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Bevezetés 

Kinek szól ez a segédanyag? 
A vizsgáztatással és értékeléssel kapcsolatos online segédlet az ELTE PPK oktatói számára 

készült, s a korábban megjelent ‘Távolléti oktatást támogató módszertani segédanyag az ELTE 

PPK oktatói számára’ című segédanyag kiegészítéseként tekinthető, a specializáltan vizsgára és 

értékelésre vonatkozó tartalommal. A segédanyag célja, hogy szakmai támogatást nyújtson az 

oktatóknak a távolléti oktatás keretében megvalósuló, újfajta vizsgáztatási és értékelési 

megoldásokkal kapcsolatosan, egyaránt figyelembe véve a technológiai, jogi-etikai, pszichológiai 

és pedagógiai-módszertani szempontokat.  

 

Hogyan épül fel?  
A komplex segédanyag első felében a hallgatói munka online, távolléti oktatásban való 

értékelésére, a hallgatók vizsgáztatásra vonatkozóan alapvető módszertani megfontolásokat 

ismertetünk, melyek figyelembevételét az ELTE PPK kiemelten fontosnak tekinti.  

A következőkben áttekintjük, milyen jogai és kötelezettségei vannak a hallgatónak és az 

oktatónak az online vizsgák tekintetében, továbbá arra is kitérünk, hogy ebben az új tanulási 

környezetben milyen technikai nehézségekbe, jogi-etikai problémákba ütközhetünk a vizsgák 

kapcsán és ezeket hogyan küszöbölhetjük ki a leghatékonyabban.  

Ezt követi a ‘Kontaktból online: hogyan alakíthatjuk át hatékonyan az eddig offline 

megvalósított vizsgákat, a hallgatók értékelését?’ című egység, melyben a kontakt környezetben 

leggyakrabban előforduló vizsgáztatási és értékelési formák online térben való 

megvalósíthatóságát mutatjuk be, felhívva a figyelmet a lehetséges nehézségekre és azok 

megelőzési lehetőségeire, például a felügyelt vizsgatermekben megvalósuló zárthelyi dolgozattal, 

a hallgatói prezentációkkal, kiselőadásokkal, vagy éppen a szóbeli vizsgákkal kapcsolatosan. 

Zárásként bemutatjuk, milyen további ötletek, megoldási javaslatok állnak rendelkezésre az 

online térben való értékelés, vizsgáztatás kapcsán.  

A segédanyag minden egységéhez tartoznak módszertani-technikai tippek, melyek 

segíthetik az adott módszer még hatékonyabbá tételét - olvassa el őket! 
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Milyen szemléletben készült?  

Akárcsak a távolléti oktatásra átállást támogató munkánk esetében, itt is a koronavírus-járvány 

szülte kényszerhelyzetben fogtunk neki az anyag összeállításának. Tudjuk, hogy a vizsgaidőszak 

a szorgalmi időszakhoz hasonló fokozott terhet jelent majd mind oktató kollégáink, mind 

hallgatóink számára, sőt bizonyos esetekben sokkal erőteljesebb a váltás az oktatás 

átalakításához képest. Ugyan a kivitelezésre fordítható idő hosszabb, mint amikor egy hét alatt 

kellett a kontaktból online oktatásra váltani, azonban a tét - különösen a hallgatók számára - még 

nagyobb, hiszen míg egy kevésbé sikerült óra után van mód korrekcióra, a vizsga esetén az 

ismétlések száma kevés és azok következménye is súlyos. Ezért a jelen mű mind szerkezetében, 

mind tartalmában visszafogottabb, az egyszerűen és könnyen megvalósítható megoldások 

bemutatására szorítkozik. Megalkotásakor azt is szem előtt tartottuk, hogy akárcsak az oktatók, 

a hallgatók sem önszántukból kerültek ebbe a helyzetbe, így minden megoldás ajánlásakor - és 

javaslatunk szerint kiválasztásakor - ezt a szempontot is hangsúlyozandónak tartjuk. Ehhez 

igazodóan jelezzük annak fontosságát, hogy adott esetben a hallgatók javaslatai, öteletei is 

figyelembe vételre kerüljenek a megválasztott értékelési mód kialakítása során. Mindazonáltal a 

lehetséges alternatív értékelési módok végiggondolása, áttekintése és kialakítása a jelenlegi 

helyzettől függetlenül sem haszontalan, a jövőre nézve is számos lehetőséget kínál mindannyiunk 

számára. Így arra bíztatunk mindenkit, hogy az adott kurzushoz, annak tanulási eredményeihez, 

a hallgatói jellemzőihez igazodva találja meg a megfelelő módszert. Ahogy eddig is hagyomány 

volt karunkon a jó gyakorlatok megosztása,1 úgy maga ez a mű is követi ezt az irányt és örömmel 

vesszük, ha a vizsgaidőszak végén a mostani tapasztalatokkal gazdagíthatjuk ennek tárházát. 

A szerzők  

                                                
1 A PPK Neveléstudományi Intézetében működő Felsőoktatás-pedagógiai Módszertani Központ 2019-ben 
tartott egy Oktatói teadélutánt az innovatív vizsgáztatás témájában, melyben a vizsga új, a komplex tanulási 
eredményeket értékelő, a hallgatók tanulását eredményesen szolgáló gyakorlatokat mutattunk be. 
Bővebben ld. A további hasznos linkeknél. 
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Mit szükséges figyelembe venni az online értékelés, 
vizsgáztatás kapcsán?  
A hallgatói munka online, távolléti oktatásban való értékelésére, a hallgatók vizsgáztatására 
vonatkozóan alapvető módszertani megfontolások fogalmazhatók meg, melyek az alábbiak:  
 

1. A vizsga, számonkérés legyen teljesíthető! 
Az ELTE PPK arra törekszik, hogy a félév mindenki számára teljesíthető legyen. Ezért 
olyan szakmai és méltányossági megfontolások mentén tervez és tesz ajánlásokat, amik 
mind a hallgatók, mind az oktatók számára a minőség standardok figyelembevételével 
adnak lehetőséget a kurzusok teljesítéséhez.Ehhez a következőket érdemes megfontolni: 

● előzetesen megosztott, részletes leírás készítése az értékelés/vizsga folyamatáról 
kitérve a vizsga online lebonyolításának folyamatára, időkeretére, feltételeire 

● javítási lehetőség előzetes tisztázása a hallgatókkal  
● többféle vizsgázási variációi felajánlása. Ennek sokszínű lehetőségeiről bővebben 

Kontaktból online: hogyan alakíthatjuk át hatékonyan az eddig offline 
megvalósított vizsgákat, a hallgatók értékelését? című részben olvashat.  
 

2. Törekedjünk az esélyegyenlőség biztosítására, a jogi-etikai keretek 
betartására!  
A hallgatók vizsgakörülményei esetenként eltérőek lehetnek (pl. internetes kapcsolat 
minősége, eszköz (kamera, mikrofon) léte, hiánya, vizsgázásra alkalmas helyiség, 
lakóhelyi körülmények). Ezek mind olyan kérdések, amelyeket a hallgató nem, vagy nem 
feltétlenül tud befolyásolni. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az esetben a távolléti 
(online) vizsga nem a hallgató választása, akárcsak az ahhoz történő alkalmazkodás sem. 
A hallgató egyéni körülményeinek figyelmen kívül hagyása az egyenlő bánásmód 
alapvető alkotmányos jogának sérelméhez vezethet! Ezért ezt a szempontot is mérlegelni 
kell az értékelés alapjának, eszközének (az értékelés módjának) megválasztásakor.2 
Amennyiben úgy dönt, hogy online szóbeli vizsgát tart, akkor az offline vizsgához 
hasonlóan ekkor is fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vizsga transzparens jellege 
megmaradjon, ezért gondoskodjon arról, hogy a vizsgáztatón és a vizsgázón kívül 
harmadik személy (vizsgázó) jelen legyen. 
Amennyiben olyan megoldást választ, amelynek keretében a hallgatónak előre hang- 
vagy videóprezentációt kell beküldenie, gondoskodnia kell annak biztonságos tárolásáról 
és erről előzetesen a hallgatókat tájékoztatnia kell. Ezt kiváltó, jó megoldás lehet az is, ha 
a hallgató a saját fájlmegosztó felületére tölti fel a prezentációt, és csak annak linkjét osztja 
meg a vizsgáztatóval, ebben az esetben ugyanis a tárolás adatvédelmi kérdései csak 
akkor merülnek fel, ha az oktató a linkről a fájlt lementi. 
 

