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BELÉPÉS A FELÜLETRE 

• A megnyitásról külön tájékoztató levelet küld 

a rendszer az érintett pedagógusoknak. 

• A feltöltőfelület a www.oktatas.hu oldalon 

keresztül érhető el, a Saját oldal 

Pedagógus menüpontjában. 

• Feltöltési időszak: 2016. január – aug. 15. 

 

• Hozzáférés: csak bekerült és validált 

pedagógusok számára! 

http://www.oktatas.hu/


AZ OLDAL ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

JOGOSULTSÁGOK 

Mesterjelszó-validáció – intézményi feladat 

KIR/Oktatás-validáció – pedagógusi feladat 



A VALIDÁCIÓ ELLENŐRZÉSE –  

SAJÁT OLDAL / ALAPADATOK 

• Pedagógus típus – még nem szereplő 

– Oktatási azonosító 

– Jelszó 

– Pedagógus típus 

 

• Látogató típus – szereplő, azonosított pedagógus 

– Választott felhasználónév 

– Jelszó 

– Látogató típus 

 





A FELTÖLTŐFELTÖLTŐFELÜLET FELÉPÍTÉSE 

tartalom megjelenítése 
fülek 

fejléc 

lábléc 

kitöltöttség állapota 



A FELTÖLTŐFELÜLET MŰKÖDÉSE – 

PROFIL ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

KIR-ből átvett adatok 

felhasználó által megadott adatok 



A FELTÖLTŐFELÜLET MŰKÖDÉSE – 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 



AZ E-PORTFÓLIÓ JELLEGÉNEK KIVÁLASZTÁSA 

Rendelkezésre álló tárterület: összesen 100 MB. 
Az e-portfólió véglegesítése csak egyetlen jelleg 

alapján valósítható meg, a minősítés a véglegesített 
jelleg dokumentumai alapján történik. 



A PÁLYÁZATI JELLEG KIVÁLASZTÁSA 

Rendelkezésre álló tárterület: összesen 100 MB. 
A pályázat véglegesítése csak egyetlen jelleg 

alapján valósítható meg, ennek meg kell 
egyeznie a  minősítés célfokozatával. 



A FELTÖLTŐFELÜLET MŰKÖDÉSE – 

TARTALMI ELEMEK 

kötelező kitölteni 

elkezdett 

nem kötelező 

teljesen kitöltött 

kötelező, de még nem tölthető 



A FELTÖLTŐFELÜLET MŰKÖDÉSE – 

DOKUMENTUM FELTÖLTÉSE  



A FELTÖLTŐFELÜLET MŰKÖDÉSE – 

TARTALMI ELEMEK 



AZ E-PORTFÓLIÓ, PÁLYÁZAT VÉGLEGESÍTÉSE 

a pedagógiai tevékenység 
dokumentumainak, 
az alap- és a szabadon 
válaszható dokumentumoknak 
a kitöltöttségi állapota: 



VÉGLEGESÍTETT FELTÖLTÉS 



MIRE ÉRDEMES FIGYELNI? 

• A rendelkezésre álló tárhely 100 MB, fájlonként 
legfeljebb 10 MB. – Ne legyenek túl nagy 
méretű fájlok, képek. 

• Ügyeljünk a dokumentumok anonimizálására. 

• Kizárólag PDF-fájl tölthető fel. 

• Ahol reflexióra is szükség van, azt külön fájlként 
kell elkészíteni, feltölteni. 

• Bármikor szükség lehet módosításra. – Őrizzük 
meg az eredeti fájlokat! 

• Ahol több dokumentum szükséges, ott különálló 
fájlokat készítsünk. Ebben segít a felület 
számozása. 



FELTÖLTÉS, ÉRTÉKELÉS 

• A korábban feltöltött anyagok olvasható 
változatban rendelkezésre állnak. 

• A minősítésben részt vevő pedagógus a 
jelenlegi fokozatának megfelelő portfóliót, 
pályázatot tölti fel az aktuális felületre. 

• Az értékelés során a bizottság tagjai (szakértők, 
delegáltak) a saját feladatkörükbe tartozó 
dokumentumokat tudják megtekinteni és 
értékelni az adott pedagógus esetében. 

• Módosítás esetén a korábbi értékelés nem 
veszik el, ugyanazon pedagógus bizottságában 
való részvételkor folytatható a megkezdett 
értékelés. 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

 
 

FŰRÉSZ EDIT 
szakmai szakértő 


