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A digitális tartalmak feltöltésével kapcsolatos elvárások

A „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázati felhívás megfogalmazza a pályázati projekteket megvalósító intézmények számára a fejlesztések eredményeként létrejövő digitális tartalmakkal kapcsolatos szakmai elvárásokat.
A projekt keretében összeállított vagy választott csomaghoz illeszkedve, a fejlesztésekbe bekapcsolódó pedagógusok digitális óravázlatokat, óraterveket, tanmenetet vagy tananyagot, digitálisprojekt-leírásokat
hoznak létre, amelyek közül a pályázatban vállalt mennyiséget az NKP-n kell megosztaniuk, a portálon erre a
célra létrehozott feltöltő felületen. A pályázati felhívásban a digitális tartalmakkal kapcsolatban meghatározott
műszaki és szakmai elvárás a következő: „A projektbe bevont pedagógusok közül a digitális pedagógiai módszertan tanórai alkalmazásában résztvevők által létrehozott és az NKP-n megosztott digitális óravázlat, óraterv, tanmenet vagy tananyag száma bevont pedagógusonként és tanévenként 10 db”. A projekt céljaihoz
illeszkedően a megosztás nemcsak a tartalom technikai feltöltését, hanem a tartalmak publikálását,
mások számára történő elérhetőségének biztosítását is jelenti az NKP portálon.
A digitális tartalmak feltöltésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a Digitális Pedagógia Módszertani Központ (DPMK) munkatársai segítenek a szakmai_tamogatas@dpmk.hu e-mail címen.
Az NKP feltöltő felületének használata során adódó technikai problémák esetén a portál üzemeltetésében
közreműködő szakemberek nyújtanak támogatást a tamogatas@nkp.hu mail címen. (Mivel az NKP portált nem
a DPMK üzemelteti, így a DPMK-s kollégák nem tudnak technikai kérdésekben támogatást nyújtani.)

Az NKP feltöltő moduljának használata
BELÉPÉS a feltöltő felületre
A feltöltő felületre történő belépés az NKP portállal való kapcsolatfelvétellel indul. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel az NKP-val még nem történt meg, a tamogatas@nkp.hu e-mail címen kell jelezni a felöltő modul
használatára vonatkozó regisztrációs szándékot.
A feltöltő felület funkcióinak használatához el kell küldeni a projektbe bevont pedagógusok adatait a tamogatas@nkp.hu e-mail címre. Az NKP portálon létrehozott feltöltő modulhoz a regisztráció nem nyilvános! Az
adatok beküldéséhez egy Excel-tábla áll rendelkezésre. Ezt az Excel-tábla és a regisztrációval, valamint a
felület használatával kapcsolatos technikai lépésekről részletes információ érhető el a portálon.
A regisztrációhoz szükséges adatok kitöltésénél szükséges jelezni, hogy a feltöltő felület használata során a
megadott szakemberek szerkesztői és/vagy validátori hozzáférést kapjanak. Minden pályázat vonatkozásában
szükséges mindkét jogosultság kiosztása.
Ezen kívül szükséges egy intézményi adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező
szakember kijelölése is, aki a feltöltések megvalósulását követi nyomon,
tartja a kapcsolatot az NKP feltöltő felületét működtető szakemberekkel,
szükség esetén jelzi a problémákat stb.
A regisztrációt követően az NKP nyilatkozatot küld a pályázóknak, amely a felhasznált és publikált tartalmak jogi és szakmai
felelősségének vállalásáról szól.

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó
mérés-értékelés és digitális fejlesztések, innovatív
oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

A feltöltő felület HASZNÁLATA
A regisztrációt követően elkezdődhet a digitális tartalmak feltöltése.
Az NKP feltöltő modulja struktúrájában és tartalmi elemeiben is követi az életpálya modellhez feltöltendő óravázlatok szerkezetét. A modul használatára abban az esetben is lehetősége van a pedagógusnak, ha az intézmény, illetve a pedagógusok egy másféle megközelítéssel, eltérő sablonban készítik/készítették az óravázlataikat. Ebben az esetben is ezen a felületen lehet csatolni a már megírt óraterveket
A feltöltő felület alkalmas a pedagógusok által előállított különböző dokumentumok csatolására is.
Fontos, hogy a feltöltő felület első blokkjában található szakmai információkat (a szerkesztő felületen az Óra
menete blokk kezdetéig) töltsék ki a pedagógusok, hiszen így lesznek az óravázlatok mások számára is kereshető, szakmai információkkal ellátott tartalmak.
A szakmai szempontok figyelembevételével a feltöltött tartalmaknak olyan tartalmi egységet kell alkotniuk, amelyek láthatóvá teszik, hogyan lesz szerves része a pedagógiai gyakorlatnak a digitális eszközök és módszertan alkalmazása. A rövid órarészletek, kiragadott projektelemek feltöltése nem ad megfelelő információt a tájékozódni kívánó szakembereknek, nem képezi le a projekt céljaként is kitűzött
tanítási-tanulási folyamatba történő beépülést.
A feltöltés folyamata során az alábbi státuszokat szükséges követni:
•
•
•
•

A szerkesztés alatt státuszban a pedagógus töltheti fel az óravázlatot/foglalkozásvázlatot, a feltöltés/szerkesztés akkor tekinthető befejezettnek, ha átadja validálásra a fejlesztett tartalmat. A feltöltött
tartalmakat a tulajdonosaik tovább küldhetik validálásra az arra kijelölt pedagógusoknak.
A validálás alatt státusz szolgál a feltöltött tartalmak szakmai ellenőrzésére/jóváhagyására. A validáló személy a megtekintés után visszaküldheti a tulajdonosnak további szerkesztésre a dokumentumot, vagy – amennyiben azt arra megfelelőnek ítéli – publikálhatja.
Zárt állapotba akkor kerülnek a validált anyagok, ha befejeződött a feltöltött tartalmak minőségi szempontú a vizsgálata. Csak validáló hozzáféréssel rendelkező szakember tudja a feltöltött tartalmakat
ténylegesen publikussá tenni.
A zárt és publikus státuszban nyilvánossá válnak a pedagógusok által fejlesztett digitális óravázlatok,
óratervek, tanmenetek vagy tananyagok, digitális projekt leírások.

Publikált tartalomnál vissza lehet vonni a publikálást; ilyenkor a feltöltés „publikus” státuszból „validált” státuszba kerül. Ugyanígy a „validált” státuszt is vissza lehet állítani „szerkesztés alatt” státuszra.
Mindkét lépést külön erre a feladatra létrehozott funkciógombok segítségével tudja megtenni, külön kérvényezés nélkül.
A pályázat ütemtervét és a megvalósítás előrehaladását figyelembe véve az elkészült óravázlatok/tananyagok/tanmenetek/óratervek folyamatosan tölthetők fel a felületre.
A pályázati elvárt szakmai eredménye, hogy a feltöltött óravázlatok/tananyagok/tanmenetek/óratervek
megosztásra kerüljenek az NKP felületen, azaz publikussá váljanak és nyilvánosan hozzáférhetők legyenek a projekt keretében fejlesztett digitális tartalmak.
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