                                                
2 Az etikai korlátok betartásának fontosságára a nemzetközi gyakorlat is felhívja a figyelmet, lásd pl. a University of 
Pennsylvania Code of Academic Integrity c. dokumentumát: https://catalog.upenn.edu/pennbook/code-of-academic-
integrity/ 

https://catalog.upenn.edu/pennbook/code-of-academic-integrity/
https://catalog.upenn.edu/pennbook/code-of-academic-integrity/
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Tipp: A hallgatók digitális felkészültségéről, eszköz-ellátottságáról, digitális 
körülményeikről minden oktató értesülhetett az e-mailben megküldött hallgatói 
profilokban, kérjük ezeket tekintsék át a vizsgáztatás formáinak kiválasztásának és 
annak menetrendjének kialakításának során! 

 
 

3. Esélyegyenlőségi szempontok a vizsgáztatáshoz 
A járványhelyzet okozta változások, az eligazodás nehézsége a sokféle új helyzetben, a 
rutinok megszűnése, az izoláció, a vírushelyzet okozta szorongás felerősödése minden 
oktatónak és hallgatónak extra kihívást jelent, azonban ez fokozottabban érvényes a 
fogyatékkal élő vagy tartós betegséggel küzdő hallgatókra. A fogyatékos hallgatók 
számára az esélyegyenlőség biztosítása a vizsgaidőszak offline megszervezése során is 
fokozott odafigyelést igényel, azonban online környezetben a megszokott alternatív 
megoldások nem, vagy csak nagyobb nehézségek árán, esetleg aggályosan 
működhetnek. Több olyan nehézségük adódhat, ami növeli a tanulásban való 
hátrányukat. Sok esetben már eddig is, a távolléti oktatás megnövekedett terhei is jelentős 
lemaradást okoztak számukra a feladatok követésében. A vizsgákra való felkészülés 
önmagában is többletidőt és energiát igényelhet, nehézséget okozhat. Kiestek azok az 
apró, de fontos támogatási lehetőségek, amelyeket a mindennapi találkozásaik során 
megkaphattak az oktatótól vagy a csoporttársaktól, emellé gyakran a megszokottnál jóval 
több kiadott olvasnivalóval kell megbirkózniuk, úgy, hogy a segítségkérés és a 
kommunikáció nehezített. 
Az értékelésbe számító feladatok megtervezésénél és kivitelezésénél az esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében érdemes figyelembe venni az alábbi szempontokat. 
 

Tipp: A regisztrált speciális szükségletű hallgatóknak a kari koordinátor által kiadott 
igazolása van, amit digitális formában, e-mailben juttathatnak el a vizsgáztatókhoz. 
Előfordulhat, hogy valakinek valamilyen okból nincs ilyen igazolása, akkor a hallgató, 
de akár az oktató is keresse közvetlenül a koordinátort, Solymosi Katalint az 
eselyegyenloseg@ppk.elte.hu, az angol nyelvű képzésekben equal.opp@ppk.elte.hu 
címen.  

 
 

● A legtöbb fogyatékkal élő hallgató számára kiemelten fontos a feladatok 
ütemezésének segítése. Sokat számít, ha előre tudják, mikorra mivel kell 
készülniük, és ha az erre megadott időkeretben van rugalmasság. Ez különösen 
fontos az autizmus spektrumzavarban és az ADHD-ban szenvedő hallgatóink 
számára. 

● Érdemes az egyes szervezeti egységekben egyeztetni az időpontokról, formákról 
és platformokról, mivel jelentős többletterhet ró a speciális szükségletű hallgatókra 
az eligazodás ezekben.  
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● Amennyiben lehetséges, tegyék lehetővé a rövidebb egységekben való 
számonkérést.  

● Segítséget jelent a diszlexiás-diszgráfiás, ADHD-s és a látássérült hallgatók 
számára is, ha a tájékoztatók és a feladatok szövege egyszerű mondatokban 
megfogalmazott, könnyen érthető.  

● A vizsgák során vegyék figyelembe, hogy egyes fogyatékosság-típusoknál az 
érzékszervi, mozgásos vagy kognitív funkciók zavarából fakadó problémák nem 
azonosak az értelmi képességek alacsony színvonalával, és nincsenek 
összefüggésben a felkészültséggel. Bonyolult, összetett kérdések 
megválaszolása gondot okozhat a diszlexiás, diszgráfiás, a figyelemzavaros vagy 
érzékszervi fogyatékos hallgatóknak. Ne értékeljük a diszes hallgatók nyelvi-
helyesírási problémáit.  

● Az angol nyelvű képzésekben a nyelvi nehézségek a fogyatékkal élők számára 
sokszoros problémát okozhatnak, különösen vizsgadrukk hatása alatt. Emiatt a 
megfogalmazásban itt is fontos az egyszerűségre való törekvés. 

● A szövegek megértését a diszlexiás és diszgráfiás hallgatóknál segítheti a 
képekkel való támogatás. Ugyanakkor a látássérült hallgatók nem tudják 
értelmezni ezeket, számukra a grafikonok, ábrák, illusztrációk adaptálásában segít 
a Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI). Jegyzetek szkennelésével 
és digitális tartalmak adaptálásával is támogatja a távolléti oktatást. 

● Amennyiben vak vagy aliglátó hallgató van a csoportban, lehetőleg olyan 
platformot válasszanak a feladatokhoz, ami akadálymentes. A Canvas ilyen, a 
Moodle kevésbé vakbarát. Ha egyéb platformot is használnak a tanításhoz és 
értékeléshez (Mentimeter, Padlet stb.), annak használatát ne tegyék kötelezővé, 
ha nem akadálymentes. Ezt az érintett hallgatók tudják megmondani.  

● A fogyatékosság típusától függetlenül, a kiadott feladatok megoldásához több 
időre van szükségük. Ez igaz a rugalmasan megoldható feladatokra is, de 
kiemelten fontos az Időkorlátos online írásbeli feladatok esetén. A jogszabály + 
30%-kal több időt ír elő ilyen esetekben. Ezt az igényüket a hallgatók személyesen 
jelzik az oktatók felé, 4 nappal a vizsga előtt. Ne feledjék a vizsga időkorlátját a 
választott online felületben hallgatónként külön is be lehet állítani. 

● Általános elvként, ahogy korábban olvashatták, javasoljuk az élő szóbeli vizsgák 
írásbeli kiváltását. Azonban előfordulhat, hogy a hallgató fogyatékossága indokolja 
a szóbeli vizsga lehetőségét, és ezt jogszabály is rögzíti. Amennyiben megoldható, 
biztosítsa az ehhez való jogát.   

