
Az online mérés-értékelés bevezetésének lehetőségei a 

történelem érettségi vizsgán

Az online érettségiztetés koncepciója
A koncepció alapötletét az adja, hogy más területeken (pl. KRESZ-vizsga,

ECDL, felsőoktatás stb.) is sikeresen alkalmazzák az online számonkérést,

amelyet a vírushelyzet szükségszerűvé tett az általános és középiskolai

oktatásban is. Ennek kibővítését az érettségi vizsgára azért is lehetne

előnyösnek tekinteni, mert a diákok számára is vonz az általuk egyre inkább

előnyben részesített IKT-eszközökkel történő számonkérés. Ugyanakkor a nagy

mennyiségű papír alapú másolatok számát jelentősen le lehetne csökkenteni.

Ezzel együtt lerövidülne az az idő, ami utána diák visszajelzést kap a

teljesítményéről, amelyet így objektív körülmények között lehetne értékelni.

Továbbá komoly időmegtakarítást jelentene a pedagógusok számára, hogy az

értékelést IKT-eszközökkel végeznék. A web 2.0-ás módszerek alkalmazásával

jelentősen megújulhatna az oktatás folyamata, új tanulási helyzetek jöhetnek

létre, ráadásul mind a vizsgázók, mind a vizsgáztatók digitális kompetenciái

észrevehetően fejlődnének.
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A vizsgálat során egy erre a célra kifejlesztett feladatbankot használtam. Ennek legfőbb jellemzői:

• Igazodik a 2017. január 1-jétől életbe lépett részletes érettségi vizsgakövetelményekhez;

• 12 témakör témáját öleli fel

• Mindegyik témakörön belül valamennyi középszintű résztémára vonatkozóan találunk feladatot (ezek alapját a korábbi érettségi feladatlapok képezték).

• A feladatbank mindegy 300  feladatot tartalmaz, tehát átlagosan 25 eladat tartozik egy kategóriához (a feladatbank egyébként folyamatosan bővül).

• A feladatok valamennyi felsorolt feladattípust felölelik, de a leggyakoribbak 3 a vegyes típusú (többelemű választásos és szöveggel/évszámmal kiegészítendő) 
kérdések

• Csak tesztfeladatok, az esszék digitális kiértékelése nem lehetséges tanári közreműködés nélkül.

• Bekerültek az új vizsgakövetelményekben bevezetett ún. komplex tesztfeladatok is.

Az online vizsgáztatás egyik lehetséges platformja: a

Moodle.
A Modular-Object-Oriented Dynamic Learinig Enviorment elnevezésből adódó

betűszó egy eLearning alapú tanulásirányítási rendszert takar, amely azonosítja

a felhasználókat a szerepkörük és jogosultságaik alapján, és a meglévő

taananyagokhoz (kurzusokhoz) hozzárendeli őket. A felhasználók

tevékenységeit, a tanulás szempontjából fontos adatokat naplózza. Web 2.0-ás

felület, amelyhez internetre/intranetre és böngészőre van szükség, továbbá egy

szerverre és egy URL-re is. A Moodle ingyenes licenc alatt is terjeszthető. A

tesztkészítő alkalmazása többféle feladattpíst is támoga, például: a

feleletválasztó, az igaz-hamis, a rövid választ igénylő, a

számjegyes/számításos és a párosító feladatokat, de a történelem érettségi

adatpálására a leginkább a beépített válaszos (vegyes) feladattípus a leginkább

hasznosítható, hiszen ez a feladattípus fordul elő a leggyakrabban az írásbeli

vizsgán.
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