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NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL 

Tisztelt Főigazgató Asszony! Tisztelt Főigazgató Úr! 

Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! 

Tisztelt Tagintézmény-vezető Asszony! Tisztelt Tagintézmény-vezető Úr! 

Tisztelt Óvodavezető Asszony! Tisztelt Tagóvoda-vezető Asszony! 

Az utóbbi évek egyik kiemelt fejlesztésének eredményeként született meg a Nemzeti Köznevelési Portál, 

melyet a szaktanácsadóink által összeállított figyelemfelhívó tájékoztatóval ajánlunk a pedagógus kollegák 

szíves figyelmébe. Ez a tudásszerzést, tanulást támogató weboldal a digitális tananyagok gazdag tárházát 

kínálja változatos céllal: új anyag feldolgozásához, gyakorláshoz, vagy akár szintfelméréshez. Diákok és a 

szüleik számára is ajánlható, részükre külön felületek állnak rendelkezésre az otthoni tanulás támogatására. 

 

Kérem, segítse elő, hogy intézményének pedagógusai megismerhesse ezt a rövid összefoglalót, amelyet 

Kalcsó Gábor és Soós József szaktanácsadók készítettek. Elsősorban arra igyekeztek rávilágítani: 

Hogyan segíti a pedagógusok munkáját az NKP, milyen lehetőségeket kínál (az intézményi adminisztrátor 

segítségével) a kollégák iskolán belüli együttműködésére. 

Őszintén remélem, hogy e Hírlevelünkkel segítséget tudunk nyújtani a Portál „felfedezéséhez”, a digitális 

tartalmak alkalmazásához, a tanórák változatosabbá, hatékonyabbá tételéhez.  

Salgótarján, 2017 márciusában 

 Selmeczi Zoltán 
 főosztályvezető 
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 Általános ismertető 1. 

Készítette: Kalcsó Gábor szaktanácsadó 

Kedves Kollégák! 

A Nemzeti Köznevelési Portál (https://portal.nkp.hu) több mint egy éve működik. A következő néhány 
oldalon Soós József kollégámmal szeretnénk kedvet csinálni ahhoz, hogy minél többen váljanak a portál 
aktív felhasználóivá. 

Mire jó az NKP? 

A Nemzeti Köznevelési Portál egy tudást, tanulást támogató weboldal, 
melynek célközönsége a diákok mellett a tanárok és a szülők egyaránt.  
A weboldalon megtalálható tartalmi elemek felhasználhatók tanuláshoz, 
gyakorláshoz, vagy akár szintfelméréshez is. A tartalmilag és funkciók 
tekintetében is változatos tananyagbázisnak hála kiválóan alkalmas az 
otthoni tanulás támogatására. A felület tematikus böngészője és kulcs-
szavas keresője biztosítja a könnyű tájékozódást. 

A portálon lehetőség van regisztrált felhasználóvá válni, mely biztosítja a publikus tartalmak egyéni 
igényeknek megfelelő szerkesztését, bővítését, sőt saját anyagok feltöltését, megosztását is. A portál 
tantárgy, évfolyam vagy éppen témakör köré csoportosuló feladatai támogatják a pedagógusok munkáját is. 
A tanárok megoszthatják egymással kipróbált és bevált módszereiket, tanítási ötleteiket. A weboldal segít-
séget ad ahhoz is, hogy a szülők gyorsan felfrissíthessék, ellenőrizhessék tudásukat, megkönnyítve így 
az otthoni közös tanulást. A portál szülők számára készített profiljában a gyermekek tanulmányi szintje is 
ellenőrizhető. 

A regisztráció 

A kezdőoldal betöltődése után hiába keressük a regiszt-
rációt, sőt nem is adja tudtunkra semmi, hogy regisztrálni 
is lehet és az milyen előnyökkel jár. De ezért ne ijedjünk 
meg, hiszen a regisztráció nagyon egyszerű, divatos szóval 
felhasználóbarát! Kattinthatunk rögtön a Súgóra, ekkor egy 
pdf állomány töltődik be, ahol azután minden fontos infor-
mációhoz hozzájuthatunk. Most ezt a lépést nyugodtan 
kihagyhatjuk, és támaszkodhatunk az itt leírtakra. Ezért 
kattintsunk gyorsan a Bejelentkezés-re, majd a megjelenő 
oldalon lehet regisztrálni, NKP fiók létrehozásával, vagy 
már meglévő saját Facebook, Google, Office365 vagy 
Microsoft fiókkal. A regisztrációnál meg kell adni egy 
érvényes (saját) e-mail címet és jelszót és ezen túl a 
születési évet.  