 
4. Ha tehetjük, váltsuk ki az élő szóbeli vizsgákat! 

Az ELTE PPK fontosnak tartja az akadémiai integritást (őszinte és erkölcsi magatartás 
iránti elkötelezettség és annak demonstrálása egyetemi környezetben), így a hallgatói 
munka értékelésénél is elsősorban az akadémiai integritásra vonatkozó alapelvek 
betartására törekszik. Emiatt a Kar elsősorban aszinkron megoldásokat javasol az 
ellenőrzött online szóbeli vizsgáztatással szemben.  
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Azért javasoljuk a szóbeli értékelés kiváltását, mert... 
● a folyamatos szélessávú internet-hozzáférés szükségessége miatt 

megnövekedett a technikai hibák veszélye (pl.: rossz wifi jel, rendszerösszeomlás 
stb.), 

● a webkamera megléte és használata nem minden hallgató esetében biztosított, 
így ez a megoldás nem támogatja az esélyegyenlőséget, 

● a hallgató vizsgájának időkorlátja, a vizsgáztatók online képpel és hanggal történő 
bekapcsolása jelentős feszültséggel, szorongással és a hallgatói teljesítmény 
csökkenésével járhat,  

● az online szóbeli vizsgák során sem zárható ki a csalás lehetősége (még akkor 
sem, ha korlátozzák a hallgató számítógépén a különböző megnyitott ablakok 
közötti váltás lehetőségét, hiszen ez csak egy eszközön történik meg), 

● a szóbeli értékelés mellőzésével beépíthetünk további, a tanulási eredményekhez, 
célokhoz maximálisan illeszkedő értékelési lehetőségeket, 

● konstruktívan segíthetjük a hallgatók időbeosztását, elkerülhetjük az év végi 
vizsgák dömpingje miatti hallgatói túlterhelést, tekintettel a hallgatók egyéni 
körülményeire, a koronavírus okozta speciális, gyakran kifejezetten nehéz 
helyzetükre, 

● csökkentheti az oktatók hosszú ideig tartó, folyamatos monitor előtti 
munkavégzését. 

 
 

5. Vegyük figyelembe a pedagógiai-módszertani szempontokat is! 
A kurzusainkhoz kapcsolódó félév végi értékelés arról kell, hogy tanúbizonyságot adjon, 
a hallgatók elérték azokat a tanulási eredményeket, amelyeket a félév kezdésekor 
meghatároztunk, s amelyek a tematikában is szerepelnek [és így hozzájárulnak a képzési 
és kimeneti követelményekben (KKK) megfogalmazott tanulási eredmények, célok 
eléréséhez]. Az értékelésről sokféleképpen gondolkozhatunk, de az alábbi három pontot 
mindenképpen átgondolásra javasoljuk a távolléti oktatás keretében is:  

Hangoljuk össze a tanulási eredményeket az értékelés szempontjaival!  
Gondoljuk át, hogy a kurzus célja (tanulási eredményei), a kurzus keretében 
megvalósult tanulási-tanítási folyamat és az értékelés hármasa hogyan függ 
össze. Az értékelésnek összhangban kell lennie a tanulási eredményekkel, azok 
eléréséről, elérésének mértékéről kell, hogy információt nyújtsanak, ugyanakkor 
az is fontos, hogy ami a kurzus keretében történt, megfelelően felkészítse a 
hallgatókat a félév végi értékelésre (lásd: 1. ábra).  
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1. ábra Az oktatás és értékelés összehangolása a kurzus céljaival 

Gondoljuk át, hogy mikor és mitől jó az értékelés! 
Az értékelésre gondolhatunk egyfajta mérésként is, ahol ugyanúgy megjelennek 
az érvényesség, megbízhatóság és objektivitás kritériumai. Ezért mindenképp 
gondoljuk át az értékelési módszerünkkel kapcsolatosan azt, hogy az mennyire 
képes objektív képet adni a hallgatók előrehaladásáról, teljesítményéről és 
mennyire alkalmas az előre meghatározott tanulási eredmény(ek) mérésére  (lásd: 
2. ábra). 

 

Forrás: https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/fsc_tanulmany/2018_2_szam_hajdu.pdf 

2. ábra Az értékelés megbízhatósága és érvényességének összefüggései 

Ne csak tesztekben gondolkodjunk - használjunk ki több lehetőséget a 
hallgatók értékelésére! 

Fontos, hogy az online vizsgaformák kiválasztásánál és kialakításánál 
maximálisan vegyük figyelembe és segítsük a hallgatót a tematikában 

https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/fsc_tanulmany/2018_2_szam_hajdu.pdf
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meghatározott tanulási eredmények elérésében (tudás-, képesség- és attitűd-
elemek)! Ennek átgondolásában segíthet a módosított Bloom-féle 
taxonómiarendszer (lásd: 3. ábra), amely hat kognitív követelményszintet különít 
el a legalacsonyabb szintű tanulási műveletektől (emlékezés) a magasabb szintű 
műveletekig (alkotás). Érdemes figyelni arra, hogy a felsőoktatásban eleve 
jelentős szerepet töltenek be a magasabb szintű gondolkodási képességek - mint 
például a tanultak felhasználása, elemzése, értékelése, újraalkotása - fejlesztése, 
ráadásul online környezetben éppen ezek azok a tudás- és képességszintek, 
amelyeknek ellenőrzésénél kevésbé számít az, hogy a hallgató milyen, akár az 
oktató által nem tudott forrásokat is használ. Így ezekben az esetekben a 
vizsgáztatás tisztaságának problémái is kevésbé vetődnek fel. Amennyiben 
szükséges, rendeljünk többféle értékelési módszert is a kurzushoz (pl.: narrált ppt 
és élő videós diszkusszió). 
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3. ábra: A módosított Bloom-féle taxonómiarendszer szintjei (saját szerkesztés). (Forrás: Bloom 
taxonómia, digitális megoldások) 

Tipp: Gondoljuk át, hogy az általunk megtervezett értékelés, vizsga a Bloom-féle 
taxonómia rendszer mely szintjeire irányul! Nézzük meg, hogy milyen szintű tudást vagy 
képességet várunk el a hallgatótól a kurzus sikeres teljesítéséhez és az adott szintnek 
megfelelő értékelési módszert választottunk-e! 

 

Milyen jogai és kötelezettségei vannak a hallgatónak 
és az oktatónak az online vizsgák tekintetében?  

A hallgatói munka értékelésének (pl. online vizsgáztatás) megváltozott  jogi és etikai 
keretei  

A kormány által 2020. március 11-én kihirdetett, majd meghosszabbított veszélyhelyzetben 
irányadó szabályok közül a felsőoktatási intézményekre vonatkozó egyik kulcsrendelkezés 
az, amely megtiltja a hallgatók belépését a felsőoktatási intézmények területére. Mindez 
a vizsgaidőszak eddig megszokott módon történő megszervezését és annak szabályzati 
kereteit is érinti. Ugyan a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és 
a hallgatókat érintő intézkedésekről 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a záróvizsga és a doktori 
képzésben alkalmazott komplex vizsga vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket, a vizsgák 
vonatkozásában általánosságban az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület által 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_hagyomanyos_es_az_ikt-vel_tamogatott_meres_es_ertekeles_a_szakkepzesben/HI/shijs23g.scorm
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_hagyomanyos_es_az_ikt-vel_tamogatott_meres_es_ertekeles_a_szakkepzesben/HI/shijs23g.scorm
https://teachonline.asu.edu/2016/05/integrating-technology-blooms-taxonomy/
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kiadott, 2020. március 23. napjától hatályos, Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 
járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos 
szabályai (13-25. pontok) irányadók. Ezek részletes ismertetésétől (megismétlésétől) 
eltekintünk, azonban két változást fontos kiemelni: 

● Az egyik az offline szóbeli vizsgáztatás tilalma. Ez azt jelenti, hogy a vizsgákra a 
hallgató egyidejű jelenlétével csak online módon kerülhet sor, azaz a kurzustartásnál 
már megszokott felületeken (elsősorban Teams, esetleg Skype)3 keresztül, azonban 
ezekkel kapcsolatban a kurzustól eltérően több jogi és etikai aggály is felmerül.  

● A másik változtatás, hogy a HKR-ben előírt eddigi értékelési formáktól el lehet térni, 
de ezt közölni kell április 30-ig.  

