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Szerezhető státuszok

Státuszok Kurzus szinten Objektum szinten

Nem indítható ● A kurzus
eredményszerzési
időszaka a jövőben
kezdődik.

● A kurzus
eredményszerzési
időszaka lezárult.

a kurzusban található
objektumok is szükségszerűen
ebbe a státuszba kerülnek

● Az objektum
eredményszerzési
időszaka a jövőben
kezdődik.

● Az objektum
eredményszerzési
időszaka lezárult.

● Az adott objektum
előfeltételét képezi egy
másik objektum, amely
még nem lett teljesítve.

Nem indított A kurzus egyetlen objektuma
sem került még elindításra. (Az
első hozzáférés dátuma üres.)

Az adott objektum egyszer sem
lett elindítva.

Bejárt A kurzusban nincsenek további,
a tananyag(ok)ban való
előrehaladásra irányuló
követelmények.

A tanuló a tananyagot
végignézte, tehát megtekintett
minden egyes tananyagoldalt. Az
adott objektum előrehaladása
100 % (riportban - előrehaladás =
1).

Teljesített A kurzusban nincsenek további
teszt/vizsga teljesítésre irányuló
követelmények.

● Az adott objektumban
nem található
eredményszerző
teszt/vizsga.

● Az objektumban szereplő
eredményszerző
teszt/vizsga teljesítése
megtörtént

Folyamatban A kurzus egy, vagy több
objektumában történt tanulás,
azonban az összes
követelménynek még nem felel
meg.

a kurzusban szereplő tananyag,
vagy több tananyag esetén
legalább egy követelményei
nem lettek még teljesítve

Az objektumban történt tanulás,
de a követelmények teljesítése
még nem történt meg:

● hiányzik még egy, vagy
több tananyagoldal
bejárása (előrehaladás)

● és az adott objektumban
lévő
eredményszerző/vizsga
teszt teljesítése
(eredmény) nem történt



meg

Megfelelt Minden követelménynek eleget
tett a tanuló, a kurzus sikeres.

Minden követelménynek eleget
tett a tanuló.

Sikertelen ● Valamely követelmény
teljesítése nem történt
meg a kurzusban
megjelölt időkorláton
belül, annak teljesítése
már nem engedélyezett.

● A kurzus objektumai
ettől függetlenül
bármilyen státuszban
lehetnek.

Valamely követelmény teljesítése
nem történt meg az objektumban
megjelölt időkorláton belül, annak
teljesítése már nem
engedélyezett.

Tananyag Kurzus oppozíció

Egy kurzus sikeres teljesítését mindig a képzésmenedzsment rendszerben (LMS)
megtett beállítások határozzák meg.

A kurzusban meglévő tananyagok két szinten paraméterezhetőek:

● kötelező bejárás → mutatója az Előrehaladás kijelző a tanulói felületen
● kötelező teljesítés → mutatója az Eredmény kijelző a tanulói felületen

Ebből következően nem feltétlen van jelentősége egy tananyag státuszának, illetve annak,
hogy Bejárt, vagy Teljesített.

Kiegészítő információk a státuszokhoz:

● Bejárt: 100%-os előrehaladás alatt objektum szinten nem szerezhető bejárt státusz
(ebből következően Megfelelt státusz sem), azonban ha ezt nem követeljük meg,
akkor nem fogja ellehetetleníteni a kurzus teljesítését, és a kurzus szinten való
Megfelelt státusz megszerzését.

Ebből adódóan az objektum, illetve kurzus szintű státuszoknak nem feltétlenül
kell megegyeznie.



● Teljesített: amennyiben a tananyag nem tartalmaz eredményszerző tesztet/vizsgát,
a kurzus/tananyag az első tananyag indítást követően ebbe a státuszba kerülhet.

● Megfelelt: amennyiben a tananyago(ka)t sem bejárni nem kötelező, sem
eredményszerző tesztet/vizsgát nem tartalmaz, a kurzus az első tananyag indítást
követően ebbe a státuszba kerül.

Rejtett oldal a tananyagban
Tesztet nem tartalmazó rejtett oldal:

● amennyiben egy tananyag rejtett oldalt tartalmaz, annak megtekintése nem számít
bele az Előrehaladásba, tehát ha nem történik meg a bejárása, akkor is bejárható
100 %-ig a tananyag.

Tesztet tartalmazó rejtett oldal:

● amennyiben egy rejtett oldalon gyakorló teszt található, akkor az semmilyen módon
nem befolyásolja a tananyag Eredményét/teljesítését.

● amennyiben egy rejtett oldalon eredményszerző teszt található, akkor az
befolyásolja a tananyag Eredményét/teljesítését. Tehát egy ilyen tananyag
(amennyiben nem járunk a rejtett oldalon átnavigálás segítségével) nem kerülhet
Teljesített státuszba. Ez a kurzus sikerességét nem feltétlen befolyásolja.