Regisztráció után lépjünk be az email fiókunkba és a kapott 
levéllel meg kell erősíteni a regisztrációt. 
  

2015 november, az NKP indulása 

https://portal.nkp.hu/
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Testreszabás 

A megerősítés és belépés befejezése után célszerű a felhasználói profilt beállítani.  

A portál fejlécében a Megjelenített neve helye (Nincs név beállítva) mellett lenyíló 
menüben válasszuk ki a Profil menüpontot. Ezen a felületen lehet a Kezdő oldal 
tartalmát a saját szerepkörnek, évfolyamnak megfelelően testre szabni.   
Tanárként válasszuk ki a tanított évfolyamokat tantárgyanként. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha profilbeállítás után újra belépünk, egy megváltozott kezdőoldallal találkozunk, ahol a szakjainkhoz 
tartozó tartalmakat találhatunk. Igen, én fizika-technika-informatika tanár vagyok. 
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NKP intézményi adminisztrátor 

Miért jó, ha az iskolának van intézményi adminisztrátora?  

1. Csoportbontásban differenciált feladatkiosztásra is lehetőséget ad az NKP, online figyelheti tanulói 
fejlődését. 

2. Csak az intézményi adminisztrátor által adott jogosultsággal tudnak a pedagógusok speciális, extra 
tartalmakat elérni az NKP-n. (tanmenetek, módszertani segédletek, témazáró feladatlapok, 
megoldások, stb.) 

3. Zárt csoportban oszthatja meg ötleteit, tapasztalatait, saját fejlesztésű pedagógiai innovációit 
kollégáival! 

4. Gyorsabbá, egyszerűbbé válik az ellenőrzés, feladatkiosztás folyamata. 
(Forrás: http://ofi.hu/hir/4-erv-hogy-miert-legyen-az-iskolajanak-nkp-intezmenyi-adminisztratora) 

Mit kell tenni a csatlakozáshoz? 

Megkeresni az intézmény vezetőjét, mivel az intézményi adminisztrátorok kijelölését ő teheti meg. 
Nyilatkozatot kell kitölteni és a tamogatas@nkp.hu címre elküldeni. 

A nyilatkozat elérhető a http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/nyilatkozat_.pdf címen. 

Ha Te vagy az adminisztrátor… 

Ha épp rád osztják ezt a pozíciót, kedves kolléga, akkor nézzük mi is lesz a dolgod! 

Miután intézményi adminisztrátor lettél, belépés után a nevedre kattintva a legör-
dülő menü az Intézményem ponttal kiegészült. 

Rákattintva megjelenik intézményed alap-
adatai, de neked már nem erre van 
szükséged, ezért kattints a Szervezet fülre! 
 
 
 
Itt új csoportot tudsz létrehozni, de itt 
álljunk meg egy kicsit! 
 

 

Ha intézményedben már jól ismert az NKP akkor mielőtt folytatod a munkát, csak össze kell gyűjtened, 
kik azok, akik már regisztráltak. Ha nem, akkor segíts kollegáidnak (terjeszd ezt a kis tájékoztatót), hogy 
minél többen regisztráljanak. 

Ezek után kattints az Új csoport-ra, majd add meg a nevét pl. matematika tanárok és a Mentés gombra 
kattintás után máris felvehetők a csoport tagjai. A felvételhez szükséges a Név, Felhasználói név és a 
szerepkör megadása. További csoporttagok felvétele a Hozzáadás gomb megnyomásával lehetséges.  
A felvitt adatokat el kell menteni. 

