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REVIEW AND ANALYSIS OF CURRENT SITUATION RELATED TO E-PORTFOLIO IN HUNGARY 

 

1. "Applications of portfolio in vocational education based on traditional method": 

For each partner country to prepare a database for their countries that contains contact information and addresses of organizations that have web based 

applications in the field of vocational training. 

 

In Hungary most academic institutions apply Moodle LMS with the exception of the Academies of Arts that usually want the portfolio on DVD or other 

storage places e.g. MOME - https://prosite.com/.Moodle  Moodle Learning Management System is suitable for uploading any type of student product (video, 

photo, audio, text) to be inspected/evaluated by the trainer/teacher in order to mainly provide an extra evaluation tool (Progress portfolio). Moodle manages 

groups, deadlines, teacher feedback etc. so it is a very good pedagogic means in the hand of the educator. In theory this LMS could be shared by potential 

employers (and thus serve for „showcase” portfolio purposes) but at the moment this is not the case.  

Moodle users in Hungary  - 256 sites total: the main vocational institutions mentioned (for a more detailed database see the attached file!) 

BaBér Oktatási Portál Bajcsy Autósiskola elméleti tanfolyama. Bakos Oktatási Portál Bárczi e-oktatási portál Batsányi János Gimnázium Tanulmányi Portál  

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (nszfi) e-Scola Képzési Rendszer / e-Scola Training Service e-skill EASY-STUDY Oktatási Portál Educomm  

Gáspár Mátyás IWI elearning portál Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola oktatási portál Karolina német nyelviskola online Katona József 
Gimnázium Moodle KERNEL Elektronikus Oktató Központ Király Endre SZKI, Vác E-Learning oldala 

Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Koszta József Általános Iskola oktatóportálja KreditZONA - orvosok folyamatos online továbbképzése 
Krúdy Oktatási Portál KTK e-learning Latin eLearning Lauder Moodle 

Magyar Tan Magyar Tartalomipari Szövetség - Moodle MÁTRIX Oktatási Központ - Kecskemét Mátyás Király Utcai Általános Iskola Moodle MCC Középiskolás 
Program Medfour Táviskola Menedzser Praxis Miskolci Egyetem e-Learning oktatási portál MOD Oktatási Portál 
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Neumann János Számítógép-tudományi Társaság  NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA OKTATÓHÁZ E-ISKOLA Online Marketing Oktatási Központ Online Tanoda oPENing 
- Légy Te a jövő Informatikusa Országos Mentőszolgálat Oktatási Portál OTDK FIFOMA30 regisztrációs felülete 

Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola PTE FEEK - Távoktatás és Médiainformatika Tanszék PTE - Felnőttképzési és Emberi Erőforrás - 

https://epannon.pte.hu/moodle/ 

Studium Generale E-learning 

Számalk Zrt eLearning SZE Leonardo Moodle Site Széchenyi István Egyetem Moodle e-Learning Portál v2 Széchenyi István Egyetem Moodle rendszer 

 

2. For each partner country to determine all educational organizations that use portfolio and/or e-portfolio approach and including their 

achievements 

In Appendix 1 there is a list of all the Hungarian academic institutions that use Moodle applications and thus apply e-portfolio (in most cases not all the 

teaching staff but some teachers/trainers who are really involved or whose subject requires the tool more than the others (e.g. in the case of Szamalk-Szalezi 

School trainers of art subjects like graphics, photography badly need an interface to upload student products for the teachers inspection and feedback). 

The achievements mainly result an ease of student/teacher communication, easier administration and follow up of student activity, an extra tool for 

evaluatio., By setting deadlines and other conditions it serves the development of social and individual competences in the students.   

 

3. "Thesis", "Research Papers", "Books", "Symposiums and conferences": 

For each partner country to perform a survey that contains thesis, conferences and journals, publications, books on portfolio and e-portfolio and e-

portfolio application in vocational education and will submit a report for their countries. 

