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E-értékelések és e-portfóliók 

Harmadik tanulási ösvény: 

Bevezetés az E-értékelés és E-portfóliók 

világába 



 

 

 

 

 

 

 

A digitális technológiák nemcsak a munka- és játékmódunkra vannak hatással, hanem arra is, hogyan tanítsunk és tanuljunk. 

Lehetőséget teremtenek a megújítására a szakmai oktatásban és képzésben (Vocational Education and Training - VET) a 

tanárok/oktatók, a szakképző intézmények és a szakképzési szektor számára.  

 

Ezt a tanulási folyamatot az Enterprises Growing Through Business Simulations (E-Growth) nevű Erasmus+ projekt részeként 

fejlesztették ki. Azokról a szakoktatókról szól, akik a technológiával támogatott tanulást (Technology Enhanced Learning - TEL) 

használják a szakképzési kurzusokon belül. A hét Tanulási ösvény (Learning Journey - LJ) mellett a projekt egy PROSPER nevű 

üzleti szimulációt is kidolgozott a TEL használatának példájaként. A szimuláció a vállalkozás vezetésével és növekedésével 

kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztését támogatja. A projekt egy e-könyvet is kiadott Útmutató a technológiával 

támogatott tanuláshoz a szakképzésben címmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előszó  

JAz Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját 

tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Ez a tanulási ösvény a Bevezetés az e-értékelésbe és az e-portfóliókba. Ez a hét tanulási ösvény része, amelyek a TEL-

módszertanok használatát vizsgálják, beleértve a technológiával támogatott tanulást (TEL), az e-értékelést és e-portfóliókat, 

valamint a virtuális tanulási környezeteket (VLE). 

 Minden tanulási ösvény magában foglalja a 

kulcsfontosságú kifejezések, eszközök és 

módszerek magyarázatát. Egyes tanulási 

ösvények a következőket tartalmazzák: 

• hogyan készítsünk ellenőrző listákat 

• hogyan készítsünk útmutatókat 

• példák digitális eszközökre  

Az utolsó tanulási ösvény célja, hogy segítsen 

megtervezni és megvalósítani egy saját 

technológiai fejlesztésű tanulási stratégiát. 

 

 

 

Ábra 1: Tanulási ösvények - Technológiával támogatott tanulás     

E-értékelések és e-portfóliók 

 



 

 

 

  

LJ3: Bevezetés az E-értékelés és E-portfóliók világába 

 

Cél:  

Ez az egység a hatékony tanulást támogató e-értékelési és e-portfólió eszközök tervezéséről és használatáról szól. 

Tanulási eredmények:  

• Legyen képes elmagyarázni, hogy mit jelent az "e-értékelés" és az "e-portfólió" kifejezés 

• Értse, hogyan lehet e-értékelési eszközt fejleszteni és használni a hatékony tanulás támogatása érdekében. 

• Értse, hogyan lehet e-portfólió eszközt fejleszteni és használni a hatékony tanulás támogatása érdekében. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mi az E-értékelés?  

 

E-értékelés  

• Digitális eszközök használata a tanulói értékelési feladatok, válaszok, osztályzatok vagy 

visszajelzések elkészítésének, átadásának, tárolásának vagy jelentésének segítésére.  

• Végezhető hagyományos asztali számítógépekkel, laptopokkal, intelligens 

mobiltelefonokkal, iPadekkel vagy elektronikus játékeszközök használatával. 

• Számos formátumot használhat, beleértve a szöveges dokumentumokat vagy  

hordozható dokumentumformátumokat, multimédiás formátumokat, például hangot, videót vagy képeket.  

• Összetett szimulációkat vagy játékokat tartalmaz. A diákok csoportosan vagy egyénileg valósíthatják meg, és nagyszámú 

diákkal történhet szinkron vagy aszinkron módon. 

• Lehet egy tanulásmenedzsment rendszer, például a Blackboard, a Sakai vagy a Moodle része, de lehet önálló alkalmazás 

is. Az elektronikus értékeléshez a diákok bárhol és bármikor hozzáférhetnek egy webböngésző segítségével..  