 
A jelen segédlet tanulmányozása tehát abban is segítséget nyújt, hogy milyen olyan egyéb 
megoldások vannak, amelyekkel a hagyományos vizsgaformák online térbe helyezésével 
felmerülő aggályok orvosolhatók. 
 
Általános szabály, hogy mind az oktatót, mind a hallgatót megilletik ugyanazok a jogok, 
illetve terhelik ugyanazok a kötelezettségek, amelyek a hagyományos vizsgák esetében 
- leszámítva azokat, amelyek az online térben nem megvalósíthatók (pl. hallgatói igazolólap 
helyett a vizsga ideje alatt a szóbeli vizsga eredményét az oktató a Neptunban rögzíti). Így tehát 
minden további, külön nyilatkozat nélkül terheli a hallgatót a tiltott segédeszközök 
használatának tilalma, vagy az oktatót a vizsgaszervezés szabályainak betartására 
irányuló kötelezettség. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy különösen a hallgatók vizsgák 
tisztaságával összefüggő kötelezettségeinek betartása sokkal kevésbé ellenőrizhető, egyes 
kézenfekvő megoldások pedig jogi és etikai aggályokat vetnek fel. Ezeket tételesen felsorolni 
nem lehetséges, az alábbiakban néhány példát és annak jogi és/vagy etikai vonzatát mutatjuk 
be, amely alapján - analógia alkalmazásával - mindenki meg tudja határozni, hogy egy 
felmerülő megoldási lehetőség követhető-e vagy sem. 

  

                                                
3 Felhívjuk a figyelmet, hogy az ELTE Informatikai Igazgatósága a Zoom használatát kifejezetten nem 
ajánlja, ahhoz semmilyen támogatást nem biztosít. 

https://www.elte.hu/dstore/document/4616/ELTE-TVSz-%C3%A1tmeneti-2020.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/4616/ELTE-TVSz-%C3%A1tmeneti-2020.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/4616/ELTE-TVSz-%C3%A1tmeneti-2020.pdf
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Milyen technikai nehézségekbe, jogi-etikai 
problémákba ütközhetünk a vizsgák kapcsán és 

ezeket hogyan oldhatjuk meg? 
 
 

Mi lehet a 
nehézség, 
probléma? 

Hogyan oldhatjuk meg?  Milyen aggályok, jogi korlátok léphetnek 
fel a megoldás kapcsán?  

Akár a szóbeli, 
akár az írásbeli 
vizsgáról van szó, 
a hallgató a 
vizsga helyszínén 
(pl. otthonában) 
nem egyedül 
tartózkodik.  

A hallgató kamerával 
mutassa be a vizsga 
helyszínéül szolgáló 
helyiséget, hogy igazolja, 
abban egyedül 
tartózkodik, egyedül, 
külső személy által 
nyújtott segítség nélkül 
fog a vizsgán részt venni.  

A helyiség (feltehetően) a hallgató otthona, 
melynek tiszteletben tartásához való jog 
alapjog. Az ugyancsak alapjogként 
funkcionáló emberi méltósághoz való jog 
származékjoga a személyiségi jogok védelme 
körébe illeszkedő, a magánélet, valamint a 
magánlakás sértetlenségéhez fűződő jog. A 
vizsga szabályossága nem Alaptörvényben 
rögzített alapvető jog. Alapjogot csak 
alapjogra tekintettel és csak szükséges és 
arányos mértékben lehetséges korlátozni. 
Ezért e megoldás az alapjogok sérelmét 
jelenti. 
 
(Megjegyzés: szóbeli vizsga esetén sem különösebben 
kijátszhatatlan megoldás, írásbeli vizsga esetén 
technikai kivitelezhetősége is kérdéses.) 

Akár a szóbeli, 
akár az írásbeli 
vizsgáról van szó, 
a hallgató más 
eszközt (tablet, 
telefon, könyv) is 
használ 
segítségül.  

A hallgató kamerával 
mutassa be a vizsga 
helyszínéül szolgáló 
helyiséget, hogy abban 
más eszköz nincs elöl. 

Lásd: előző esetet. 

Nem a hallgató 
vesz részt az 
írásbeli vizsgán.4 

A hallgató kötelezése 
képernyőmegosztásra 
vagy távoli hozzáférés 
engedélyezésére. 

Nem biztos, hogy a vizsgázó a saját gépét 
használja, illetve akár a saját gépen is 
személyes adatok, különleges adatok, illetve 
személyiségi jog keretébe tartozó adatok is 
elérhetőek. 
Ezáltal a vizsgáztató óhatatlanul is olyan 
információk birtokába juthat, amelyek 
megismerése személyiségi jogokat, adott 

                                                
4 Felmerülhet lehetőségként továbbá az IP-cím ellenőrzése, azonban az Informatikai Igazgatóság tájékoztatása szerint 
ez nem kivitelezhető, illetve számos internet szolgáltató változó IP-cím kiosztást működtet. 
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esetben adatvédelmi szabályokat (vö. GDPR) 
sérthet. 
 
A személyiségi jogok védelme az emberi 
méltósághoz való alapjog származékjoga, 
amelynek körébe illeszkedik a magánélet, 
valamint a magánlakás sértetlenségéhez, 
továbbá a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog. A vizsga szabályossága nem az 
Alaptörvényben rögzített alapvető jog. 
Alapjogot csak alapjogra tekintettel és csak 
szükséges és arányos mértékben lehetséges 
korlátozni. Ezért e megoldás alapjogok 
sérelmét jelenti. 
 
(Megjegyzés: írásbeli vizsga esetén technikai 
kivitelezhetősége is kérdéses, pl. akár száz hallgató 
esetén nincs mód az összes gép ellenőrzésére.) 

A hallgató tiltott 
segédeszközt 
használ 
(megnyitott 
további fájlok 
stb.). 

A hallgató kötelezése 
képernyőmegosztásra 
vagy távoli hozzáférés 
engedélyezésére, esetleg 
külső ún. vizsga proctor 
(digitális felügyelet) 
használata. 

Lásd: előző esetet. 

 

 
FONTOS! Természetesen a jelen körülmények között is előfordulhat, hogy a hallgató a 
bemutatott, benyújtott művében a prezentációjában, esszéjében, szöveges kifejtős megoldása 
során plagizál vagy hivatkozási hibát követ el. Ez azonban nem a távolléti vizsgáztatással 
összefüggő jelenség, külön kezelést nem igényel, ilyen esetekben az általános szabályok 
szerint kell eljárni!  
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Kontaktból online: hogyan alakíthatjuk át 
hatékonyan az eddig offline megvalósított vizsgákat, 

a hallgatók értékelését? 
 
A koronavírus-járvány arra kényszerített minket, hogy elgondolkodjunk azokon a lehetőségeken, 
amelyekkel az eddig felsorolt technológiai, etikai- jogi, pszichológiai és pedagógiai szempontokat 
figyelembe véve hatékonyan értékelni tudjunk hallgatóink munkáját. Fontos, hogy gondos és 
felelős döntéseket hozzunk, amikor egy online vizsgamód mellett döntünk. Legjobb, ha számba 
vesszük, milyen gyakorlatot követtünk eddig és ehhez képest milyen lehetőségek állnak 
rendelkezésre a távolléti oktatásban! Ehhez kívánunk segítséget nyújtani ebben a fejezetben.  

Az alábbi ötletkártyák különböző színekkel jelölt mezőiben eddig használt vizsgáztatási 
lehetőségeket gyűjtöttünk össze. Az ötletkártyákon a korábbi offline megvalósult vizsgamódok 
kiváltási, továbbgondolási lehetőségeiről írunk. Az ötletkártyák nem kizárólagosan használható 
lehetőségeket vázolnak fel. Bátran kombinálja, bővítse ezeket a lehetőséget ésszerű keretek 
között a hallgatók megfelelő tájékoztatásával! 
 

Felügyelt vizsgatermekben megvalósuló zárthelyi dolgozat 
(szinkron) 

Hogyan valósulhat meg a gyakorlatban?  
 