 For this section we have prepared a summary of our findings. For further information see Appendix 2.  
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We have been able to talk about the educational application of Portfolio for about 10 years in Hungary. In 2003 the first book was issued with the title The 

Portfolio (by Falus Iván and Kimmel Magdolna), which was unique in Hungarian about this topic,  thus it founded the introduction of evaluation portfolio in 

practice in teacher training. 

Several others have followed this experiment since then and today it is being used in several academic institutions – not only in teacher training. 

The research and spread of portfolio and e-portfolio application have been promoted by an international Leonardo project, which was coordinated by our 

school and in which the Hungarian University of Teacher (ELTE PPK) worked as our partner. In 2007 a theoretical book was edited on the innovative methods 

of student evaluation by Dr Schaffhauser Franz as well as a practical handbook on the experiments and best practices – edited by Dr. Sediviné Balassa Ildikó. 

In the past couple of years a lot of books, publications have been issued as well as several conferences have focused on this topic – either as their main 

target or in the form of conference sections or meetings, covering the issues of the portfolio and e-portfolio applications and solutions both in the field of 

education and in the life of labour. 

In the following sections we have tried to give an account of the publications, other resources, conferences, WEB-pages covering the past three years. 

The result is the following: 

- 5 books 

- 16 essays, articles 

- 12 conferences (mainly educational) and several meetings on the tools supporting e-portfolio (Moodle, Mahara) 

- 3 web-pages (mainly concentrating on the educational application). The most recent is a specific WEB-page created and operated by the Hungarian 

Education Office with the purpose of publishing and storing teachers’ portfolios 
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1. "Applications of portfolio in vocational education based on traditional method": 

 

For each partner country to prepare a database for their countries that contains contact information and addresses of organizations that have 

web based applications in the field of vocational training. 

 

 

Organisation Name Address Contact Info Website Form of web based 

application 

Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola 9500 Celldömölk Sági utca 65. tagvez@berzsenyicell.h

u 

http://berzsenyicell.hu/hu/ Moodle 

Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium 

3300 Eger, Csiky Sándor utca 1. titkarsag@gardonyi-

eger.hu 

http://www.gardonyi-

eger.hu/ 

Moodle 

Katona József Gimnázium 
6000 Kecskemét, Dózsa György 
út 3. 

igazgato@kjg.hu http://kjg.hu/?q=node Moodle 

Kiss Bálint Református Általános 
Iskola 

6600 Szentes, Kossuth tér 2. iskola@kissb-

szentes.sulinet.hu 
http://www.kissbalint.hu/isk

ola/ 

Moodle 

Kossuth Zsuzsanna Humán és 
Kereskedelmi Szakközépiskola, 
Szakiskola 

6300 Kalocsa Tomori Pál u. 7. info@kossuth-

kalocsa.hu 

http://web2.kossuth-

kalocsa.hu/wp/ 
Moodle 

Pollák Antal Műszaki 
Szakközépiskola 

6600 Szentes, Apponyi tér 1. pollak@pollak.sulinet.h

u 

http://www.pollak.hu/ Moodle 

SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 
70. 