• Az e-értékelés nem csupán néhány feleletválasztós kérdés felállítását jelenti. A feladatok a virtuális világban blogok, wikik, 

e-portfóliók vagy a meglévő közösségi médiahálózatok, forgatókönyv-alapú értékelés és virtuális szerepjátékok segítségével 

történhetnek. Röviden: az e-értékelés számos olyan lehetőséget foglal magában, amelyek lehetővé teszik a tanárok/oktatók 

számára, hogy a tanulók tanulását sokkal mélyebben és gyakran hitelesebb módon bizonyítsák, mint a hagyományos, 

papíralapú értékelések esetében, ahol a tanulóknak korlátozott erőforrásokat kellett felhasználniuk a feladatok 

megválaszolásához. 
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E-portfóliók használata az értékelésben 

A dokumentációs portfóliók használata már régóta része a hagyományos értékelési folyamatnak számos képesítés esetében 2000 

óta. Az e-portfóliók értékelésben való alkalmazását mostanra számos odaítélő testület is elfogadta, és a képesítéseket szabályozó 

hatóságok is elfogadták. Másrészt a digitalizáció térhódítása az oktatás új koncepcióját hozta magával. Az oktatóknak nem csak a 

fogalmak tanítására kell összpontosítaniuk, hanem arra is, hogy segítsék a diákokat általános kompetenciák elsajátításában, amelyek 

segítik őket a szakmai és személyes fejlődésben egy globalizált világban. Ebben az értelemben a világháló lehetővé teszi a tanítás 

és a tanulás új módjának kialakítását, amelyben nincsenek időbeli és térbeli korlátozások. 

E dokumentumban az e-portfólió a "hagyományos" bizonyítási portfólió elektronikus változata, nem pedig egy tágabb értelemben 

vett tanulási portfólió. Olyan rendszerből és folyamatból áll, amely lehetővé teszi a bizonyítékok biztonságos, számítógépes 

ellenőrzését és értékelését. 

  

"A díjat odaítélő szervek gyorsan haladnak az elektronikus forgatókönyvek elfogadása felé. A papíralapú rendszerek 

egyszerűen nem lesznek eléggé skálázhatók, ezért a hivatalos képesítési rendszer támogatásához elektronikus portfóliókra 

lesz szükség.” 

(Forrás: British Educational Communications and Technology Agency (Becta), ‘E-portfolios – Definitions and directions paper’) 
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Az e-portfólió "egy egyén, egy csoport vagy egy intézmény bemutatóit, erőforrásait és eredményeit tartalmazó tárgyak digitalizált 

gyűjteménye" (Lorenzo & Ittebon (2005) cited in Morales & Soler Dominguez, 2016). Az e-Portfólió fő célja, hogy a tanuló számára 

egy olyan platformot biztosítson, amelyen dokumentálhatja a tanulását és fejlődését egy bizonyos időszak alatt.  Lorenzo és Ittebon 

(2005) szerint az e-portfóliók „személyre szabott, webalapú munkák, munkára adott válaszok és reflexiók gyűjteményei, amelyeket 

a legfontosabb készségek és teljesítmények bemutatására használnak különböző kontextusokban és időszakokban". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyes tanulási környezet (PLE) 
A tanulók saját jegyzetei és gondolatai a készségekről és a tanulmányokról 

Látványos bemutató 

Kiválasztott 

kompetenciabizonyítvány 

Folyamat portfólió 

Fejlődés és növekedés 

leírása 

Alapvető portfólió 

Anyagok tárolása 

Mi az E-portfólió?  
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Az e-portfóliók formatív és szummatív értékelésre egyaránt használhatók. 

Softić, Pintek, Martinović és Bekić (2013) szerint az e-Portfóliók rendkívül 

hasznosak lehetnek a formatív értékelésben, mivel az e-Portfólió arra 

ösztönözheti a tanulókat, hogy reflektáljanak a fejlődésükre. Megjegyzik azt 

is, hogy az e-Portfólió a tanulók számára megerősítést adhat arról, hogy jól 

haladnak a moduljukban vagy programjukban.   

 

 

 

 

Bizonyítékok és nyilvántartások biztosítása a tanulókkal kapcsolatos 

információk átadásához az átmeneti pontokon. Az e-portfóliók lehetőséget 

nyújtanak a tanulóknak arra, hogy elgondolkodjanak az eddigi fejlődésükön 

a tananyaggal kapcsolatban, és hogy megnézzék, hogyan fejlődött a 

munkájuk a programba vagy modulba való beiratkozásuk során. 