A csoportba történő meghíváshoz jelöld ki a csoporttagokat, majd indítsd el a Csoportba meghívás 
funkciót. Ezzel a lépéssel a felvett és meghívott tagok csoporttagsága „aktivált”-ra módosul. 

 

http://ofi.hu/hir/4-erv-hogy-miert-legyen-az-iskolajanak-nkp-intezmenyi-adminisztratora
mailto:tamogatas@nkp.hu
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/nyilatkozat_.pdf
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…és még mindig arról, hogy érdemes használni a portált!  

Bár azzal kezdtem a tájékoztatót, hogy mire jó az NKP, most mégis visszatérek ide! Az NKP erényei közé 
tartozik, hogy legyen az diák vagy szülő biztonságos információforrásként tekinthet a portálra. Egy-egy 
fogalom definícióját eddig is ki lehetett keresni az interneten, de sok helyen ellenőrizetlen forrásból 
származó pontatlan, vagy szándékosan rossz információkba botlik az átlagfelhasználó, aminek kiszű-
résére nincs felkészülve. A kreatív tanárok megjeleníthetik a saját ötleteiket, megoszthatják módszereiket 
a többi felhasználóval, vagy akár teljes tanórákat is összerakhatnak ötleteikből és a már feltöltött tartal-
makból. Az NKP így a későbbiekben egy digitális közösségi térré válhat, amelynek egyre erősebb tudás-
megosztó funkciója lesz. Nagyon fontos, hogy platformfüggetlen, így nemcsak asztali számítógépről vagy 
laptopról, hanem bármilyen mobileszközről használható. Ezért kedves kollega, regisztrálj bátran és 
használd a portált! Ösztönözd erre diákjaidat és szüleiket egyaránt. „Egy statisztika szerint az internete-
zésre fordított időt nézve a magyar gyerekek az európai átlag felett állnak, viszont digitális kompe-
tenciában átlag alattiak.” (Balog Zoltán)   

Segíts, hogy ez a kép mielőbb javuljon! 

 

A folytatásban, néhány konkrét példát mutatunk be. 
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 Hasznos információk 2. 

Készítette: Kalcsó Gábor szaktanácsadó 

Kedves Kolléga! 

Az első rész elolvasásával remélem felkeltettük érdeklődésedet és eljutottál a regisztrációig, vagy már 
talán próbálgatod, miért is ajánlottuk neked annyira ezt a portált. Ezúttal néhány példával szeretnénk 
alátámasztani az NKP-ra való invitálásod. De ehhez meg is kell találni a kívánt tartalmakat, így előbb ezt 
tekintsük át! 

Mi is a legfontosabb egy portál használatakor? 

Az órádra készülve megfogalmazódott benned mire is lenne szükséged, 
ezt nyilván a lehető leggyorsabban szeretnéd megtalálni! A portál ebben 
maximálisan segítségedre lesz, hiszen aprólékosan beállíthatod a szűrési 
feltételeket, amit több lépésben tehetsz meg! 

Első lépés lehet, hogy kiválasztod a tantárgyat, vagy kereshetsz jó 
gyakorlatokat.  

Második lépésként pontosíthatod a keresést! Beállíthatod az évfolyamot, 
beírhatsz kulcsszót, szűkítheted a találatokat, tartalomtípust, célcsoportot 
és még sok egyéb szempontot állíthatsz be. 

Milyen típusú tartalmak érhetők el a portálon? 

A „Tartalom”-ra kattintva elégedetten nyugtázhatjuk, hogy tanítsuk 
bármelyik közismereti tantárgyat is, a listában azt megtaláljuk. Tovább 
válogatva a lehetőségek között, igen szerteágazó dokumentumot, segéd-
anyagot stb. találunk. Ezeket felsorolni is nehéz, de a teljesség igénye 

nélkül: tankönyveket, PDF állományokat, 
hanganyagokat, képeket, videókat, animá-
ciókat, tanmeneteket, oktatóprogramokat, 
tesztsorokat, web alkalmazásokat, diasorokat találhatunk keresésünk 
eredményeképpen. 

De mégis felteszem a kérdést, miért jó ez nekem, pedagógusnak? 