info@szamalk.hu http://szamalk-szki.hu/ Moodle 

SZIE Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium 

5100 Jászberény, Rákóczi út 53. gyakorlo@abpk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu/ Moodle 

Szinyei Merse Pál Gimnázium 1063 Budapest, Szinyei Merse 

utca 7-9. 
szinyei@szinyei-

bp.sulinet.hu 

http://www.szinyeigimibp.hu

/ 

Moodle 

mailto:tagvez@berzsenyicell.hu
mailto:tagvez@berzsenyicell.hu
http://berzsenyicell.hu/hu/
mailto:titkarsag@gardonyi-eger.hu
mailto:titkarsag@gardonyi-eger.hu
http://www.gardonyi-eger.hu/
http://www.gardonyi-eger.hu/
mailto:igazgato@kjg.hu
http://kjg.hu/?q=node
mailto:iskola@kissb-szentes.sulinet.hu
mailto:iskola@kissb-szentes.sulinet.hu
http://www.kissbalint.hu/iskola/
http://www.kissbalint.hu/iskola/
mailto:info@kossuth-kalocsa.hu
mailto:info@kossuth-kalocsa.hu
http://web2.kossuth-kalocsa.hu/wp/
http://web2.kossuth-kalocsa.hu/wp/
mailto:pollak@pollak.sulinet.hu
mailto:pollak@pollak.sulinet.hu
http://www.pollak.hu/
mailto:info@szamalk.hu
http://szamalk-szki.hu/
mailto:gyakorlo@abpk.szie.hu
http://gyakorlo.abk.szie.hu/
mailto:szinyei@szinyei-bp.sulinet.hu
mailto:szinyei@szinyei-bp.sulinet.hu
http://www.szinyeigimibp.hu/
http://www.szinyeigimibp.hu/
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2. "Applications of e-portfolio in vocational education based on web": 

 

For each partner country to determine all educational organizations that use portfolio and/or e-portfolio approach and including their 

achievements 

Organisation Name Address Contact Info Website Form of portfolio/ e-

portfolio 

Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium 

1035 Budapest, Raktár utca 1. 
akg@akg.hu http://www.akg.hu/ Portfolio, E-portfolio 

Balázs Győző Református 

Magyar- Angol Két tanítási 
Nyelvű, Egységes Művészeti 
Általános, Szak- és Középiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

3531 Miskolc, Győri kapu 23. bgyrefi@gmail.com http://www.balazsgyozo.hu/

index_spic.html 

Portfolio 

BKF Szakközépiskola 
1148 Budapest, Nagy Lajos 

király útja 1-9. 
szki@bkf.hu http://www.bkfszki.hu/ Portfolio, E-portfolio 

Forrai Középiskola 1139 Budapest, Lomb u. 41. iskola@forrai.eu http://www.forrai.hu/ Portfolio, E-portfolio 

Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskola és Kollégium 

1093 Budapest, Török Pál u. 1. 
info@kiskepzo.hu http://www.kiskepzo.hu/ind

ex.html 

Portfolio 

Miok Szakközépiskola 6724 Szeged Rigó u. 24/D. mioktat@gmail.com 
http://www.miokszeged.hu/

fooldal.html 
Portfolio, E-portfolio 

Nyitott Ajtó Baptista 
Szakközépiskola 

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 
11. 

baptistaszakiskola@gma

il.com 
http://www.baptistaszakisko

la.hu/ 

E-portfolio 

Pécsi Művészeti Gimnázium és 
Szakközépiskola 

7624 Pécs, Radnics utca 9. iskola@pecsimuveszeti.

hu 

http://www.pecsimuveszeti.

hu/ 

E-portfolio 

Soter-Line Oktatási Központ 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. 

info@soterline.hu http://www.soterline.hu/ Portfolio 

SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 

70. 
infor@szamalk.hu http://szamalk-szki.hu/ Portfolio, E-portfolio 

mailto:akg@akg.hu
http://www.akg.hu/
mailto:bgyrefi@gmail.com
http://www.balazsgyozo.hu/index_spic.html
http://www.balazsgyozo.hu/index_spic.html
mailto:szki@bkf.hu
http://www.bkfszki.hu/
mailto:iskola@forrai.eu
http://www.forrai.hu/
mailto:info@kiskepzo.hu
http://www.kiskepzo.hu/index.html
http://www.kiskepzo.hu/index.html
mailto:mioktat@gmail.com
http://www.miokszeged.hu/fooldal.html
http://www.miokszeged.hu/fooldal.html
mailto:baptistaszakiskola@gmail.com
mailto:baptistaszakiskola@gmail.com
http://www.baptistaszakiskola.hu/
http://www.baptistaszakiskola.hu/
mailto:iskola@pecsimuveszeti.hu
mailto:iskola@pecsimuveszeti.hu
http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.pecsimuveszeti.hu/
mailto:info@soterline.hu
http://www.soterline.hu/
mailto:infor@szamalk.hu
http://szamalk-szki.hu/
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"Thesis", "Research Papers", "Books", "Symposiums and conferences": 