  

Az E-Portfóliók segítségével a tanulók bemutathatják munkájukat mind az 

oktatók, mind a munkáltatók számára. Bemutathatnak információkat vagy 

eredményeket, gyakran közönségnek, például kiválasztott tervrajzokat, 

amelyeket megmutathatnak egy ügyfélnek vagy leendő munkáltatónak.                                                  

E-portfoliók használatának módjai 

 

Átmenet 

Tanulás 

Értékelés  

Bemutatás 



 

 

 

 

 

Az e-portfólióknak nincs szabványos kialakítása, formátuma vagy "kinézete". Bármilyen legyen is a kialakítás, az e-portfóliónak a 

tanulóval, az értékelőkkel és a moderátorokkal, a kurzussal vagy a képesítéssel, valamint a tanulói feladatokkal, munkával és 

fejlődéssel kapcsolatos adatok sokaságát kell rögzítenie és rögzítenie.  

Az e-portfóliók lényegében adatbázisok, és olyan adatokat kell rögzíteniük, mint például: 

• Egy online személyes munkaterület, ahol az egyén 

könnyen írhat és közzétehet szöveges információkat, 

linkeket, digitális képeket, hang- vagy videoklipeket (pl. 

blogok). 

• A tanuló adatai (pl. név, beosztás, elérhetőségek) 

• Tanfolyam vagy képesítés és egység címei és hivatkozási 

számai 

• A tanfolyam, a képesítés és az egység tanulási eredményei 

és értékelési kritériumai. 

• A tanfolyam megkezdésének és tervezett befejezésének 

dátuma 

• A feladatok és értékelések tervezett ütemezése  

• A tanuló előrehaladása (pl. a teljesítés százalékos aránya 

egységenként és képesítésenként) 

• Az értékelők visszajelzései a tanulóknak 

• A moderátorok visszajelzései az értékelőknek 

• A feltöltött fájlok és jelentések idő- és dátumnyilvántartása 

• A felhasználók közötti kapcsolatok és megbeszélések 

• Feladatütemező és emlékeztetők az esedékes műveletekről 

• Automatikus értesítések és emlékeztetők a felhasználók 

számára 

• Több jelentésgenerátor az egyéni és csoportos előrehaladás 

nyomon követéséhez képesítésenként 

• A létrehozott, összegyűjtött és közzétett tartalmak 

kategorizálására, címkézésére és osztályozására szolgáló 

funkciók 

• Keresési és szűrőeszközök, amelyek lehetővé teszik a 

releváns és kapcsolódó információk egyszerű kinyerését a 

tanuló által rögzített bármely konkrét témában 

• Kezelési és jogosultsági hozzáférési lehetőségek, amelyek 

lehetővé teszik a különböző érdekeltek számára a 

személyre szabott hozzáférést az egyes tartalmi 

szakaszokhoz. 

Az e-portfólió elemei 



 

 

 

 

 

 

Bár a legtöbb képesítés értékelési célkitűzései e-Portfólió használata nélkül is megvalósíthatók, az elektronikus eszközök használata számos 

különböző típusú információ összegyűjtésére és nyomon követésére előnyös. Ez lehetővé teszi, hogy az információkat egy helyen tárolják, és 

könnyebben elérhetők, szerkeszthetők (adott esetben) és értékelhetők legyenek, mint a nem elektronikusan tárolt, szétszórt elemek.

 

Hozzáférhetőség: Az e-portfólió bármely hálózatba kapcsolt számítógépről történő elérhetősége.

Interaktivitás: Támogatják az interaktivitást, amely lehetővé teszi a szinkron visszajelzést és a valós idejű visszajelzést, 
valamint az aszinkron visszajelzést és kommunikációt. 

Időgazdálkodás: Az e-portfóliók online vannak, lehetővé téve a tanulók, az értékelők és a moderátorok számára, hogy 
távolról kommunikálhassanak, ezáltal csökkentve a személyes találkozók szükségességét.

