Útmutató egy eszközcsomag összeállításához
A portálon vagy a Saját tartalomtáradban található tartalmakból bármikor össze tudsz
állítani egy eszközcsomagot.
Eszközcsomag összeállítása akkor ajánlott, ha szeretnél egy helyen tartani egy adott
témakörhöz kapcsolódó különféle tartalmi elemeket (pl. leckeszintű tananyagokat,
érdekességeket, videókat, linkeket vagy akár gyakorló feladatokat, tesztsorokat,
játékos tesztkérdéseket).
Az eszközcsomagot felhasználhatod tanárként az órai munkához vagy házi feladatok
kiosztásához, szülőként a gyerek(ek) önálló tanulásának támogatására.
Indítsd el az Új tartalom hozzáadása funkciót! (Legegyszerűbben a kezdő
oldalad fejlécében, a megjelenített neved mellett lenyíló menüből éred el.)
A megjelenő felületen válaszd az Eszközcsomag tartalomtípust!

Ide kattintva megnyílik az Eszközcsomag szerkesztőfelülete.
Adj címet a tananyagodnak! Kattints a Tartalom címe sorra, ekkor megjelenik
egy üres mező, ahova be tudod gépelni az új címet.

Állítsd össze a tartalomjegyzéket! Kiindulásként a tartalomjegyzék már
tartalmaz egy mappát, amit hasonló módon át kell nevezned.

A Tartalomböngészőt megnyitva, a portál publikus tartalmaiból kikeresett vagy
a saját tartalmaidban már létező anyagok „behúzásával” megtöltheted a
mappát tartalommal.

Amennyiben a portálon már léteznek a tananyagelemek, akkor a
Tartalomböngésző panel megnyitásával ki tudod keresni őket a saját tartalmaid
közül vagy meg tudod keresni a publikus tartalmakból.
Az alábbi képen az új eszközcsomagban létrehozott új mappa címe és a
Tartalomböngészőből megnyitott, a Saját tartalmaid közül kiválasztott, új
tartalmi elem látható.

A tartalmi elem „behúzása” szó szerint értendő: a Tartalomböngésző
segítségével a Saját tartalmaim mappából kiválasztott digitális tananyagra az

egérrel rákattintunk, és egy határozott mozdulattal az eszközcsomagba
húzzuk. (Csak a Saját tartalomtárból tudsz tananyagelemeket behúzni!)
A következő képen pedig már az új eszközcsomag mappájába betöltött első
feladat (Mintafeladat az eszközcsomagba) látható.

Ha még nem létezik a kívánt tananyagelem, akkor létre tudod hozni új
tartalomként. Az Új menü lenyitásával éred el az Új tartalom funkciót, ahonnan
megnyílik a tartalomtípus-választó képernyő. Ezzel a lépéssel elnavigálunk a
szerkesztőfelületről, előbb azonban el kell menteni a tartalmat. Fontos, hogy
első lépésként kattintsunk a mappánkra, mert ha nem, olyan üzenet jelenik
meg, hogy új tartalmi elem nem helyezhető el gyökérszinten. A mentés csak
akkor hajtható végre, ha megadtad a mappa címét mint kötelező adatot. Ha ez
megtörtént, a megnyíló képernyőn kiválaszthatod a megfelelő tartalomtípust.
Ekkor a kiválasztott típus szerinti szerkesztőfelület jelenik meg, ahol
létrehozhatod a tartalmat. A szerkesztőfelület bezárásával tudsz visszatérni az
eszközcsomag-szerkesztő kiindulási képernyőjére.
Fontos, hogy eszközcsomagnál a tartalomlista csak kétszintű lehet. Nem tudsz
mappa alá másik mappát vagy tartalom alá másik tartalmat illeszteni. Az egy
mappán belüli tartalmak száma és lejátszási sorrendje tetszőleges.
Kérjük, úgy állítsd be a lejátszást, hogy az eszközcsomagba elhelyezett hét
elem lejátszása kötelező legyen.
Az alábbi kép egy példát mutat a kétszintű struktúrára, ahol egy kész
eszközcsomagban elhelyezett mappák és a mappákba behúzott különféle
tartalmi elemek láthatóak.