 Mert segédanyagokat találsz a tanításhoz… 

 Mert feladatsorokat találsz a számonkéréshez… 

 Mert a készen kapott tanmenetek rendkívül megkönnyítik a tervezést… 

 Mert az itt elérhető animációk megkönnyítik a tananyag megértését… 

 Mert tanítványaid, akik hozzá vannak szokva a digitális információkhoz, 
    szeretni fogják… 

 Mert Te is megmutathatod magad, ha pl. jó gyakorlataidat leírod, teszt 
    kérdéseket készítesz és feltöltöd ide… 

Jó és hasznos tartalmak az NKP-n 

Most nézzünk néhány tartalmat, ami szerintünk jó és hasznos. Nagyon sok 
ilyen van, ami azt jelenti, hogy minden tantárgyhoz találunk elképze-
léseinknek megfelelő tartalmat. Az első példával a földrajz szakosoknak 
kedvezek! 

A földrajz tantárgyon belül A szilárd Föld anyagai és folyamatai témakört 
választottam és tartalomtípusnak pedig az animációt jelöltem be, azzal a 
gondolattal, hogy a földrajz tanításakor sokszor segítségül jöhet egy-egy jó 
animáció, különösképpen igaz ez a kőzetlemezek mozgására, a hegységek 
kialakulására, a talaj kialakulására és még sorolhatnám…  
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A keresés eredménye várakozásaimnak megfelelt, remek animációkat nézhettem végig. 

 

A képernyőképek alapján talán kedvet kap hozzá más is, és ha már éppen ott jár, akkor remélhetőleg 
elkezd más témakörben is kutakodni… 
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A következő példánk a Fizika területéről lesz, keresési feltételek: feladatsor, interaktív.  

Ennek eredményeképp jól használható feladatsorokat találunk többek között a soros és párhuzamos 
kapcsolások, a mágneses mező, a fajhő, a gravitáció témakörökhöz 

.  
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A végére legyen itt még egy példa arra, hogy még azok is találnak 
maguknak hasznos információt, akik biztosan úgy gondolják, hogy 
nekik itt semmi nincs, pl. a testnevelést tanítók! 

Tanmenetek a mindennapos testneveléshez, vagy akár tananyag a 
testnevelés érettségihez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha nem találsz valamit… 

Készítsd el Te! Ehhez most egy kis segítséget is adunk, azzal, hogy bemutatjuk 
a Tesztsor szerkesztőt. 

A nevedre kattintás után legördülő menüből választd ki az „Új tartalom hozzá-
adása”-t. Ezután a lehetőségek közül választd ki valamelyik tesztkérdés fajtát 
és máris dolgozhatsz! Ha már készítettél elég kérdést, akkor választd a 
Tesztsor készítőt. 

De most először térjünk vissza a 
tesztkérdés készítéshez! A lehető-
ségek közül válasszuk ki a számunkra 
legmegfelelőbbet, pl. a sorba rendezést!  

A cím és a kérdés megadása után a 
helyes sorrendben beírjuk a sorba 
rendezendő elemeket, megadjuk a 
megoldásra szánt időt, a helyes 
megoldásért járó pontot, a feladat 
nehézségét, majd egy mentés után a 
jobb felső sarokban található lejátszás 
gombbal kipróbálhatjuk első teszt-
kérdésünket. Ha jól dolgoztunk az elemeket véletlenszerű sor-
rendben kapjuk, majd a megadott idő alatt sorba kell rendeznünk. 
A munka végeztével – ha lejárt az időnk – automatikusan 
láthatjuk tudásunk eredményességét. 
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Az előzőhöz hasonló módon készíthetsz feleletválasztó, párosító, halmazba rendező, szöveg-
kiegészítéses, és egyéb feladatot. 

 

Remélem hasznos volt a bemutató, a használatához sok sikert minden kedves kollegának!  
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Tesztsor készítése lépésenként: Fizika  Elektrosztatika 

Készítette: Soós József szaktanácsadó 

Fizikából jól ismert témakör az elektrosztatika. Készítsünk tesztsort a megtanult anyag gyakoroltatásához, 
az ismeretek elmélyítéséhez. 