Hordozhatóság és megőrzés: Az e-portfóliók csökkentik a papíralapú akták szükségességét, így a tanulói nyilvántartások 
és az alátámasztó bizonyítékok megőrzése egyszerűbbé és biztonságosabbá válik. 

Szervezés és nyilvántartás: A tanulók összes munkája és nyilvántartása egy központosított helyen van, ami azt jelenti, hogy 
a tanulók, értékelők és moderátorok közötti kommunikáció archiválva van a jövőbeni hivatkozás céljából.

Tervezés: Az e-portfóliók támogatják és lehetővé teszik a célok, ütemezések, prioritások és a tanulók és az értékelők munkájának 
minőségi mintavételét célzó hatékony tervezést.

Az e-portfóliók használatának előnyei 



 

 

 

 

 

 

 

Az e-Portfólió rendszerek a biztonságos fájltárolási funkciótól kezdve egy önálló rendszeren belül a kifinomultabb webalapú 

termékekig terjednek, vagy egy virtuális tanulási környezet részét képezhetik. Az oktatási intézmények dönthetnek úgy is, hogy saját 

rendszert fejlesztenek ki. Bármelyik megközelítést is választják, az e-portfóliók tanulási folyamatba történő bevezetését fontolóra 

vevő intézményeknek mérlegelniük kell, hogy a rendszer mennyire támogatja az értékelési folyamatot. 

Egy tipikus e-portfólió a következő formátumú értékelési bizonyítékokat tartalmazhatja: 

• szöveg 

• domkumentumok (például Word, PowerPoint, PDF) 

• hang 

• fotók/képek 

• multimedia, például videó. 

 

 

 

 

 

 

Az e-portfólióba illő elemek 



 

 

 

 

 

 

Az e-portfólió kiválasztása előtt a szakképzési központoknak számos olyan kritériumot kell figyelembe venniük, amelyeket az új e-portfólió 

platform kifejlesztése és sikere szempontjából lényegesnek tartanak. A következő hasznos lista tartalmazza azokat a kérdéseket és döntéseket, 

amelyeket meg kell hozni azzal kapcsolatban, hogy miért kell portfóliót készíteni, hogyan kell eljárni, mit kell tartalmaznia, és mi történik a portfólió 

elkészülte után (Forrás: Zeichner, K., and Wray, S., (2001) 

 

Mi az e-Portfólió célja?

Kik a felhasználók és milyen igényeik vannak?

Hogyan kommunikálnak és működnek együtt a felhasználók?

Hogyan vonzza a tanulókat és más felhasználókat?

Milyen hozzáférést kapnak a felhasználók (pl. 24 óra)?

Támogatja a többféle értékelési formát?

Hogyan lehet megosztani az eredményeket?

Mennyire könnyen használható az e-Portfólió? 

Milyen jelentési funkciókat tartalmaz? 

Mennyire hordozható és hozzáférhető az e-portfólió? 

Integrálható más online platformokkal? 

Mik a tárolási méretkorlátok és a fájltípusok?

Kiválasztás és e-portfólió 



 

 

 

 

 

Az e-portfóliók személyes és gyakran érzékeny személyes és szervezeti adatokat tartalmaznak. Ezért alapvető fontosságú, hogy az 

e-portfóliórendszer képes legyen megakadályozni a jogosulatlan hozzáférést, és a felhasználók bízzanak abban, hogy a 

magánélethez fűződő jogaik védve vannak. Az e-portfólió rendszereknek biztonságosnak, megbízhatónak és robusztusnak kell 

lenniük. Az alábbiakban néhány megfontolandó szempontot ismertetünk az e-Portfólió kiválasztásakor: 

 
Tartalom hozzáférés korlátozása: sak az e-Portfólióhoz való hozzáférésre jogosult 

felhasználóknak kell hozzáférési jogokat adni, és még akkor is egyes felhasználói szerepköröknek 

korlátozott jogokkal kell rendelkezniük (pl. tartalom törlése, szerkesztése és jóváhagyása). 

 Vészhelyzet utáni helyreállítás: Az e-Portfóliókban tárolt fájlokat és adatokat a 

szoftverszolgáltatónak rendszeresen biztonsági mentést kell készítenie, amelyet katasztrófa esetén 

az adatok helyreállítására vonatkozó terveknek kell támogatniuk. 