A „Nálad Kezdődik a Pedagógia!” című programra beküldendő eszközcsomag ajánlott
felépítése: javasoljuk, hogy a pedagógus három mappába rendezve küldje be az összesen 7
db tartalmi elemet.
 Az első mappába a NKP-n már meglévő, a téma feldolgozása szempontjából
hasznosnak ítélt, a Saját tartalomtárba lementett tartalmi elemeket tedd bel. (Itt
visszautalunk arra, hogy a Saját tartalomtárban a regisztrált felhasználók által
szerkeszthető tananyagelemek vannak. Ha nem vagy bejelentkezve a portálra, akkor
csak a portál publikus tartalmait tudod lejátszani. Ha be vagy jelentkezve, akkor a
publikus tartalmak mellett már eléred a Saját tartalomtáradat és a Veled megosztott
tartalmakat is.)
 A Saját tartalomtárat megnyitva mindig a Saját tartalmaim cím alatt fognak megjelenni
a az egyes lementett vagy az általad létrehozott tananyagelemek.
 A második mappába a saját készítésű, új tartalmi elemeket helyezd el, amelyeket
eleve a Saját tartalomtárban hoztál létre. (Ezek bármilyen típusú tartalmak lehetnek pl.
jó gyakorlat, ismétlő vagy összefoglaló tesztsor, interaktív feladat, formátumát tekintve
video- vagy hangfájl, kép, letölthető dokumentum, külső hivatkozás, PDF-állomány
stb.).
 A harmadik mappába az összefoglaló tartalmi elem kerüljön, melynek típusa
illusztrációs dia. (Ez a dokumentum szintén egy új elem, amelyben bemutatod,
pedagógusként hogyan, milyen sorrendben és módszerrel tervezted meg a téma
feldolgozását a csomag segítségével.)
A javasolt három mappa elnevezése:
 Lementett tartalmi elemek – az NKP-ról lementett 3 db digitális tartalom




Saját készítésű tartalmi elemek – saját készítésű 3 db új tartalmi elem
Összefoglaló óravázlat és regisztrációs adatok – saját készítésű illusztrációs dia,
amely az óravázlatot és a pályázati részvételhez szükséges regisztrációs adatokat
tartalmazza.

Az alábbi képen egy példa látható az új eszközcsomagban elhelyezett mappákkal és tartalmi
elemekkel:

Fontos, hogy az eszközcsomagban valóságosan is benne legyenek az egyes
tananyagelemek. Tehát nem elég hivatkozni rájuk (a korábban már említett behúzós
módszerrel), a tartalmakat ténylegesen el kell helyezni az eszközcsomagban. Ennek módja,
hogy az egyes tananyagelemeket egyesével ki kell jelölni a Saját tartalomtárban, a kijelölt
elem sorában le kell nyitni a lefelé mutató kis háromszöget, és ott ki kell választani a Kivágás
funkciót.

A tananyagelemet kivágása után be kell illesztenünk az eszközcsomagba,
eszközcsomagból lenyitható lehetőségek közül kiválasztva Beillesztés lehetőséget.

az

Ezt a műveletet mind a 7 elemmel el kell végeznünk. Így ezek az elemek valóban részei
lesznek az eszközcsomagnak, amit ezzel előkészítettünk a megosztásra.
Amikor mindez elkészült, az új eszközcsomagot el kell menteni, ezt a bal felső sarokban
található, eredendően zöld színű Mentés gombra kattintva lehet megtenni.
A mentés után a gomb zöld színűről szürkére vált át.

Az eszközcsomagot a közvetlenül a Mentés gomb mellett jobbra található lenyíló menüből
elérhető Véglegesítés funkcióval lehet véglegesíteni. Ennek használata után az
eszközcsomag tovább már nem szerkeszthető, csak akkor, ha új verziót kérünk belőle. (Új
verziót kérni a Mentés gomb helyett megjelenő Új verzió létrehozása funkciógombbal lehet.)

Az elkészített, mentett és véglegesített eszközcsomagot a Saját tartalomtárból lehet
megosztani. Ehhez ki kell lépni az eszközcsomagból, és a Saját tartalomtárban található
elemek közül az eszközcsomag sorának végén található, lefelé mutató kis nyilat kell lenyitni,
majd a legalsó sorban lévő Megosztások kezelése lehetőséget kiválasztani.

A Megosztások kezelése felugró ablakon az Új megosztás lehetőséget választva kell
elkezdeni a megosztást. A Kikkel? kérdésre válaszolva az nkpmindenhol@ofi.hu címet kell
megadni, a Hogyan? kérdésre a megosztás módjánál a Szerkesztésre módot kell választani,
végül a Mentés gombra kattintva elküldhető a megosztás.

Ha a fent bemutatott lépések bármelyikének végrehajtása közben kérdéseid lennének,
akkor kérjük, írj nekünk az alábbi e-mail-címre: nkpmindenhol@ofi.hu, vagy hívj
minket 8.00 órától 16.30 óráig az alábbi ingyenesen hívható zöld számon: 06-80-180042.
Minden felmerülő kérdésre szívesen válaszolunk, bármilyen szakmai vagy technikai
problémával kapcsolatban készséggel adunk tájékoztatást és segítséget.
Munkádat és együttműködésedet előre is köszönjük!
Budapest, 2017. május 2.

