakorlat, és óriási népszerűségnek örvend az internet alapú

oktatás. Bizonyos tantárgyakból CD-n megrendelhető videótár létezik ugyan Magyarországon is, ám
ezek igencsak súlyos összegekbe kerülnek. A mi videótárunk elérésének csupán az ingyenes
regisztráció a feltétele. Ez a sajátos „téka” képzett pedagógusok magyarázatait tartalmazza
tantárgyanként a legfontosabb témakörökről. Kisfilmjeink „emészthető” hosszúságúak, így nem
ragasztanak a székhez órákig, mégis tartalmazzák a lényeget. Nagy előnyük, hogy újra
meghallgathatod a legfontosabb összefüggéseket, mégis más szemszögből látod és hallod az órán
elhangzott anyagok egy tömörített változatát.
Fontosnak tartom itt megjegyezni, és az ötletünk alapja, a fejlesztés mozgatórugója is ez volt, hogy
ha bizonyos tantárgyakban - amiben gyengélkedsz - találsz „Alapok” menüpontot, azt mindenképp
tekintsd meg. Hidd el itt van az, ami neked kell! Csak biztos alapokra tudsz építkezni! Példának
említeném matematikából a szöveges feladatok megoldását, ami sokaknak okoz nehézséget.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem kell többé iskolába járni. Éppen ellenkezőleg, az iskolába
járást tesszük könnyebbé, hisz ha lemaradtál az órán, vagy csak hiányoztál, és az órán a tanárodnak
nincs lehetősége, hogy elmagyarázza még egyszer ugyanazt, velünk kipótolhatod a hiányzó részt. És a
rendszer nagy előnye, hogy egy-egy magyarázatot végtelenszer meghallgathatsz, ezáltal nem gond,
ha lemaradtál, csak vissza kell tekerned és máris újra hallhatod a lényeget. Videótárunkkal segíteni
szeretnénk mind neked, mind pedig tanárodnak úgy, hogy kipótoljuk fejedben azokat a fehérfoltokat,
amik miatt az iskolai órán egyszerűen elveszted a fonalat, és úgy telnek el teljes órák, hogy nem
tudod, miről van szó, csak mert egy valamit valamikor régen nem értettél meg.
A vizsgákra való felkészülést segíti a „Korábbi érettségi feladatsorok” menüpontban
található anyagok. Itt megtalálhatod az elmúlt évek érettségi vizsgáit, mind alap, mind középszinten a
megoldó kulcsokkal együtt. S a tervünk az, hogy ezeket még bővítsük más jellegű vizsgák anyagával is.
A WebGiMi számunkra véget nem érő feladat, számotokra véget nem érő tudástár. Terveink
szerint a jövőben további tantárgyakkal fog bővülni kínálatunk, ahol helyet kapnak majd olyan
közkedvelt választható érettségi tárgyak, mint a földrajz vagy a művészettörténet. Az oldalfejlesztés
részeként a tantárgyi bővítésen kívül a „Tesztek” menüpontban úgy nevezett interaktív tesztek is
feltöltésre kerülnének. Ezek segítségével egyszerű, de érdekes tudáspróbáknak vetheted alá magad,
hogy felmérhesd, mennyi mindent tanultál a WebGiMiben.
Amit nagyon fontosnak tartok megjegyezni, hogy nálunk nem fordulhat elő az, hogy valótlan,
téves információk miatt valamit rosszul tanulsz meg, ezzel rontva esélyeidet a vizsgákon.
Hírlevelünkben minden újításról információt kaphatsz!

Hasznos időtöltést és kellemes böngészést kíván,
A WebGiMi csapata

