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NKP fejlesztési folyamata 

Előkészítés: 2013. december − 2014. augusztus 

specifikáció 

Megvalósítás I.: 2014. augusztus − 2015. november  

• keretrendszer 

• tesztelés 

Megvalósítás II.: 2014. augusztus − 2015. november  

• fejlesztés 



A Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) 

TANÁRNAK DIÁKNAK SZÜLŐNEK 

Tanulást és tanítást támogató komplex rendszer 
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NKP továbbfejlesztésének céljai 

• Az NKP keresés-optimalizációval összefüggő 

funkcióinak a finomítása, továbbfejlesztése 

• Az NKP akadálymentesítésével összefüggő 

funkcióinak a finomítása, továbbfejlesztése 

• Az NKP funkcióinak továbbfejlesztése a 

felhasználói élmény javítása érdekében 

• Az NKP közösségimédia-használattal 

összefüggő funkcióinak a finomítása, 

továbbfejlesztése 



NKP fejlesztésének céljai 

• Az NKP külső adatbázisokkal való 

összekapcsolási lehetőségének megteremtése 

• HTML alapú digitális taneszközök létrehozására 

szolgáló szerkesztő modul beépítése az NKP-ba 

• Versenyek szervezését, lebonyolítását támogató 

modul beépítése az NKP-ba 

• Külső és belső kommunikációt elősegítő, az 

információ-megosztást támogató modul 

beépítése az NKP-ba 



• Átláthatóbb 

menürendszer 

• Könnyebb navigálási 

lehetőségek 

• Élményszerűbb 

folyamatok 

 

Felhasználói élmény, akadálymentesség 



Közösségi média, Kereső-optimalizáció 



Versenyszervezés, fórum 



Kapcsolódás külső 

adatbázisokhoz, 

archívumokhoz, 

közgyűjteményekhez 

Külső adatbázisok 



NKP – Tartalommegosztás – Tartalomtípusok 

• Videó, hang, kép 

• Dokumentumok 

• Jó gyakorlatok 

• Interaktív feladatok 

• Oktatóprogramok 



• Reszponzív, a 

kijelzőmérethez és az 

eszköz típusához 

igazodó megjelenítés 

• Könnyen, gyorsan 

bővíthető tartalom 

• Beágyazott digitális 

tananyagokkal 

élményszerű tananyag-

feldolgozás 

Az okostankönyvek 



• Adaptálható:  

a pedagógus személyre 

szabhatja, kiegészítheti 

• Saját feladatokkal, 

illusztrációkkal 

bővíthető 

• Internetkapcsolat 

nélkül, offline is 

használható 

• Okostankönyv 

szerkesztő felület 

Az okostankönyvek 



Az okostankönyvek – előnyök 

A PDF-fel szemben 

• alkalmazkodik a kijelző méretéhez 

• tartalmazhat interaktív elemeket 

(feladatokat, illusztrációkat) 

A lapozgatható könyvvel szemben 

• beágyazott tartalmak 

• akadálymentes 

• a tartalom jobban kereshető 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

 
www.ofi.hu 