For each partner country to perform a survey that contains thesis, conferences and journals, 

publications, books on portfolio and e-portfolio and e-portfolio application in vocational 

education and will submit a report for their countries. 

 

Thesis (essays and articles) 

Only the most recent publications  

for further data see Appendix 

Title, Author  

Pedagógusok Lapjának szerk.: Portfóliócsata. In: Pedagógusok Lapja 2014/3. sz. p. 5-7. 

(Budapest: Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája, 1945-) Portfolio Battle 

http://www.pedagogusok.hu/sites/pedagogusok.hu/files/dokumentumtar/pedlap/PL-2014-

3.pdf#page=5 

 

Papp Gyula – Vágvölgyi Csaba: Az Open Badges alkalmazásának lehetőségei és a tanulói 
portfólió. In: VI. Oktatás-Informatikai Konferencia: Tanulmánykötet. p. 483-493. (Budapest: ELTE 

PPK, 2014) The Potentials of the Application of Open Badges and the Student Portfolio 

 

 Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában. The Role of Portfolio 

in the Teachers Qualifying Process 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/unios_projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/3_1_5_1_hirleve

l_Kotschy_Beata__portfolio.pdf   

 

Bessenyeiné Tóth Tünde: Az e-portfólió szerepe a pedagógus-életpályamodellben. In: Modern 
Iskola. 2013/4. sz. p. 17. (Budapest: Geopress Zrt., 2007-) The Role of E-Portfolio in the Teacher 

Career Model 

http://moderniskola.hu/sites/default/files/field/image/2013augusztus/mi04_webre.pdf   

 

Bedő Andrea: Portfólió a gyakorlatban In: Modern Iskola. 2013/4. sz. p. 26-27. (Budapest: 

Geopress Zrt., 2007-) Portfolio in Practice 

http://moderniskola.hu/sites/default/files/field/image/2013augusztus/mi04_webre.pdf  Utolsó 
letöltés dátuma: 2015.03.20. 
2. Bedő Andrea: Portfólióról… 2. rész. In: Modern Iskola. 2014/1. sz. p.20-21. (Budapest: 

Geopress Zrt., 2007-) About Portfolio – second part 

http://moderniskola.hu/sites/default/files/field/image/2014februar/modern_iskola_14.01.pdf 

 

Conferences & Symposiums 

(Only the most recent) 

for further data see attached document 

Title & Date Details 

1. VI. Oktatás-Informatikai 

Konferencia. (2014.02.07-08.) ICT in 

Education 

conference program: 

http://oktinf.elte.hu/konferencia2014

/?page_id= 

 Most important presentations: 

Molnár György: Pedagógiai megújulás tapasztalatai a 

szakmai tanárképzésben – új IKT alapú eszközök és 
koncepciók a tanárképzésben 

http://www.eltereader.hu/media/2014/03/VI_OKTINF_Tan

ulmanykotet_READER.pdf  Papp Gyula – Vágvölgyi Csaba: Az 
Open Badges alkalmazásának lehetőségei és a tanulói 
portfólió 

http://www.eltereader.hu/media/2014/03/VI_OKTINF_Tan
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ulmanykotet_READER.pdf 

2. ÉletPÁLYAutak – a TÁMOP-3.1.5/12 

kiemelt uniós projekt konferenciája 
(2013.06.05.) - Careers 

Conference program: 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/pr

ojektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/p

rojekhirek/eletpalyautak_konferencia   

Presentations: 

Komló Csaba: Az e-portfólió alkalmazása a pedagógusképző 
felsőoktatási intézményekben. Feltöltés dátuma: 
2013.06.20. 