 

A bejelentkezési oldalon a felhasználói névre kattintás után legördülő menüből választd ki az „Új tartalom 
hozzáadása” menüpontot. A tesztsor szerkesztőt indítjuk el. 

Ezután add meg a tesztsor címét (pl. Fizika – gyakorló). A lehetőségek közül választd ki valamelyik 
tesztkérdés fajtát, majd az üzemmód típusát (gyakorló vagy teszt)!  

 

A tesztsor neve 

A kérdések kiválasztási módja 

Üzemmód típus 

A teszt 
kitöltésének 

ideje 
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Ha a megadott darabszámú kérdéssort választod, akkor 
meg kell adnod a kérdések pontos számát is (pl. 2)! 

Engedélyezheted az elérhető pontszám kijelzését is! 

 

 

A feladatsor kiértékeléshez add meg a sikeresség 
határát (pl. 51%)!  

Ha szöveges értékelést is szeretnél, akkor a %-os 
határokon túl az értékelés szövegét is fel kell töltened!  

 

Ne feledd a tesztsor mentését a „Mentés” gombbal! 

 

 

 

Készítsünk el két tesztkérdést: 

 

A feleletválasztós tesztkérdés szerkesztőben sorról sorra haladva add meg a feladat jellemzőit: címét, 
pontszámát, időkorlátját, nehézségét, a kérdés pontos szövegét! 

Lehetőséged van 
kép és egyéb média 
beillesztésére is 
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A lehetséges válaszokat add meg, külön megjelölve a helyességüket is! 

 

A lejátszás gombra kattintva tesztelhetjük a kérdést, kattints a jónak ítélt válaszra, majd az ellenőrzés gombra! 

 

 

Rossz válasz esetén 
figyelmeztetést kapunk!  

 
  

Ne feledd az 
elkészült teszt 

mentését! 
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A 2. feladatunknál a párosítás tesztformát válasszunk: 

 

A tesztkérdés szerkesztőben – az előzőben már megismertek szerint – sorról sorra haladva add meg a 
feladat jellemzőit: címét, pontszámát, időkorlátját, nehézségét, a kérdés pontos szövegét! 

 

Az elkészült feladatokat a tesztsor szerkesztőben változtathatod meg: megadhatod az egyes feladatok 
pontszámát, sorrendjét esetleg módosíthatsz a feladaton is. 

 

A párosítani 
kívánt fogalmakat 
kell feltöltened két 

oszlopban. 

 

Majd kösd össze 
a helyes párokat: 

az összetar-
tozókra duplán 
kell kattintani 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2017/03. HÍRLEVÉL 

15 

 

Az elkészült tesztsor jellemzőit megadhatod a Tulajdonságok menüpontban: 

 

A feladatsor végső ellenőrzéséhet állítsd be a Teszt üzemmódot! 
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A teszt kitöltése 

1. A feladatsort (tesztet) véglegesíteni kell. 

2. Saját tartalmaim menüben ki kell választani a feladatsort, majd a Megosztások kezelése pontot. 

3. Új megosztás – Kikkel (e-mail cím megadása), majd a Hogyan menüből a Lejátszás-t válaszd! 

4. A mentés sikerült – OK 

5. A diák a saját portálján történő bejelentkezés után megkeresheti és kitöltheti a feladatsort! 

 

A teszt teljes megoldása után megkapod az értékelést, valamint javaslatokat is a tudásod fejlesztéséhez. 

 

Remélem hasznosítható ötleteket kaptál! 

Kipróbálásához sok sikert kívánunk! 

 

 

Tantestületeknek, munkaközösségeknek szívesen tartunk bemutatást, gyakorlatorientált helyszíni tanácsadást 
a program használatával kapcsolatban. 

Kérjük a tanácsadási igényeket jelezzétek igényfelméréskor az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai 
Oktatási Központnak, vagy a POKSalgotarjan@oh.gov.hu email címre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
Telefon/Fax: (+36-32) 314-814; (+36-32) 310-574 

E-mail: POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

mailto:POKSalgotarjan@oh.gov.hu