A zárthelyi dolgozatként megnevezett írásbeli vizsgák az online térben is megvalósulhatnak. 
Ezek kialakításakor több szempontot érdemes figyelembe venni: a tanulási célok mentén a 
korábban bemutatott technikai, jogi-etikai, pedagógiai és pszichológiai dimenziók is fontos 
faktorok.  
 
Milyen szempontokat érdemes mindenképp átgondolni?  

● Időkorlátos vizsgát tervezünk vagy a hallgatók egyéni tempójára bízzuk a kitöltés 
idejét?  

● Elengedhetetlenül fontos-e, hogy a hallgatók pontosan ugyanazon időpontban 
válaszolják meg a vizsga kérdéseit? 

● Csak egy alkalommal vagy akár több próbálkozással is megválaszolhatják a hallgatók 
a vizsga kérdéseit (pl. javíthatnak/kötelezően el kell érniük adott százalékos 
eredményt stb.)? 

● Zárt vagy nyitott, esetleg kombinált kérdéseket tervezünk beépíteni a vizsgába (itt is 
fontos a tanulási célokból kiindulni)? 

● Milyen komplexebb, magasabb rendű gondolkodást igénylő kérdéseket tudunk 
beépíteni a vizsgába, ami nem kizárólag az ismeret-visszakérdezést szolgálja (pl. 
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összefüggések átlátása, önálló gondolatok megalkotása stb.)? Segítség (angol 
nyelven) a kérdésfeltevéshez itt!  

 

Milyen online megoldást ajánlunk? 
 
Szinkron (egyidejű) írásbeli vizsga:  
 

● Amennyiben egy választott online felületbe integráltan (pl. Canvas, Moodle, 
Redmenta, Google Quiz) építi fel az írásbeli vizsga kérdéseit, úgy azt meghatározott, 
minden hallgató számára egységes időpontban történő kitöltéssel is meg tudja 
valósítani, beállítva az adott felületen a szükséges paramétereket (pl. időkorlát a teljes 
vizsgára vagy feladatcsoportokra, kezdés ideje stb.) és megadva kapcsolódó 
kérdéseket.  

● Mivel a félév vége felé és a vizsgaidőszakban rendkívül leterheltek lesznek a 
vizsgáztatásra alkalmas rendszerek, felületek, így előadások, akár több száz fős 
létszámú hallgatói csoportok vizsgáztatására ezt a megoldást semmiképp nem 
javasoljuk! 

 
Tipp: Mindig ellenőrizze le a kérdések helyességét és a vizsga kitölthetőségét - maga is töltse 
ki a vizsgát, mintha egy hallgató lenne, s nézze meg saját eredményeit, így is biztosítva, hogy 
minden kérdésre beállított válasz helyes, továbbá a kérdések érthetők, értelmezhetők és kellő 
időt adott azok megválaszolására (amennyiben időkorlátot állít be).  
 
Aszinkron írásbeli vizsga:  
 

● Amennyiben egy választott online felületbe integráltan (pl. Canvas, Moodle, 
Redmenta, Google Quiz) építi fel az írásbeli vizsga kérdéseit, úgy azt hosszabb, 
meghatározott időintervallumban (pl. 5 óra/2 nap/1 hét) egyszerűbbé és 
gördülékenyebbé tudja tenni a hallgatók számára. Fontos: a tágabb 
időintervallumú, nem egyidejű kitöltésen alapuló vizsga nem egyenértékű azzal, 
hogy a hallgatók mindegyike 100%-os megoldást fog elérni azáltal, hogy minden 
kérdést közösen megbeszélnek, “átmásolnak” a könyvből a vizsga hosszabb 
idejű elérése miatt (továbbá a hallgatók közötti információcsere az egyidejű 
vizsgázás esetén sem kizárható, lásd fentebb, a jogi-etikai kérdésekben).  

● Az aszinkron vizsga lehet legalább annyira hatékony, mint a rövidebb, fix időben 
kitölthető tesztek, amennyiben megfelelő módon állítjuk be a kitöltési szempontokat.  
Erre jó megoldás lehet például, ha feladatcsoportokat hozunk létre a zárt végű, 
egyszerűbb feleletválasztós kérdéseknek, s kizárólag ezek megválaszolását 
időkerethez kötjük. Emellett komplexebb kérdéseket is beépítünk a vizsgába, melyek a 
hallgatók önálló gondolatainak megjelenítését is igénylik, nem kimásolhatók 
semmilyen könyvből, nem megbeszélhetők, hiszen saját véleményre kérdeznek rá.  

https://education.illinoisstate.edu/downloads/casei/5-02-Revised%20Blooms.pdf
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● Ha nem kívánjuk használni a különböző tesztkészítő felületeket, úgy egy egy 
egyszerű, a hallgatókhoz eljuttatott (pl. e-mailen átküldött) Word dokumentum 
formájában is elérhetővé tehetjük a vizsgalapot, amelyet a hallgatóknak egy 
meghatározott időn belül meg kell válaszolniuk és visszajuttatniuk az oktatónak. A 
vizsga felépítéséhez alább további tippeket talál.  

 
Javaslatok az írásbeli vizsgák kérdéseinek kialakításához:  
 

● Egyszerűbben ellenőrizhető teszt-jellegű vizsga esetén jól használhatóak a kari 
tanulásmenedzsment (LMS) rendszerek megfelelő moduljai (pl. Canvas esetén “Kvíz”, 
Moodle felületen “Teszt”), amihez a ‘Távolléti oktatást támogató módszertani 
segédanyag az ELTE PPK oktatói számára’ sedéganyag vonatkozó fejezetében (39. 
o.) további segítség, információ érhető el.  

 
Tipp! Hasznos tanácsok feleletválasztós teszt megtervezéséhez (angol nyelven)  
 

● Esszé-jellegű, főleg nyílt-végű kérdésekből álló vizsga (pl. elemzés, rövid szöveges 
válaszok) esetén jól használhatóak a kari tanulásmenedzsment (LMS) rendszerek 
megfelelő moduljai (pl. Canvas esetén “Feladatok”, Moodle esetén “Feladat”), melyhez 
a Távolléti oktatást támogató módszertani segédanyag az ELTE PPK oktatói számára’ 
sedéganyag vonatkozó fejezetében további segítség, információ érhető el (34. o.).  

Fontos: 
● A fizikális jelenlétre alapuló írásbeli vizsgákhoz képest, az online térben a hallgatók 

hozzáférhetnek a tananyaghoz, egyéb információkhoz, így fontos, hogy a kérdések 
ne az ismeretek egyszerű visszaadására fókuszáljanak! Ehelyett úgy tegyük fel a 
kérdést, hogy a hallgatóknak azt kelljen demonstrálniuk, hogy hogyan használták fel 
az információkat (lásd jelen segédlet ‘Online nyitott könyv vizsgák’ egységét)! 

● Gondolja át a feladatra szabott időkeretet! A jelenlegi helyzetben nem célszerű nagyon 
szoros időkorláttal terhelni a hallgatókat (lásd jelen segédlet ‘Mérési és értékelési 
eszközök a Canvas-ban’ egységét)! 

● Fogalmazza meg előre az értékelési kritériumokat, így a hallgatók számára is világos 
lesz, hogy milyen elvárásai vannak! Az előre megfogalmazott értékelőtáblák segítik 
objektívebbé tenni az értékelést (lásd jelen segédlet ‘Hallgatói produktumok értékelése 
értékelőtáblákkal’ egységét)! 