URL: 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_p

edkepzes_fejl/projekhirek/eletpalyautak_konferencia_besza

molo/5_szekcio  Utolsó letöltés dátuma: 2015.03.20. 
Nagy Regina: Pedagógus e-portfólió bemutatása. Feltöltés 
dátuma: 2013.06.20. 
URL: 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_p

edkepzes_fejl/projekhirek/eletpalyautak_konferencia_besza

molo/5_szekcio?itemNo=2 

3. MoodleMoot Konferencia 2013 

(2013.06.27-29.) 

Conference presentations: 

http://moodlemoot.hu/mod/data/vie

w.php?d=54&advanced=0&paging=&

page=0 

Most important presentations: 

Duchon Jenő: Elektronikus portfólió használata a 
mérnöktanár képzés során a Trefort Ágoston 
Mérnökpedagógia Központban 

4. MoodleMoot Konferencia 2014 

(2014.06.26-27.) 

Conference presentations: 

http://moodlemoot.hu/mod/data/vie

w.php?d=56&advanced=0&paging=&

page=0 

Presentations: 

Dancsó Tünde: Az oktatói e-portfólió fejlesztési lehetőségei 

5. Országos köznevelési konferencia 

(2014.09.23.) National Public 

Education Conference 

A konferencia programja: 

http://menedzserpraxis.hu/eloadas-

archivum.php?EID=1908 

Presentations: 

Gilicze Zoltán: A pedagógiai-szakmai ellenőrzésről 
rendszerszinten 

http://menedzserpraxis.hu/eloadas-

archivum.php?EID=1908&video=1130  Utolsó letöltés 
dátuma: 2015.03.20. 
Lukács Lászlóné – Vass Katalin: Portfóliókészítés 
óvodapedagógusok részére 

http://menedzserpraxis.hu/eloadas-

archivum.php?EID=1908&video=1134  Utolsó letöltés 
dátuma: 2015.03.20. 
Lukács Lászlóné – Vass Katalin: A portfóliókészítés 
tanulságai, felkészülés a november 30-diki határidőre, a 
teljes portfólió elkészítése 

Petróczi Gábor: Hogyan készítsünk okosan portfóliót 2014-

ben? 

Tóth Mária –Fűrész Edit: Hogyan készüljünk a 2015. évi 
minősítővizsgákra és minősítési eljárásokra? 
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Journals, Books & Publications 

Title, Author  

1. Bartha Éva [et al.]: Fejlesztő, támogató értékelés – de hogyan? In: Dobbantó program: 
Tematikus füzetek. (Budapest: FSZK, 2011) Evaluation for Development and Support 

URL: http://fszk.hu/images/stories/de-hogyan_fejleszto-tamogato-ertekeles.pdf   

2. Falus Iván – Kimmel Magdolna: A portfólió (2. kiad.). (Budapest: Gondolat Kiadó : ELTE PPK 
Neveléstudományi intézet, 2009) The Portfolio 

3. Kotschy Beáta [szerk.]: A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. (Eger: 
Eszterházy Károly Főiskola, 2011) The Standards of Becoming a Teacher and of Professional 

Development 

URL: the same in electronic format: 

http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_szt

enderdjei.pdf   

4. KPMG-BME Akadémia [közread.]: Képzési portfólió: egy padban a szakértőkkel. (Budapest: 
KBA Okt., 2011) Progress Portfolio: In One Desk with the Experts 

5. Lénárd Sándor: A tanulói portfólió a Dobbantó programban (Budapest: FSZK, Dobbantó 
program, 2010) Student Portfolio in an educational program called “Dobbanto” 

 

 

http://fszk.hu/images/stories/de-hogyan_fejleszto-tamogato-ertekeles.pdf
http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf
http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf

