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Óravázlatok 

Az okostankönyvportálra (https://okostankonyv.nkp.hu) történő bejelentkezés után a felhasználói név melletti 
menüből érhető el az Óravázlattár. Az Óravázlattárban a publikált tartalmak jeleníthetők meg. A találati lista 
szűkíthető a következő szempontok szerint: 

• Évfolyam 
• Tantárgy 
• Intézmény neve 
• Iskola típusa 

Az Óravázlat témájára kattintva megjelenik az óravázlat HTML-képe. Ez a változat nem szerkeszthető, csak 
megtekinthető. 

 

 
Bejelentkezés után a felhasználói név melletti menüből érhető el az Óravázlat-szerkesztő, ami tartalmaz 
minden óravázlatot (nem csak a publikáltakat). 

A találati lista szűkíthető a következő szempontok szerint: 

• Évfolyam 
• Projektazonosító 
• Intézmény neve 
• Pedagógus neve 
• Tantárgy 
• Iskola típusa 
• Saját óravázlataim 

A  megjelent  óravázlatok  megtekinthetők,  szerkeszthetők  és 
törölhetők. A listában megjelenő óravázlatok funkciói a sorok 
végén az ikonokra kattintva érhetők el. 
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Az Óravázlat témájára kattintva megjelenik az óravázlat HTML-képe. Ez a változat nem szerkeszthető, csak 
megtekinthető. 

A szerkesztés ikonra kattintva megjelenik az Óravázlat-szerkesztő. Jelen dokumentum részletesen kitér a 
funkció használatára. 

A törlés ikonra kattintva a rendszer megerősítést kér. Az „Igen” gombbal jóváhagyható, a „Nem” gombbal 
visszavonható a törlés. 

Az állapot oszlopban az óravázlat folyamatának aktuális állapota tekinthető meg. 

Az Óravázlatok közti keresést segítik a táblázat fejlécében elhelyezett szabad szöveges 
mezők, melyekbe begépelhető a keresendő szöveg. Figyeljünk, hogy a megfelelő 
oszlopban keressünk. 
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Óravázlat-szerkesztő 

A rendszerben  minden  regisztrált  felhasználó,  aki  az  „Óravázlat-szerkesztő”  csoport  tagja,  létrehozhat 
óravázlatot. Az új óravázlat bekerül az Óravázlattárba. 

Új  óravázlat  létrehozására  a  bejelentkezés (https://okostankonyv.nkp.hu) után a  felhasználó  neve  
melletti  menüben  az  „Óravázlat- szerkesztő” menüpont választása után az „Új óravázlat hozzáadása” 
gombra kattintva van lehetőség. 

 
 
Adatlap 

Projektazonosító 

Kötelező mező. Legördülő listából választható ki, hogy mely projekthez tartozik az óravázlat. 

Intézmény 

Kötelező mező. Miután elkezdjük gépelni az intézmény nevét, megjelennek a lehetséges intézmények 
nevei, melyekből ki lehet választani a megfelelőt. 

Iskolatípus 

Listából kell kiválasztani az iskola típusát. 

OM azonosító 

Az intézményhez igazodva automatikusan megjelenik. 

Feladatellátási hely 

Legördülő menüben megjelennek az adott intézményhez kapcsolódó feladatellátási helyek. A listából 
lehet választani. 

Pedagógus 

Kötelező mező. A bejelentkezett felhasználó neve kerül a mezőbe, vagyis az óravázlat létrehozója. 

Műveltségterület 

Listából választható kötelező mező. 

Tantárgy 

Listából választható mező, ami lehetővé teszi több tantárgy megadását. 

Évfolyam 

Listából választható kötelező mező. 

Téma, témakör 

Szabad   szöveges,   kötelező   mező.   Ajánlott   karakterek 
száma: maximum 500. 

Kereszttantervi kapcsolódás 

Nem kötelező, szabad szöveges mező, maximum
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500 karakter befogadására. 

A tanóra célja 

Kötelező, szabad szöveges mező, maximum 1000 karakter. 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Kötelező, szabad szöveges mező, maximum 500 karakter. 

A pályázatban választott digitális pedagógia módszertani csomag 

Kötelező  mező,  ahol  legördülő  listából  lehet  választani.  Amennyiben  nem  szerepel  a  listában  a 
megfelelő módszertani csomag, az „Egyéb” választásával szabad szövegesen is meg lehet adni. 

Keretek (tanulási szervezési feltételek) 

Kötelező szabad szöveges mező, maximum 500 karakter befogadására. 

Ebben a mezőben sorolható fel minden olyan eszköz, amely az óra megvalósításához szükséges, 
kiemelt figyelemmel a digitális taneszközökre. 

Keretek (közreműködő szakemberek) 

Nem kötelező szabad szöveges mező, maximum 500 karakter befogadására. 

A mezőben felsorolható minden közreműködő, többek közt a digitális pedagógiai asszisztens vagy a 
speciális kompetenciával rendelkező szakember. 

Elsajátítandó fogalmak jegyzéke 

Kötelező szabad szöveges mező, maximum 500 karakter befogadására. 

Az itt felsorolt fogalmak a továbbiakban kulcsszavak lesznek. Így ajánlott maximálisan 20 db használata. 
 

Kitöltés után a jobb áttekinthetőség érdekében javasolt az adatlap rész összecsukása. 
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Az óra menete 

Az óra menete blokkokból építhető fel. Az így kialakult egységeknek nincs külön címük, csak sorszámuk, amely 
automatikusan generálódik (pl.: #1. feladat, #2. feladat stb.). A blokkok a „-” jellel összecsukhatók vagy a „+” 
jellel kinyithatók, megtekinthetők és szerkeszthetők. A „törlés” ikonra kattintva törölhetők a blokkok. 

Minden blokkban meg kell adni a feladat elvégzéséhez szükséges időt. Az Óravázlat-szerkesztő megjeleníti az 
összesen eltelt időt a „Az óra menete” felirat mellett. 

A blokkok felépítése 
Időkeret 

Kötelező mező, amely a feladat elvégzéséhez tervezett idő. Percekben kell megadni. 

Feladat leírása 

Szabad szöveges kötelező mező, mely szerkeszthető. 

Ebben a mezőben fejthető ki, hogy milyen tevékenységet végeznek el, mi fog történni. Itt nemcsak 
szöveg jelenhet meg, hanem kép vagy táblázat is. 

Módszerek/Munkaformák 

Kötelező, szabad szöveges mező. 

Eszközök 

Kötelező, szabad szöveges mező. 

Értékelés 

Kötelező, szabad szöveges mező. 

Linkek 

Új linket a teljes cím másolásával lehet beilleszteni. Az óravázlat megtekintésekor egy aktív link fog 
megjelenni, melyre kattintva megjelenik a weboldal a böngésző egy új lapján. 

Mellékletek 

Mellékletek  (képek,  dokumentumok  stb.)  tölthetők  fel  az  „Új  fájl  feltöltése”  gombra  kattintva. 
Megjelenik egy ablak, melynek segítségével ki lehet választani a feltölteni kívánt fájlt. 

Szerkesztőfelület 

• Bekezdés 

Előre meghatározott stílusokat tartalmazó menüpont. A stílusok lenyíló menüben jelennek meg, ahol 
kattintással lehet kiválasztani a megfelelő formátumot. 
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• Formátumok 

A lenyíló menüből kiválaszthatók a megfelelő karakterekre vonatkozó formázások (félkövér, dőlt, 
aláhúzott, felső index, alsó index, idézett hivatkozás), kiemelések vagy a mondatelemzés során 
használt jelölések. 

• Művelet visszavonása vagy visszaállítása 

Ahol a lehetőségek a következők: 

Utolsó művelet visszavonása. 

Az utolsó visszavont művelet megismétlése. 

• Szöveg vízszintes igazítása 

Balra igazít: balra igazítja a kijelölt szöveget, számokat vagy a szövegben elhelyezett objektumokat, 
a jobb oldal egyenetlen marad. 

Középre  igazít:  középre  igazítja  a  kijelölt  szöveget,  számokat  vagy  a  szövegben  elhelyezett 
objektumokat. 

Jobbra   igazít:   jobbra   igazítja   a   kijelölt   szöveget,   számokat   vagy   a   szövegben   elhelyezett 
objektumokat, a bal oldal egyenetlen marad. 

Sorkizártra igazít: sorkizárttá igazítja a kijelölt szöveget. 

• Idézetblokk 

Egy kijelölt szövegrészt előre meghatározott formátumban idézetté alakít. 

• Felsorolás és számozás 

Számozás: a kijelölt bekezdéseket számozással látja el vagy eltávolítja a számozást. Legördülő listából 
a következő számozási lehetőségek választhatók: kisbetű, kis görög szám, nagy római szám, 
nagybetű. 

Felsorolás:  a  kijelölt  bekezdéseket  felsorolásjellel  látja  el  vagy  eltávolítja  a  felsorolásjelet.  A 
felsorolásjel megválasztható egy legördülő listából (kör, pont, négyzet). 

• Betűszín 

A kijelölt szöveg színe legördülő listából választható ki. 

• Háttérszín 

A szöveg hátterének színét változtatja meg. A szín legördülő listából választható ki. 

• Link beillesztése/szerkesztése 

Segítségével új hivatkozás illeszthető a szövegbe. A hivatkozás egy 
olyan kék színnel,félkövér szedéssel és aláhúzással 
megkülönböztetett  szöveg,  amelyre  kattintva  egy  másik 
internetes oldalra juthatunk. A hivatkozás tulajdonságai 
szerkeszthetők. A szerkesztési  lehetőségeket a 
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Az „URL” mezőbe másolandó a megnyitandó oldal címe. 

A „Megjelenő szöveg” mező tartalmazza azt a szöveget, ami megjelenik az okostankönyvben. 

A „Cím” mezőben tárolt szöveg akkor jelenik meg, ha az egérmutatóval szöveg fölé állunk. 

A „Cél” mező az oldal megjelenésére vonatkozik (az eredeti ablakban vagy új ablakban). 
 

 
 

• Táblázat 

Új táblázat hozható létre a szerkesztő menüjéből. A táblázat ikonra kattintva megjelenik a „Táblázat” 
ablak, ahol az új táblázat létrehozásához sorok és az oszlopok számának a megadása szükséges. 
Amikor elkészül az alapértelmezett táblázat, a táblázatszerkesztővel lehet testre szabni. 

 

 
 

A szerkesztő lehetőséget biztosít a táblázat további formázására. A táblázatra kattintva megjelenik a 
táblázat formázását lehetővé tevő menü. 
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Táblázat formázása menüből: 

− A „Táblázat tulajdonságok” ikonra kattintva megjelenik egy táblázattulajdonságok-ablak, ahol 
lehetséges a táblázat további formázása: a sorok magasságának és szélességének, a cellák 
távolságának és méretének pixelben történő megadása. Itt állítható be a szegélyek vastagsága. 
A haladó felhasználók megváltoztathatják a szegély stílusát és színét, valamint a háttér színét. A 
szerkesztők hexadecimális értékekkel adhatják meg a színkódokat (például: #C0C0C0). 

 

  
 

− Táblázat törlése 

− Sor beszúrása az aktuális sor elé 

− Sor beszúrása az aktuális sor mögé 

− Az aktuális sor törlése 

− Oszlop beszúrása az aktuális oszlop elé 

− Oszlop beszúrása az aktuális oszlop mögé 

− Az aktuális oszlop törlése 

• Blokkok mutatása 

A szövegben megjeleníti a rejtett formázó szimbólumokat, mint például a bekezdésjel. 

• Forráskód 

A forráskód ikonra kattintva a szövegszerkesztővel szerkesztett szöveg HTML-forráskódja tekinthető 
meg és igény szerint módosítható. A funkció használata a HTML-programozásban jártas 
felhasználóknak ajánlott. 
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• Sablon beillesztése 

A többoszlopos reszponzív elrendezés minden nézetben a legoptimálisabb megjelenítést biztosítja, 
tehát a több oszlopba rendezett szöveg(ek) mobiltelefon-nézetben automatikusan egymás alá 
kerülnek. Az elrendezés könnyebb felismerését szaggatott vonal segíti. A sablon a képek optimális 
elrendezését is biztosítja. 
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Tapasztalatok 

Az „Óra menete” egység után megjelenő blokk a „Tapasztalatok”. Az egész óravázlatra vonatkozó egység. 

A megvalósítás tapasztalatai 

Kötelező, szabad szöveges mező. 

A tapasztalatok leírása a cél, kiemelt figyelemmel a digitális kompetenciák fejlesztését támogató 
eszközöknek és módszereknek az alkalmazására. 

