
 

SC  

Kérdés Mi a jelentése a CSCL-nek (Computer-supported collaborative learning) 

nevezzük. 

Kép  

Válasz számítógéppel segített kollaboratív tanulás HELYES 

Válasz számítógéppel segített kollaboratív oktatás HIBAS 

Válasz számítógéppel segített kooperatív tanulás  HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés A számítógéppel segített kollaboratív tanulás rendszereket összefoglaló néven 

Kép  

Válasz CSCL-nek (Computer-supported collaborative learning) nevezzük. HELYES 

Válasz CSCL-nek (Computer-supported collaborativ e-learning) 

nevezzük. 

HIBAS 

Válasz CSCL-nek (Content-supported collaborativ e-learning) nevezzük. HIBAS 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Gráf A pontoknak és éleknek a halmaza, ahol 

az élek pontokat kötnek össze, illetve az 

élekre pontok illeszkednek úgy, hogy 

minden élre legalább egy, legfeljebb két 

pont illeszkedik. 

Pár Csúcs A gráfok pontjait egyszerűen pontoknak, 

vagy csúcspontoknak, vagy csúcsoknak 

nevezzük. A gráf pontjait nagy betűkkel, 

az éleit kis betűkkel jelöljük. 

Pár Fokszám A gráf egy pontjába összefutó élek számát 

a pont fokszámának nevezzük. 

Pár Hálózati csomópont (node) A gráf egy pontjába összefutó élek számát 

a pont fokszámának nevezzük. 

 

 

 

SC  

Kérdés Mi jellemzi a véleményvezért? 

Kép  

Válasz véleményalkotás HELYES 

Válasz információ-elosztás HIBAS 

Válasz követés HIBAS 

 



 

SC  

Kérdés Melyik a helyes állítás a hálózati információs rendszert illetően! 

Kép  

Válasz óvhatják egymástól a dokumentumaikat HIBAS 

Válasz feltartják egymást a munkavégzésben HIBAS 

Válasz erőforrást osztanak meg HELYES 

 

 

IH  

Állítás Csoporttevékenység csak egyszerre és ugyanazon a helyszínen 

végezhető. 
Hamis 

 

 

IH  

Állítás A tartalom előállítók körébe a hivatkozás, fájlmegosztók tartoznak Hamis 

 

 

IH  

Állítás A tartalommegosztó oldalak a közössé tett élmények szándékán 

alapulnak 
Hamis 

 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik az alábbi kijelentés? „... a közösségi média mellet további 

fontos fogalom a felhasználók által létrehozott tartalom, a hálózat mint platform, a 

folkszonómia (közösségi címkézés), a szindikáció (egymástól elkülönülő oldalak 

összefogása), valamint a tömeges együttműködés.” 

Kép  

Válasz Manovich, L HELYES 

Válasz O’ Realy HIBAS 

Válasz Zuckerberg, M HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés 1) Mire vonatkozik a következő állítás? („…rendszerint személyes jellegű, 

rendkívül rövid, egyszerű pár mondatból álló szöveges, egy-egy linkből, 

egy képből vagy tartalmakkal rendelkezik.”) 

 

Kép  

Válasz Blog HIBAS 

Válasz Microblog HELYES 

Válasz Weblog HIBAS 

 

 

IH  



Állítás Az OpenOffice irodai csomag új nevén LibreOffice. Igaz 

 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez főződik a következő állítás? 

Kép („…Az internet félreismerhetetlenül egyfajta szerves tanulási környezetté válik. 

1970-ben még elképedést válthatott ki, midőn A társadalom iskolátlanítása 

(Deschooling Society) című könyvében Ivan Illich a formális iskolai oktatással 

szemben az „esetleges és informális” tanulás/művelődés előnyeire hívta fel a 

figyelmet.) 

Válasz Nyíri Kristóf HELYES 

Válasz Benedek András HIBAS 

Válasz Komenczi Bertalan HIBAS 

 

 

IH  

Állítás A konnektivizmus első haza jelentős hazai képviselője Kulcsár Zsolt Igaz 

 

 

SC  

Kérdés 2) Kinek a nevéhez fűződik az alábbi kijelentés?  

Az oktatási módszerek „…az oktatási folyamat állandó, ismétlődő összetevői, a 

tanár és a tanuló tevékenységének a részei, amelyek különböző célok érdekében 

eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra.” 

Kép  

Válasz Falus Iván HELYES 

Válasz Pléh Csaba HIBAS 

Válasz Nahalka István HIBAS 

 

 

IH  

Állítás Magánszféránk szempontjából alapvetően kétféle regisztrációt 

különböztethetünk meg  az önkéntes alapút és a kötelező regisztrációt 
Igaz 

 

 

MC  

Kérdés Ki(k)nek a nevéhez fűződik a tudásmegosztás – korábban a kognitív folyamatokat 

szem előtt tartó irányzatokkal szemben/kiegészítéseként – érzelmi motivációjának 

vizsgálata 

Kép  

Válasz Hur és Brush HELYES 

Válasz Koltói Lilla HELYES 

Válasz Pléh Csaba HIBAS 

 

 

IH  



Állítás Az online dokumentum-szerkesztők úgy működnek, mint az Office, 

tudunk szöveget szerkeszteni, prezentációt készíteni, táblázatot 

létrehozni és kérdőívet (űrlapot) készíteni 

Igaz 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a pedagógusmesterség kulcsfogalmait és a hozzájuk tartozó 

tulajdonságokat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár A nézetek olyan pszichikailag alátámasztott 
feltételezések, propozíciók a világról, 
amelyeket igaznak vélünk, s amelyek 
befolyásolják ítéleteinket, mások megítélését, 
s amelyeket felhasználunk döntéseink során ( 

Pár A gyakorlati tudás az az alapos, lényegében kontextus-függő 
tudás, amelyet a tanárok maguk alakítanak ki, 
s amely lehetővé teszi számukra a pedagógiai 
problémák felismerését, meghatározását, 
lehetséges megoldásaik előrelátását és végül 
eredményes megoldásukat. 

Pár . Az értékelő rendszer a személyes gyakorlat szempontjából 
releváns nézetei, tapasztalatai, tudása, 
értékei alkotják, amelyek lehetővé teszik a 
gyakorlat strukturálását és a külső forrásból 
származó ismeretek, elméletek értelmezését.  

Pár A reflexió  a tanárok egyre fejlődő értékelő 
rendszerének alkalmazásával valósulnak meg, 
azaz a tanár korábbi tapasztalatait is magába 
foglaló gyakorlati pedagógiai tudásra épülnek 

 

 

SC  

Kérdés Mely felsorolás  nem képezi a Kulcsár féle konnektivista kurzus létrehozásának 

lépéseit? 

Kép  

Válasz Fedőnév” adás, weboldal elkészítése, tematika elkészítése, fórum 

létrehozása, szemléltetők ajánlása, kérdések meghatározása, feladatok 

definiálása, kreatív közös alkotás 

 

HIBAS 

Válasz „Fedőnév” adás, weboldal elkészítése, tematika elkészítése, fórum 

létrehozása, szemléltetők ajánlása, kérdések meghatározása, feladatok 

definiálása, egyéni alkotás 

HELYES 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  



 Bal Jobb 

Pár A képzésmenedzsment rendszerek 

(Learning Content Management 

System - LCMS)  

Tananyag, tartalom előállító rendszerek 

Pár SIS (Student Information System) ETR és a Neptun, 

Pár LMS (Learning Management System) tanulás kezelő rendszerek 

 