 
 

https://www.ppk.elte.hu/media/a9/e1/b821066e79967cb6710f442ace3a96d344a5dfe6c4ef04dbe96447e2e849/Seg%C3%A9danyag_OKTAT%C3%93I_ELTE_PPK_2020_03_16-4_A%20Canvas%20LMS%20rendszer%20halad%C3%B3k%20sz%C3%A1m%C3%A1ra_32-51.pdf
https://www.ppk.elte.hu/media/a9/e1/b821066e79967cb6710f442ace3a96d344a5dfe6c4ef04dbe96447e2e849/Seg%C3%A9danyag_OKTAT%C3%93I_ELTE_PPK_2020_03_16-4_A%20Canvas%20LMS%20rendszer%20halad%C3%B3k%20sz%C3%A1m%C3%A1ra_32-51.pdf
https://centre.cc.umanitoba.ca/development/resources/creating-multiple-choice-questions/
https://www.ppk.elte.hu/media/a9/e1/b821066e79967cb6710f442ace3a96d344a5dfe6c4ef04dbe96447e2e849/Seg%C3%A9danyag_OKTAT%C3%93I_ELTE_PPK_2020_03_16-4_A%20Canvas%20LMS%20rendszer%20halad%C3%B3k%20sz%C3%A1m%C3%A1ra_32-51.pdf
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Hallgatói kiselőadások, ahol a hallgatók társaik előtt 
prezentálnak és az oktató ez alapján értékel 

(szinkron/aszinkron) 

Hogyan valósulhat meg a gyakorlatban?  
 
A hallgatói kiselőadás szinkron és aszinkron formában egyaránt megvalósulhat. Ahogy a 
szóbeli megoldások kapcsán már korábban kifejtettük, a szinkron út jelentős technikai, etikai-
jogi és pszichológiai rizikófaktorral járhat, így a kiselőadások, prezentációk szinkron 
megvalósítását is érdemes lehet átgondolni, amennyiben csak ez képezi a hallgatók félévi 
értékelését. Lássunk egy-egy megoldási lehetőséget az aszinkron és szinkron megoldási 
formákra! 
 

Milyen online megoldást ajánlunk? 
 

● Aszinkron: Kérje meg a hallgatókat (egyénileg vagy csoportokban), hogy adott 
határidőig nyújtsanak be egy-egy narrált prezentációt vagy kisvideót! A produktumok 
értékelését Ön is elvégezheti (pl. értékelőtábla segítségével), de akár kiadhatja 
társértékelőknek is, hogy a hallgatók értékeljék egymás produktumait. Fontos, hogy a 
társértékelés ne öncélú legyen: előzetesen biztosítson a hallgatóknak értékelési 
szempontokat, melyek mentén a társuk produktumát értékelni tudják, így elkerülheti a 
haszontalan, hiányos, nem átgondolt visszajelzéseket.  

 
Tipp: A rögzített prezentációs formátum miatt a hallgatóknak több formai lehetőségük is lehet a 
benyújtott tétel elkészítésére és nem kell megbirkózniuk az élő prezentáció egyszeri, 
megismételhetetlen jellegével. Így minőségileg és tartalmilag is jobb megoldások születhetnek! 
Az előre elkészített prezentációk lehetőséget adnak arra is, hogy a társak is előre megkapják 
az anyagokat, így felkészültebben tudnak egymásnak visszajelzéseket adni. 

 
● Szinkron: Kérje meg a hallgatókat (egyénileg vagy csoportokban), hogy adott 

határidőig nyújtsanak be egy-egy prezentációt vagy kisvideót! A szinkron óra 
keretében (pl. Teams-ben) kérje meg a hallgatókat, hogy megadott időkereten belül 
mutassák be az elkészített produktumokat, élő szöveggel kiegészítve. A produktumok 
értékelését Ön is elvégezheti (pl. értékelőtábla segítségével), de akár kiadhatja 
társértékelőknek (vagy akár az egész csoportnak) is - így a hallgatótársak is élő 
visszajelzést adnak a bemutatott produktumokról és a kapcsolódó szóbeli 
előadásokról. A szinkron kommunikációnál is fontos, hogy biztosítson a nem 
prezentáló hallgatóknak értékelési szempontokat, amelyek mentén a társuk 
produktumát értékelni tudják, hogy minimalizálja a haszontalan, hiányos, nem 
átgondolt visszajelzéseket.  
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Tipp: Amennyiben még hatékonyabbá tenné a társértékelést, akár pontokkal, osztályzattal is 
értékelheti azt, így motiválva a hallgatókat a minőségi, hasznos és konstruktív visszajelzések 
megfogalmazására. 

 
● A kisvideók, narrált videók, prezentációk készítéséhez kapcsolódóan ajánljuk a 

‘Távolléti oktatást támogató módszertani segédanyag az ELTE PPK oktatói számára’ 
sedéganyag vonatkozó fejezetét, melyben részletesen, lépésről lépésre mutatjuk be, 
milyen lehetőségeket használhat fel nem csak Ön, de akár a hallgatók is (51. o.). 
 

● Amennyiben a kurzus sajátosságai megengedik, gondolkodhat más vizuális 
megjelenítést igénylő feladatban is (pl. Infografika, animáció, poszter stb. készítése és 
szóbeli bemutatása)!  

 
Tipp: A differenciálás jegyében kínáljon fel a hallgatóknak többféle megoldási lehetőséget a 
feladat teljesítésére! A legegyszerűbb választás a PowerPoint lehet, mely a legtöbb hallgató 
számára ismert, s a prezentáció rögzítése funkció használata rendkívül egyszerű. De 
felajánlhatja hallgatóinak, hogy prezentáció helyett készítsenek digitális posztert/infografikát 
(pl.: https://www.canva.com, https://infogram.com, 
https://piktochart.com/formats/infographics/), interaktív videót (pl.: https://prezi.com/video/ ) 
vagy animációt (pl. https://www.animaker.com), melyet pl. képernyővideó formájában 
egészítsenek ki magyarázattal, narrációval! 

 
 

Portfólió/tanulási napló/reflektív napló (aszinkron) 

Hogyan valósulhat meg a gyakorlatban?  
 
A legegyszerűbb megoldás a nyomtatott portfóliók, reflexiók gyűjteményének átemelése e-
portfóliókba. 

Milyen online megoldást ajánlunk? 
 
Az e-portfólió létrehozására, dokumentumok gyűjtésére, rendszerezésére a kari 
tanulásmenedzsment rendszerek (LMS) változatos lehetőséget kínálnak (Canvas e-portfólió 
rendszer használata vagy hallgatók által szerkeszthető oldalak létrehozása, esetleg “Feladatok” 
modul használata saját számítógépen készített portfólió beadására. A Moodle esetén is 
hasonlóan van lehetőség “Feladat” bekérésére, vagy hallgatók által is szerkeszthető ‘“Wiki” 
létrehozására. A javaslat néhány pontjához segítséget nyújthat a ‘Távolléti oktatást támogató 
módszertani segédanyag az ELTE PPK oktatói számára’ című anyag. 

https://ppk.elte.hu/media/08/e3/b92705a802f3d565547e7df1cd69f7de0eb366ddb166acb8c246d1286a05/A%20Canvas%20LMS-be%20integr%C3%A1lhat%C3%B3%20aszinkron%20lehet%C5%91s%C3%A9gek%20el%C5%91ad%C3%A1sokhoz,%20gyakorlatokhoz.pdf
https://ppk.elte.hu/media/08/e3/b92705a802f3d565547e7df1cd69f7de0eb366ddb166acb8c246d1286a05/A%20Canvas%20LMS-be%20integr%C3%A1lhat%C3%B3%20aszinkron%20lehet%C5%91s%C3%A9gek%20el%C5%91ad%C3%A1sokhoz,%20gyakorlatokhoz.pdf
https://www.canva.com/
https://infogram.com/
https://piktochart.com/formats/infographics/
https://prezi.com/video/
https://www.animaker.com/
https://ppk.elte.hu/media/08/e3/b92705a802f3d565547e7df1cd69f7de0eb366ddb166acb8c246d1286a05/A%20Canvas%20LMS-be%20integr%C3%A1lhat%C3%B3%20aszinkron%20lehet%C5%91s%C3%A9gek%20el%C5%91ad%C3%A1sokhoz,%20gyakorlatokhoz.pdf
https://ppk.elte.hu/media/08/e3/b92705a802f3d565547e7df1cd69f7de0eb366ddb166acb8c246d1286a05/A%20Canvas%20LMS-be%20integr%C3%A1lhat%C3%B3%20aszinkron%20lehet%C5%91s%C3%A9gek%20el%C5%91ad%C3%A1sokhoz,%20gyakorlatokhoz.pdf
https://ppk.elte.hu/media/08/e3/b92705a802f3d565547e7df1cd69f7de0eb366ddb166acb8c246d1286a05/A%20Canvas%20LMS-be%20integr%C3%A1lhat%C3%B3%20aszinkron%20lehet%C5%91s%C3%A9gek%20el%C5%91ad%C3%A1sokhoz,%20gyakorlatokhoz.pdf
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Fontos: 
● Az egy (vagy akár több) kurzus során készített hallgatói munkák rendszerezése 

igényli, hogy a hallgatók a félév során több alkalommal, rendszeresen kapjanak 
elkészítendő feladatot az oktatótól. Amennyiben Ön nem adott ki feladatot (pl. 
beadandó írása, produktum készítése stb.), úgy a hallgatók értékelésére nem a 
portfólió lesz az ideális megoldás.  

● Amennyiben a hallgatók portfóliót készítenek, tegye explicitté számukra, hogy azt 
milyen elemek kötelező és/vagy választott bevonásával, milyen struktúrában kéri -  így 
egyértelművé téve az elvárásokat, s csökkentve a hallgatók esetlegesen felmerülő 
nehézségeit, az Önhöz érkező tisztázó kérdéseket.  

 
Tipp: Az e-portfólió kifejezetten jól segíti a többféle dokumentum, produktum gyűjtését 
(szövegek, képek, videók) és ezek strukturálását. 
Érdemes külön hangsúlyozni a terjedelmi korlátokat, anyagok volumenét, mert nagyobb a 
“kísértés” arra, hogy a hallgató inkább minden fontosnak tűnő dokumentumot összegyűjtsön. 

 
 

Szóbeli vizsgák, személyes jelenléten alapuló kollokvium vagy 
szigorlat (szinkron/aszinkron) 

Hogyan valósulhat meg a gyakorlatban?  
 
Az online szóbeli vizsgáztatás lehetőségeiről és gátjairól a fentiekben már részletesen szó 
esett, ezek alapján érdemes fontolóra venni ezt az értékelési formát. Amennyiben ezt az utat 
választja, úgy a technikai lehetőségek rendelkezésre állnak.  
 
Tudta, hogy kisebb létszám (alkalmanként 12-15 fő) esetén a vizsga akár megtartható a MS 
Teams alkalmazásban?  
 
Nagyobb létszám esetén inkább aszinkron megoldás alkalmazását javasoljuk vagy az élő 
szóbeliség szükségessége esetén a csoport felosztását 12-15 fős kisebb csoportokra. 
 
Szigorlat esetében  a kari informatikai támogató csoporttól (kazy.informatika@elte.hu) MS 
Teams csoport kialakítása kérhető! 

Milyen online megoldást ajánlunk? 
 

● Mivel a hallgatóknak jelentős támogatásra lehet szükségük a helyzet okozta 
szorongás miatt, ezért amennyiben nincs a hallgatónak korábbi tapasztalata, érdemes 
egy próbavizsgát tartani.  

mailto:kazy.informatika@elte.hu
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● Amennyiben szóban vizsgáztatjuk a hallgatókat, úgy figyeljünk arra, hogy megfelelő 
időt tartsunk fenn két hallgató között a technikai problémák elkerülésére! A 
felkészülésre nem szükséges külön időt fenntartani. Tételhúzás esetén különböző, 
online is elérhető, sorsoló alkalmazások állnak rendelkezésre (pl.: 
https://wheelofnames.com), melyek képernyőmegosztással mindenki számára 
egyszerre elérhetőek. 

● Csoportos szóbeli vizsga (pl.: diszkusszió, konferencia-vizsga) megtartható élő videós 
konferencia keretében kisebb csoportok behívásával, külön időpontokban. Mivel 
egyszerre négy hallgatót láthat képernyőjén az MS Teams-ben ezér javasoljuk, négy 
főre szűkítse a csoportokat. 

Fontos: 
● Amennyiben csoportos szóbeli vizsgát szervez (pl.: csoportos diszkusszió), 

előfordulhat, hogy segítséget kell nyújtania ahhoz, hogy a hallgatók megtanulják az 
online diszkusszió működési mechanizmusát. Ezért érdemes világos és strukturált 
szabályokat alkotni a diszkussziót megelőzően (pl.: szcenárió, egységes jelzés, 
amikor valaki beszélni szeretne) 

● A videóhívásban egyszerre legalább három fő vegyen részt az utólagos 
ellenőrizhetőség okán! 

● Vegye figyelembe, hogy az online szóbeli vizsgáztatás oktató és hallgató számára 
egyaránt megterhelőbb lehet a fizikális jelenléttel megvalósuló szóbeli vizsgához 
képest, ezért a Munkacsoport elsősorban aszinkron megoldásokat javasol a szóbeli 
vizsga kiváltására is! 

 

  

https://wheelofnames.com/
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További ötletek, megoldási javaslatok az online 
értékeléshez 

1. Online nyitott könyv vizsgák5 

Az online nyitott könyv vizsga sajátossága, hogy a hallgatók szabadon használhatnak 
bármilyen saját forrást a vizsga kérdéseinek megválaszolására.  

● A vizsga előtt egyértelműen magyarázza el hallgatóinak, hogy hozzáférhetnek 
forrásaikhoz (tisztázza, melyek lesznek ezek - tankönyv, jegyzetek stb.) 

● A nyitott könyv vizsgák esetében a hallgatók gyakran azt gondolják, hogy nem kell 
tanulniuk, de erről nincs szó. Fontolja meg a gyakorló vizsga lehetőségét néhány 
kérdéssel (5-10) annak igazolására, hogy a hallgatóknak tanulniuk kell! 

● Hangsúlyozza, hogy a hallgatóknak érteniük kell a tananyag összefüggéseit, hogy 
megválaszolhassák a kérdéseket. 

● Írjon jól átgondolt kérdéseket, amelyek a tudás alkalmazását és elemzését kívánják, 
így a hallgatóknak meg kell mutatniuk, hogy megértették a fogalmakat, nem pedig az 
alapvető információkat memorizálták. 

● Ha nagy létszámú a csoportja, tegyen fel automatikusan értékelhető kérdéseket, pl. 
feleletválasztós, igaz/hamis, többszörös választás típusú kérdések. Ahelyett, hogy időt 
töltene a pontozással, fordítson több időt és energiát a kérdések megfogalmazására 
tegyen a kérdéssorba akár elterelő kérdéseket is. 

● Fontolja meg a kérdések véletlenszerű kisorsolását a hallgatóknak kérdésbankok 
kialakításával. Ez korlátozza a kérdések és válaszok megosztásának lehetőségeit, 
különösen, ha a hallgatók nem mindegyike tesz egyidejűleg vizsgát. 

● Adjon egyértelmű utasításokat a vizsga elején (a kezdőlapon), ismételje meg, milyen 
erőforrásokat használhatnak a hallgatók, mennyi ideig dolgozhatnak (időkorlátos 
vizsga esetén), hány és milyen típusú kérdést fognak kapni. Ez segít a hallgatóknak a 
saját idejük kezelésében. 

Tipp: Vonja be a hallgatókat a vizsga folyamatába - készítsen a hallgatók által összeállított 
kérdésekből írásbeli vizsgát!  
 
 
 

                                                
5 Forrás: Higher Education, Lyndsay Duncan 

https://community.brightspace.com/generic/s/feed/0D55W000000JKqg?fromEmail=1&s1oid=00D6100000080tO&s1nid=0DB6100000001Aq&s1uid=00561000002igJQ&s1ext=0&emkind=chatterGroupDigest&emtm=1584852096477
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2. Mérési és értékelési eszközök a Canvas-ban6 

Időkeret, feladatbankok és -csoportok, sorrend és megoldókulcs a Canvas-ban 

● Fontolja meg az időkorlátos Canvas-kvíz alkalmazását, hogy növelje az 
informált egyéni munka és gondolkodás értékelésének lehetőségét! Gondolja át 
mennyi időre lenne szüksége hallgatóinak a kvíz/teszt/zárthelyi dolgozat 
kitöltésére normál körülmények között és ezt az időt növelje 20-30%-kal, hogy 
technikai probléma ne gátolja a sikeres vizsgát (pl: rossz internet-kapcsolat)!  

● Fontolja meg a Canvas-kvíz kérdésbank kialakítását! A kérdésbankokban az 
oktató különféle (akár a hallgatók által listázott) kérdéseket gyűjt össze egy 
témában, amelyek megválaszolása eltérő gondolkodásmódot igényel: 
feleletválasztós (egy vagy több helyes megoldás), párosító, kiegészítő, kifejtő 
stb. A Canvas-kvíz publikálásakor csak a kérdésbankot kell kiválasztania, a 
hallgatók így már különböző teszteket kapnak kitöltésre. 

● Fontolja meg a kérdéscsoportok kijelölését a Canvas-kvízben a kérdések 
véletlenszerű megjelenítéséhez, hogy ne minden hallgató kapja ugyanazokat a 
kérdéseket ugyanabban a sorrendben! 

● Rejtse el a helyes válaszokat, és ne tegye publikussá az elért pontokat a 
Canvason, amíg az összes hallgató ki nem töltötte a tesztet. 

3. Hallgatói produktumok értékelése értékelőtáblákkal7 

Az értékelőtáblák nemcsak az oktató értékelési munkáját gyorsítják meg, de rendkívül 
sokat segítenek a hallgatóknak abban, hogy milyen szempontok mentén készítsék el a 
kiadott feladatokat.  
 

● Ha egy feladatnak nem csak egy jó megoldása van, akkor az értékelése is némiképp 
bonyolultabbá válik. A tanulói produktumok értékeléséhez azonban mégiscsak 
szükséges egy szempontsor, ami alapján megítélhető a munka minősége, és rá lehet 
mutatni a fejlesztendő területekre. A szempontokat adó és teljesítési szinteket 
tartalmazó táblázatot értékelőtáblának hívjuk.  

                                                
6 Forrás: https://www.ctl.upenn.edu/exams-and-quizzes-when-teaching-remotely   
7 Forrás:http://mindenkiiskolaja.elte.hu/wp-content/uploads/2019/09/Digitális-eszközök-integrálása-az-
oktatásba_INTERA.pdf  

https://www.ctl.upenn.edu/exams-and-quizzes-when-teaching-remotely
http://mindenkiiskolaja.elte.hu/wp-content/uploads/2019/09/Digit%C3%A1lis-eszk%C3%B6z%C3%B6k-integr%C3%A1l%C3%A1sa-az-oktat%C3%A1sba_INTERA.pdf
http://mindenkiiskolaja.elte.hu/wp-content/uploads/2019/09/Digit%C3%A1lis-eszk%C3%B6z%C3%B6k-integr%C3%A1l%C3%A1sa-az-oktat%C3%A1sba_INTERA.pdf
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● Fontos, hogy az értékelőtábla lefedje az összes célkitűzést és követelményt, 
ugyanakkor kellő teret engedjen a tanulók kreativitásának. Az összeállításánál 
szempont, hogy a tanulók az értékelőtábla tartalmát megismerve eleve szem előtt 
tarthassák az értékelés kritériumait, értékelni és fejleszteni tudják saját munkájukat. 

● Az értékelőtábla az értékelést magát sokkal átláthatóbbá, objektívebbé és gyorsabbá 
is teszi, ráadásul segítheti a hallgatók önértékelését és felelősségvállalását a saját 
munkájuk iránt.  

● Az értékelőtábla összeállítása során ügyeljünk a következőkre: 
● Az értékelőtábla tartalmazzon minden fontos szempontot, amit a hallgatói 

munkában ténylegesen értékelni szeretnénk! 
● Az értékelési szempontok ne legyenek egymással átfedésben, mert az 

összezavarja a hallgatókat! 
● Az értékelési szempontokhoz tartozzon kifejtés, lehetőleg a teljesítési 

szinteken is jól különüljenek el a különböző teljesítmények! 
● A különböző szempontok súlyát tekintve a pontszám szintjén tehetünk 

különbséget, arra is figyeljünk, hogy a különböző teljesítési szintek közötti 
pontkülönbség összhangban álljon a teljesítménnyel! 

● Az értékelőtábla összetettsége, nyelvi megfogalmazása legyen érthető a 
hallgatók számára!  

 
Tipp: Értékelőtábla-minták és sablonok elérhetők az ELTE e-elearning oldalának vonatkozó 
egységében! 
 
Tipp: További, angol nyelven elérhető értékelőtáblák (többek között a kritikai, kreatív, analitikus 
gondolkodás és blogok, podcastok, wikik, online fórumok, ePortfóliók értékelésére) itt és itt!  

 

További hasznos linkek 
 
A vizsgára való felkészítés segítéséhez és a vizsga értékeléséhez készített útmutató: 
https://www.mcgill.ca/tls/files/tls/exam-preparation-and-debriefing-feb-2020.pdf 
 
Az innovatív vizsgáztatás gyakorlatáról szólt a Felsőoktatás-pedagógiai Módszertani Központ 
egyik oktatói teadélutánja. Ennek összegzése az alábbi linken érhető el: 
https://ppk.elte.hu/februarban-ismet-oktatoi-teadelutan 
Amennyiben szeretné a részletes előadásanyagokat, az előadások videóját is megkapni, írjon 
egy e-mailt a következő címre: kalman.orsolya@ppk.elte.hu 
 
Take-home exam: 
https://www.mdpi.com/2227-7102/9/4/267/htm 
 

https://www.elte.hu/content/hogyan-keszitsunk-ertekelotablat.t.16050
https://www.elte.hu/content/hogyan-keszitsunk-ertekelotablat.t.16050
https://teaching.berkeley.edu/resources/improve/evaluate-course-level-learning/rubrics
https://www.uwstout.edu/academics/online-distance-education/online-professional-development/educational-resources-rubrics/creating-and-using-rubrics-assessment
https://www.mcgill.ca/tls/files/tls/exam-preparation-and-debriefing-feb-2020.pdf
https://ppk.elte.hu/februarban-ismet-oktatoi-teadelutan
https://www.mdpi.com/2227-7102/9/4/267/htm
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A University of Sydney javaslatai a hallgatói munka értékeléséhez:  
https://www.sydney.edu.au/education-portfolio/ei/teaching@sydney/summative-assessments-in-
the-time-of-covid-19-balancing-anxiety-workload-and-integrity/ 
 
Kvízek és gyakorlótesztek részletes leírása a Canvasban: 
https://mooc.elte.hu/courses/451/pages/kvizek-es-gyakorlotesztek?module_item_id=13660  
 
 

https://www.sydney.edu.au/education-portfolio/ei/teaching@sydney/summative-assessments-in-the-time-of-covid-19-balancing-anxiety-workload-and-integrity/
https://www.sydney.edu.au/education-portfolio/ei/teaching@sydney/summative-assessments-in-the-time-of-covid-19-balancing-anxiety-workload-and-integrity/
https://mooc.elte.hu/courses/451/pages/kvizek-es-gyakorlotesztek?module_item_id=13660
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