Javaslatok 

Kötelező, szabad szöveges mező. A javaslatok leírásánál kiemelt szempontok, jó tanácsok az óra 
megtartásával, szerkesztésével, a megvalósítás folyamatában/az óra menetében jelentkező 
hangsúlyos pontokkal stb. kapcsolatban. 
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Folyamat 

Az óravázlat minden kötelező mezőjének kitöltése után (az adatlap és minimum 1 feladatot tartalmazó 
blokk hiánytalan kitöltése) lehetőség adódik a mentésre. A mentésről egy jobb felső sarokban megjelenő 
ablak értesíti a felhasználót. Miután a mentés megtörtént, láthatóvá válnak az óravázlat-szerkesztőhöz 
kapcsolódó folyamatok. A folyamatkezelő megjelenítéséhez használjuk az óravázlat felett elhelyezett 
„Folyamat” gombot. 

 

 
Minden újonnan létrehozott óravázlat „Szerkesztés” állapotba kerül. Ilyenkor van lehetősége a szerkesztőnek 
módosításokat végezni az óravázlaton. 

Miután a szerkesztés befejeződött, a „Folyamat blokkban” a „Validálás” gombra kattintva küldhetjük 
érvényesítésre az óravázlatot. Minden állapotváltáskor a rendszer megjelenít egy üzenetet, hogy valóban 
szeretnénk-e elvégezni az állapotváltást. Kattintsunk az „Ok” gombra. 

A validálás állapotából publikálható a kész óravázlat. A publikált tartalmak 
mások számára is láthatóak. 

Az óravázlat fölött látható az óravázlat aktuális állapota. 

A  folyamatok  részletei  az  oldal  tetején  lévő  „Folyamatok” 
gombra kattintva érhető el. 

Eszterházy Károly Egyetem 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 14 
www.ofi.hu 
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4 folyamat kapcsolódik az óravázlatok szerkesztéséhez: 

1. Szerkesztés: Lehetséges az óravázlat módosítása. 

2. Validálás: Az arra jogosult csoportok vagy személyek érvényesíthetik az óravázlatot. 

3. Publikálható: Az óravázlat más felhasználók vagy csoportok számára is elérhetővé tehető. 

4. Törlés: A szerkesztés alatt lévő óravázlatok törölhetők. 
 

 
Felelősök beállítás 

A különböző folyamatokhoz felelősök rendelhetők, aki értesítést kapnak, hogy tennivalójuk van egy adott 
óravázlattal. Akit felelősként megjelöltek egy állapothoz, jogot kap arra, hogy továbbküldje a következő 
állapotba az óravázlatot, vagy megjegyzést írjon. 

Al-státusz és állapot megjegyzés 

Minden állapotnál lehetséges egy rövid szöveges megjegyzés, ami külön 
sorban jelenik meg az óravázlat állapotait felsoroló táblázatban. Ebben 
az esetben nem történik állapotmódosítás. 
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Üzenet a résztvevőknek/állapotváltás indoklása 

Szöveges mezőben adható meg egy rövid indoklás arra vonatkozóan, hogy miért történt az állapotváltozás. 
Abban az esetben, ha egy folyamatot visszaküldünk egy korábbi állapotba, ezt a mező kötelező kitölteni. (A 
mező használatára a példa a lentebbi táblázat 4. és 5. sorában látható.) 

Fontos megjegyezni, hogy a szöveges üzenetek minden esetben rövidek és tömörek legyenek, ezzel 
segítve az egyértelműséget és az átláthatóságot! 
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Mellékletek 

Melléklet feltöltéséhez először el kell menteni az óravázlatot. Az óravázlat akkor menthető, ha minden 
kötelező mezőt kitöltöttünk. A kötelező mezők csillaggal vannak jelölve. 

A  mezőben  olyan  csatolmányokat  lehet  megadni,  melyek  nem  épülnek  be  a  feladatok  leírásaiba.  A 
csatolmányok típusai: Word, Excel, pdf, képfájl (.jpg, .png). 

 

 

Kategorizálás 

Minden tartalomhoz metaadatok is megadhatók az alábbi kategóriák szerint: 

• Tartalmi besorolás – Ismeretek (kerettanterv szerinti ismeretszint-besorolás), 
• Tartalmi besorolás – Fejlesztési követelmények (kerettanterv szerinti ismeretszint-besorolás), 
• NAT-kulcskompetencia, 
• NAT-fejlesztési terület, 
• Tantárgyi kulcsfogalmak. 

Minden kategóriához tartozik lenyíló értéklista, amiből kiválaszthatók a megfelelő metaadatok. 
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