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TÁMOP-3.1.2B projekt 

„A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és 

Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése”

A projekt célja a köznevelés minőségi megújításának elősegítése a 

köznevelés tartalmi kínálatának megújításával, bővítésével a Nemzeti 

alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő új típusú tankönyvek, 

tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztésén keresztül.

Pillérei:

1. alprojekt: Nemzeti Közoktatási Portál kialakítása

2. alprojekt: Újgenerációs tankönyv- és taneszközfejlesztések

megvalósítása 

3. alprojekt: Újgenerációs tananyag- és taneszközfejlesztések

támogató környezetének kialakítása



A kísérleti tankönyvekhez készült digitális 

tananyagok már használhatók az iskolák számára 



A kísérleti tankönyvekhez eddig elkészült



A 2015 szeptemberére elkészülő Nemzeti Közoktatási 

Portál jellemzői

• Online működés

• Többféle eszközön elérhető

• Lehetőséget ad a felhasználóknak

egyéni tananyagok összeállítására

• Támogatja az önálló tanulást

• Jól tematizált, kereshető,

felhasználóbarát felület kialakítása



Nemzeti Közoktatási Portál

Intelligens tartalomkezelő rendszer

Sokfunkciós tanulásszervező rendszer



NKP Komplex rendszer



Célok
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Kommunikációs feltételek biztosítása
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Az NKP célcsoportjai

Közvetlen célcsoport:

• Pedagógusok 

• Tanulók

• Szülők

• Egyéb anonim felhasználók

Közvetett célcsoport:

• Tanárképző intézmények és oktatóik

• Szakmai támogatók és szolgáltatók 

• Tankönyveket, digitális tananyagokat fejlesztő kiadók, cégek

• Oktatáspolitikai szereplők



Felhasználói oldalról a Portál előnyei

• A feltöltött tankönyvek elektronikus változatai testreszabhatóak, átalakíthatóak;

• A tankönyvek elektronikus változatai kiegészíthetőek saját készítésű tartalmakkal;

• Tananyagok tanulási útvonalba szervezhetőek saját igények szerint;

• Pontos keresőrendszer segítségével a felhasználó a számára leginkább 

hasznosítható tartalmi elemeket találja meg;

• A gyakorlófeladatok és tesztek eredményeit figyelembe véve személyre szóló 

tartalmi ajánlásokat küld a rendszer a tanulók számára;

• Tanárként és diákként egyaránt lehetséges egy adott csoport részére tartalmakat, 

információkat megosztani.



A  Portál előnyei a tanárok számára

• Tanárként:

• Csoportok szervezése (tanári, tanulói)

• Csoportba szervezett diákok eredményeinek nyomon követése

• Saját tanórákhoz szükséges tartalom elérése

• Saját diákjainak egyéni feladatok küldése

• Egyénre szabott, tanulási útvonalak összeállításának lehetősége



A  Portál jelentősége a határon túliak számára

Az NKP portál szolgáltatásai egyaránt biztosítottak a határon inneni és a határon túli 

felhasználók számára:

• ingyenes hozzáférés a legnagyobb magyarországi elektronikusan elérhető 

tartalmakhoz (tankönyvek, digitális taneszközök)

• csoportok szervezése révén kapcsolatépítés lehetősége szakmai együttműködés 

támogatása.
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