
Értékelési alternatívák (nem csak) járvány idején

A tanulás-központú értékelés

Mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalom 
leggyakrabban szinonimaként használja a formatív és a 

fejlesztő (assessment for , és - as learning) értékelés 

fogalmát, aminek van létjogosultsága, hisz 
megkülönböztetésük igen nehéz. A formatív értékelés 

azonban klasszikus értelmezésben a tanári 
dominanciájú módszerek közé tartozik, curriculáris

szemléletű, a tananyagra és az elsajátítandó 

kompetenciákra fókuszál, míg a fejlesztő értékelés 
(assessment for, illetve assessment as learning) 

hallgató-centrikus, célja nem csak az akadémiai tudás 
szintjének emelés, hanem a hallgató – szélesebben 

értelmezett - tanulásának támogatása, motiválása, az 

önszabályozó tanulói szerep elsajátíttatása. A tanuló a 
formatív értékelésben a passzív, irányított, míg a 

fejlesztő értékelésben aktív résztvevő.
A fogalomhasználatban magyar nyelven érdemes 

megfontolni a támogató értékelés (vagy tovább gondolva 

könnyebben elterjeszthető fogalom) használatát, hisz a 
magyarul használt fejlesztő értékelés nem fedi a fogalom 

tartalmát, s főként nem mutat rá arra, hogy nem csak 
tanári, hanem társ-, illetve önértékelésről is szó van, 

amely a hallgató egész személyiségének fejlődését 

támogatja (nem csak a tanulását, akármilyen széles 
értelemben is beszélünk erről).

Az utóbbi években ez az értékelési szemlélet tovább 
fejlődött, az oktatás egész rendszére érvényes 

szemléletté (programmatic assessment), melyet egy 

most alakuló különleges egyetemi formátum, a Charm-
EU (2020), melyben az ELTE a partnerek egyike,  

alkalmaz.
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A hallgatót és tanulását támogató 
értékelés megvalósulása (Covid19 
előtt és alatt)

2011 óta nagyelőadások aktív tanulását támogató 
módon, illetve a szemináriumokon, gyakorlatokon 

alkalmazom a hallgató-támogató értékelést, melynek a 
tanítási folyamatba való illesztésének stratégiája 

megegyezik az általam az elmúlt évben megismert 

holland  „Programmatic Assessment” modell (2. ábra) 
lényegével: a hallgatók tanulási folyamata kisebb 

szakaszokra van osztva, melyekben a tanulás, a 
különféle fejlesztő értékelési technikák, és a 

támogató-fejlesztő visszajelzések, konzultációk, 

csoportos és egyéni mentorálások, s amennyiben 
lehetséges, a hallgatók páros vagy kiscsoportos 

kölcsönös támogatása is beépül. A tanulási folyamat 
tehát kisebb feladatokból, folyamatos 

visszajelzésekből épül fel. A hallgatók egészen a 

kurzus zárásáig javíthatják feladataikat, készíthetik 
reflexióikat.

A kapcsolódó szummatív értékelések sokszínűek, 
összetettek, a vizsgák – amennyiben szükségesek –

komplexek, beszámít a korábban szerzett pontszám 

(pl. gyakorló kvízek legjobb eredményei, produktumok, 
gyakorlati feladat), illetve nyitott könyvesek.

Az eredmények egyértelműen bizonyítják a 
hatékonyságot mint a teljesítményben, mind a 

lemorzsolódás csökkenésében.

Oktató- központú kontra hallgató-központú tanítás értékelés
A felsőoktatás változásainak egyik hazánkban tapasztalható jellegzetes szemléleti megjelenése a célrendszer 

fókuszpontjának áthelyeződése. A Magyar Rektori Konferencia a Magyar képzési keretrendszer szerkezetének 

kialakításakor a képesítési keretrendszer a tanulási eredmények diszkriptoraiként négy kategóriát állított fel, melyek 
(1) kompetencia összetevőiként: tudás; képesség; attitűd; (2) valamit az adott szituációban jellemző autonómia és 

felelősség (Derényi, Vámos, 2015, 5.o.).
Ez az értelmezési dimenzió arra fókuszál, hogy az oktatási folyamat két fő szereplőjének (tanár-tanuló) melyike felől 

kerülnek meghatározásra. Ez már a külső szabályozás esetében is megjelenik, így a képzési és kimeneti 

követelmények szemléletében (Derényi, Vámos, 2015), ezekkel összhangban az intézmények hálóterveiben, 
tanterveiben.

A z oktató- illetve hallgató-központú szemlélet jellemzőit jellemzőket a nemzetközi és hazai irodalomra építve 
elemeztük (3. ábra)

Minősítő kontra támogató értékelés

A minősítő és a támogató értékelés (3. ábra) az oktatás folyamatában nem kizárja egymást, hanem kiegészíti
egymást (2. ábra). A tanulási folyamat szakaszaiban számos különleges, a konstruktív szemléletű aktív tanulásra
épülő értékelési módszer kerül alkalmazásra. A Charm-EU programban 120 ilyen módszer került azonosításra és
egy szakértői triangulációra épített módszerrel készült el hozzá a különféle szempontokra épülű, aktív keresésre
alkalmas mátrix (részlet a 4. ábrán).
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1.ábra. Tanulás-központú értékelés tipológiája és jellemzői

„A hallgatók – ha nehezen is 

– el tudnak menekülni a 

rossz tanítás elől, de – ha 

meg akarják szerezni a 

diplomájukat – nem tudnak 

menekülni a rossz értékelés 

hatásától” Boud, 1995: 35

3.ábra. Tanítási és értékelési stratégiák 
jellemzőinek összehasonlítása

4.ábra. Értékelő eszközök mátrixa (részlet, Charm-EU, 2020)

Training activities: tanulási 

feladatok

Assessment activities: értékelési 

módok

Supporting activities: támogatás

Intermediate Eval(uation): köztes, 

szakaszonkénti értékelés 

Final Evaluation: záró, 

összegző értékelés

2.ábra. Tervezett értékelési 
rendszer modellje 

(Schuwirth LWT, Van der Vleuten CPM, 2011)
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