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Komplex, tanulást-tanítást támogató rendszer

TANÁRNAK DIÁKNAK SZÜLŐNEK

Nemzeti Köznevelési Portál



• Ingyenes hozzáférés

• Regisztráció nélkül is 
használható

• Regisztrációt követően 
többletfunkciók érhetők el

• Nem igényel speciális IKT-
eszközt, kiegészítő 
szoftvereket

Nemzeti Köznevelési Portál



Felületek, eszközök

• PC

• Aktív tábla

• Mobileszközök

Nemzeti Köznevelési Portál





Hogyan fejleszti a diákokat?

Elősegíti a hatékony, önálló tanulás 
kompetenciájának fejlesztését. 

A tanulás új „tereit” teremti meg.

A diákok ellenőrizhetik tudásukat, 
amelynek fejlesztésére változatos 

tartalmakat találnak.



Miben támogatja a tanárok munkáját?

Elősegíti a tanulók digitális 
kompetenciájának fejlesztését.

Ösztönzi az új tartalmak, feladatsorok 
összeállítását. Lehetővé teszi azok célzott 
megosztását a kollégákkal, a diákokkal.

Megteremti a lehetőséget a diákok 
tanulmányi előrehaladásának 
nyomon követésére.



Miben segít a szülőknek?



Nemzeti Köznevelési Portál

Tartalom-

menedzsment-

rendszer

(CMS)

• tárolás

• keresés 

• lejátszás

Tanulás-

menedzsment-

rendszer

(LMS)

• szerkesztés

• megosztás

• nyomon 

követés

(LCMS)

Tudás-
menedzsment-

rendszer



A digitális tananyagelemek 
típusai



A digitális tananyagelemek 
típusai



A digitális tananyagegységek 
típusai



Újgenerációs tankönyvek az NKP-n



A digitális tartalomfejlesztés célja

Papíralapú Digitális

taneszközök tananyagok 



A tanulók tevékenykedtetése, az aktív tanulás előmozdítása

A (kulcs)kompetenciák tartalomhoz kötött, az életkori 
sajátosságokhoz igazodó fejlesztése

A pedagógiai differenciálás eszközrendszerének bővülése

Személyre szabott fejlesztés egyéni tanulási utak, adaptív 
tesztsorok segítségével

A digitális tartalomfejlesztés célja



A digitális tartalomfejlesztés 
pedagógiai keretei

Tartalmi szabályozó dokumentumok

• Folyamatszabályozó eszközök

‒ Nemzeti alaptanterv

‒ Kerettantervek

• Kimeneti szabályozó eszközök

‒ Érettségi vizsgakövetelmények

‒ Tanulmányi standardok



Okostankönyvek

• HTML alapú tananyagstruktúra

• Reszponzív megjelenés

• Diagnosztikus és szummatív mérés-értékelést lehetővé 
tevő feladatok, feladatsorok

• Beágyazott digitális tananyagelemek (fejlesztő feladatok, 
animációk, videók, 3D-modellek, hanganyagok stb.)

Fejlesztési célkitűzések I.: tartalom



Fejlesztési célkitűzések I.: tartalom



Sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási vagy 
magatartási nehézségekkel küzdő diákok tanulását segítő 
digitális tartalmak készítése és/vagy adaptálása

Digitális archívumok, közgyűjtemények tartalmainak 
implementálása

Fejlesztési célkitűzések I.: tartalom



Keresőoptimalizálás (SEO)

Külső adatbázisokkal való összekapcsolás

Tudásmegosztó műhelyek

létrehozása

Online versenyek szervezése

Fejlesztési célkitűzések II.: funkció



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

tamogatas@nkp.hu

www.nkp.hu
www.okosportal.hu