 Hackelés: A nem kívánt hozzáférés megakadályozására robusztus védelem van érvényben. 

Rendszeres behatolásteszteket végeznek, hogy lássák, hogyan reagál a rendszer támadás esetén. 

 

 

 

Biztonsági és adatvédelmi szempontok 



 

 

 

 

 

 Tárolás: A multimédia- és grafikai fájlok nagyok lehetnek, ezért a fájlméretre vonatkozó 

korlátozások lehetnek. A központoknak meg kell határozniuk, hogy a felvételeket mennyi ideig 

fogják tárolni és hozzáférhetővé tenni. 

 

 Rendszer karbantartása és frissítése: Az e-Portfólió kiválasztásakor figyelembe kell venni a 

rendszer karbantartását és frissítését. Az új kiberfenyegetések és a technológiai fejlődés miatt az e-

Portfóliót folyamatosan frissíteni és fejleszteni kell. 

 Kibervédelem és adatbiztonság: Az e-portfólióknak titkosítottnak és jelszóval védettnek kell 

lenniük, hogy a felhasználó adatai biztonságban, magánjellegűek és védettek legyenek, és soha ne 

kerüljenek harmadik félhez. 

 

 Adatkezelés, adatvédelem: Az e-portfólióban tárolt összes információ rendkívül biztonságos, 

mivel az adatokat teljes mértékben titkosítják és egy és/vagy több biztonságos szerveren tárolják. 

Ez azt jelenti, hogy az adatokat nem lehet elveszíteni, ellopni, feltörni vagy megsérteni - ellentétben 

a papír alapú portfóliókkal.. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A szakoktatásban és -képzésben évek óta folyamatos a technológiai fejlesztésű tanulás (TEL) alkalmazása. A COVID19 megjelenése 

felgyorsította az online pedagógiai modellek, és különösen a távoktatás és az e-értékelés szükségességét és használatát.   

https://e-leap.eu/ 

A Learn, Engage, Apply and Perform (LEAP) E-portfólió platform célja, hogy megfeleljen a tanulók, a szakoktatók/képzők, a 

szakképzési központok és a díjkiosztó testületek azon igényeinek, hogy egy modern, egyablakos tanulási és értékelési eszközzel 

támogassák a tanulókat a rövid informális tanulási programok és a képesítésalapú programok során. A LEAP platform egyesíti a 

tanulók értékelését, a visszajelzést és a moderálást, és közvetlenül összekapcsolja a tanulókat a tanárokkal/oktatókkal.  

 

https://teammate360.eu  

A Teammate360 egy webalapú 360 fokos értékelő eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen a virtuális csapatokat vezető 

vezetőknek és a csapattagoknak javítani hatékonyságukat és munkateljesítményüket. Rövid, gyakorlatias jelentést készít, amely 

egy sor fejlesztési intézkedést tartalmaz, amelyek végrehajtása pozitívan befolyásolja a jövőbeli teljesítményt. 

 

 

Példák az e-értékelési és e-portfólió eszközökre 

https://e-leap.eu/
https://teammate360.eu/


 

  https://mahara.org  

A Maharát úgy tervezték, hogy a diákok létrehozhassák a tartalmat, és ellenőrizhessék, hogy ki láthatja azt. Ezt a tartalmat egy 

személyes portfólió oldalain (vagy oldalgyűjteményében) hozzák létre. 

 

  https://onefile.co.uk  

A OneFile egy böngészőalapú ePortfólió rendszer, amelyet a szakképzési programok irányítására és bizonyítására szereztek be. 

   https://myportfolio.school.nz  

A MyPortfolio személyes tanulási környezetet biztosít az elért eredmények rögzítésére és bemutatására, a fejlesztési tervek 

kezelésére, célok kitűzésére és online tanulási közösségek létrehozására.  

 

Még több érdekesség itt: https://eportfolioreview.wordpress.com/eportfolio-list/  

 

 

 

 

 

 

https://mahara.org/
https://onefile.co.uk/
https://myportfolio.school.nz/
https://eportfolioreview.wordpress.com/eportfolio-list/


 

 

 

 

 

E-értékelések és e-portfóliók 

 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, 

amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. 

 

 


