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AZ 

OKOSPORTÁL  

BEMUTATÁSA  
 

A PORTÁL HASZNÁLATA 

OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN 

 

 



Az Okosportál (Nemzeti Köznevelési Portál) 

Komplex, tanulást-tanítást támogató rendszer:  

https://portal.nkp.hu vagy www.okosportal.hu 

 

 

 
TANÁRNAK DIÁKNAK SZÜLŐNEK 

https://portal.nkp.hu/
https://portal.nkp.hu/
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Az Okosportál fejlesztése 

Fejlesztési célok: 

 

• az iskolai és az önálló tanulás 

támogatása, 

 

• a köznevelési tartalomfejlesztés 

eredményeinek egységes rendszerben 

történő megjelenítése, 

 

• változatos megjelenítési lehetőség 

biztosítása – a tananyag a mindennapi 

élet részévé válhat, 

 

• a korábban készült digitális fejlesztések 

eredményeinek integrálása. 

 



Az Okosportál mint rendszer 

Tartalom- 

menedzsment- 

rendszer 

(CMS) 

  

• tárolás 

• keresés  

• lejátszás 

 

Tanulás- 

menedzsment-  

rendszer 

(LMS) 

 

• szerkesztés 

• megosztás 

• nyomon  

      követés 

 

(LCMS) 

Tudás- 

menedzsment- 

rendszer 



Az Okosportál használhatósága 

Használható felületek, eszközök: 

 

• PC, 

• aktív tábla, 

• mobileszközök (tablet, okostelefon). 

 



Az Okosportálon elérhető három szerepkör 



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? 



Az Okosportál felhasználói szintjei 1. 

I. Az alapszintű felhasználóknak  

 biztosított: 

 

• regisztráció nélküli használat, 

 

• ingyenes hozzáférés, 

 

• böngészés, egyszerű keresés, 

 

• a regisztrációt követően 

elérhetők többletfunkciók,  

 

• nem igényel speciális  

IKT-eszközt, sem kiegészítő         

szoftvereket. 

 



Az Okosportál felhasználási szintjei 2. 

II.    A regisztrált felhasználónak  

 biztosított: 

 

• azonosítóval rendelkező 

visszatérő felhasználói 

szerepkör, 

 

• visszakövetés és az 

eredmények tárolása, 

 

• saját feladatok és tartalmak 

szerkesztése és kezelése. 

 

 



Az Okosportál felhasználási szintjei 3. 

III. Az oktatási intézményhez kötött      

regisztrált felhasználónak biztosított: 

 

• az azonosítóval rendelkező oktatási 

intézményhez rendelt szerepkör, 

 

• csoportos elérése és 

tartalommegosztás, 

 

• lehetőség a diagnosztikai értékelő 

rendszerben való részvételre, 

 

• új tartalmak, tanulási  

 útvonalak létrehozása. 

 



Miért előnyös az intézményi szerepvállalás? 

Az intézményi szerepvállalás előnyei  

a pedagógus számára:   

  

• csoportokat, osztályokat érhet el, 

 

• nem befolyásolja az egyéni 

megosztási korlát, 

 

• „nyomon követheti” a feladatok 

megoldását. 

 

 

 

 



Az intézményi adminisztrátor kiválasztása 

Intézményi adminisztrátor lehet, aki 

• intézményi alkalmazott, 

• regisztrált a portálra, 

• alapfokú informatikai ismeretekkel 

rendelkezik. 

 

A fenti szempontok figyelembevételével 

az intézményvezető feladata:  

• kijelöli az adminisztrátor személyét, 

• értesíti az NKP támogatását a 

kijelölésről (tamogatas@nkp.hu). 
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Az intézményi adminisztrátor feladatai 

Csoportok létrehozása: 

• tanárok (tagok felvétele), 

• osztályok (osztályfőnök felvétele), 

• csoportok, szakkörök létrehozása és a tagok felvétele. 

 

Csoportok karbantartása, követése: 

• az iskolából kiiratkozó diákok szerepkörének visszavonása, 

• az iskolába érkező új diákok felvétele a csoportokba, 

• szakkörökbe, tankörökbe jelentkező új diákok felvétele a csoportba. 

 
Az adminisztrátorok egy intézményben többen is  

lehetnek, így osztozhatnak a feladatokon.  

 



Az intézményi adminisztrátori felület elérése 



Az intézményi szerkesztő felület 



Csoportok létrehozása 1. 



Osztály létrehozása 



Az osztály tagságának karbantartása 1. 



Az osztály tagságának karbantartása 2. 



Az osztály tagságának karbantartása 3.  



A fórum bemutatása 

Az Okosportál láblécén a Fórum linkre kattintva a megnyíló felületen láthatók 

az elérhető fórumok. 

 

A fórum funkciói:  

• a tájékozódásban, 

• a véleménynyilvánításban és a kapcsolattartásban, 

• egy adott téma megvitatásában kollégákkal, diákokkal, szülőkkel, 

• bejelentésről, eseményről szóló közlésben vagy tájékoztatásban. 

 

 



A fórum használata 

• A portál (anonim) látogatói számára az ún. portál szintű fórumok 

olvasásra elérhetőek.  

 

• Regisztrált felhasználóként a témák csoportosítva jelennek meg, annak 

megfelelően, hogy milyen intézmény és/vagy csoport tagja a 

felhasználó.  

 

• A fórum létrehozója definiálja, hogy  

• kik láthatják, olvashatják adott fórum bejegyzéseit, illetve  

• kik szerkeszthetik azt, azaz kik indíthatnak témákat, valamint kik 

szólhatnak hozzá adott fórum témáihoz.  

 



Támogatás és segítség 

E-mail cím: tamogatas@nkp.hu 

 

Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 180 042 

 

NKP kisfilm: www.ofi.hu/node/174334 

 

Súgó videó elérhetősége: https://player.nkp.hu/play/104942/false 

 

 

A portálon, a jobb felső sarokban, a          ikonra kattintva  

elérhető a Gyakran ismételt kérdések és a Súgó!  
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KÖSZÖNJÜK  

A FIGYELMET! 


