
  

Bevezető:  Összegzés: 

A Lynda.com (az online kurzusok piacvezetője) 
és a LinkedIn egyesítése magas színvonalú és 
pozitív értékelésű kurzusokat kínál. 
 
Egy nagyon jól ismert tény az internetről, hogy hatalmas 
hatással van az ember társadalmi életére. Mindannyian 
egyetértünk azzal a ténnyel, hogy a közösségi 
hálózatok különleges jelentőséget kaptak akkor, amikor 
nem csak a legközelebbi ismerőseinkkel, hanem a nem 
olyan közeli emberekkel is szocializálódunk. Ezért ezek 
a változások a szakmai készségek és azok 
fejlesztésének átalakulását is kikényszerítették. Az 
elmúlt évtizedben teljesen megváltozott az a mód, 
ahogyan a munkaadók végzik a toborzási folyamatot. 
 

A személyes életünkben használt közösségi hálózatok 
és a szakmai fejlődés közötti kapcsolat hozta létre az 
üzleti közösség legfontosabb közösségi oldalát: a 
LinkedIn-t. Ez a közösségi hálózat maximalizálja a 
foglalkoztatás fejlődését. Ezt a célt szem előtt tartva a 
Lynda.com és a Linkedin egyesült, és megszületett a 
LinkedIn Learning. 
 
A LinkedIn Learning egy olyan online oktatási platform, 
amely a keresett készségek elsajátítására, a 
felhasználók tudásbázisának frissítésére és új témák 
felfedezésére összpontosít. A személyre szabás ebben 
a projektben kulcsfontosságú, mivel a felhasználó 
személyre szabott kurzusajánlásokat kap a világméretű 
LinkedIn hálózaton dolgozó szakemberek millióitól 
származó egyedi, adatvezérelt betekintések alapján. 
Az is kiemelkedik, hogy az iparági szakértők támogatják 
ezt a tanulási módot, hiszen a kurzusokat valós 
szóhasználattal rendelkező oktatók tartják. 
 

 
 

 

 Ez az esettanulmány arról szól, hogy a 
LinkedIn Learning projekt, amely a LinkedIn és 
a Lynda.com egyesülésével jött létre, hogyan 
találta meg, mire van szükségük a tanulóknak 
ahhoz, hogy hatékonyan ki tudják használni a 
technológia által mostanában felerősített 
eszközöket többségét. 
 
A projekt céljai közé tartozik az igényelt 
készségek elsajátítása, a tudásbázis 
frissítése, új témák feltárása, a különböző 
munkakörökhöz szükséges készségek 
fejlesztése és a tanulási kínálat személyre 
szabása. 
 
„Pénzkeresés az, amit tennie kell ahhoz, hogy 
fenntartsa az üzletét – ez nagyon erős 
késztetés arra, hogy valami értékeset és 
fontos célokat érjen el.” 

Lynda Weinman, a Lynda.com alapítója 

 

 

Eset tanulmány: 

Linkedin tanulás 

Technology  
Enhanced  
Learning  



 

 

 

 

 

Technológiával támogatott 

tanulás:  

 Munka a világjárvány idején 

A számítógépes és informatikai rendszerek 
fejlesztése lehetővé teszi az információk 
magas színvonalú elemzését, ami azt jelenti, 
hogy hatékonyabb és produktívabb módszer 
áll rendelkezésre az olyan tanulási 
lehetőségek kínálatára, amit éppen keresnek. 
A LinkedIn Learning nem csak azt a technikai 
platformot kínálja, amelyen a tanuló 
hozzáférhet számára legmegfelelőbb 
kurzushoz, hanem a felhasználó tanulásának 
tesztelésével és tanúsítványok kiállításával is 
méri a sikert. Következésképpen, tekintettel a 
LinkedIn professzionális szektorokban 
mutatott erejére és relevanciájára, ezen 
tanúsítványok birtoklása még inkább növeli a 
hozzáadott értéket. 
  
A TEL (Technology Enhance Learning) 
(Technológiával támogatott tanulás) 
használata ebben az esetben 
kulcsfontosságúak a projekt fő célpontjai 
számára, melyek a magánvállalkozások, a 
diákok és a közszféra A TEL jelentősége 
azonban a LinkedIn Learningben túlmutat, 
mivel a projekt fő tevékenysége a kezdetektől 
fogva teljes mértékben online történt. 
 

 

 

 2020-ban a COVID-19 által okozott helyzet 
következtében az online tanulási módok 
elterjedése óriási növekedést mutatott. Egyes 
tanulók megfigyelték, mennyire egyszerűbb 
és kényelmesebb az online órákon „látogatni”, 
mint azokat, ahol személyes megjelenés 
szükséges. 
 
Az oktatási szektor kénytelen volt átállni az on-
line oktatásra, és ez tudatosította a tanulókban 
ennek nagy előnyeit. Megállapíthatjuk tehát, 
hogy az online kurzusok megítélése pozitív 
tendenciát indított el, amely e  tanulási mód 
értékelésének és népszerűségének 
növekedésével zárult jár. 

 

 

 

 

 

Az E-Growth projektet az Erasmus+ program támogatta. A projekt célja az volt, hogy feltárja az üzleti szimulációk 
és a technológiával segített tanulás (TEL) használatát a szakoktatás és képzés (TEL) megvalósításának területén. 
A TEL Kézikönyv és az E-Growth üzleti szimuláció angol, cseh, spanyol, görög és magyar nyelven érhető el. 
További információkért látogasson el a https://e-growth-project.eu/ oldalra. 

.  Jogi nyilatkozat: Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a 

dokumentum csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az itt található információk esetleges 

felhasználásáért. 
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