
2019. 11. 08.

1

Magyarország az európai 
digitális oktatási tükörben

Digitális Oktatás Konferencia
2019. November 7.

Loboda Zoltán

Digitális átmenet stratégiái

• Digitális Oktatási Stratégia, 2016. 

• A Kormány 1536/2016. (X. 13.) Korm. 
határozata a köznevelési, a szakképzési, a 
felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer 
digitális átalakításáról és Magyarország 
Digitális Oktatási Stratégiájáról.

• Digitális kompetencia fejlesztése
• Tanulási környezet és infrastruktúra 

fejlesztése, eszközellátottság
• Tanterv megújítása
• Mérési, értékelési rendszer és 

vizsgarendszer fejlesztése
• Pedagógusok folyamatos szakmai 

fejlődése, módszertani támogatás
• Tartalomszolgáltatás
• Adatalapú döntéshozatal, monitoring 

rendszer, digitális névjegy

- Majdnem minden vizsgált országban van 
specifikus (oktatási) vagy átfogóbb digitális 
stratégia

- Közel felében specifikus oktatási stratégia 
vagy átfogóbb: 

- Oktatásfejlesztés, LLL, információs 
társadalom, gazdaság, média literacy, 
innovációs, stb. 

- 2/3-ában: specifikus hatóság, 
ügynökség a végrehajtásra (1 vagy 
több)

Forrás: Eurydice, 2019. 81.pp.

Ábrák, táblázatok forrása: Digital Education at School in Europe, Eurydice Report. Eurydice 2019. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union. vagy 2nd Survey of Schools: ICT in Education, 
European Commission, 2019. Luxembourg: Publications Office of the European Union

Monitoring és 
értékelés
- Az oktatási rendszerek kb. felében 

volt értékelési és/vagy monitoring 
az elmúlt 5 évben 

- 8 rendszerben rendszeresen (pl.: 
kvalitatív felmérés adatokkal 
kiegészítve, pár indikátorterület, 
mintavételes)

- Adhoc: mintavételes felmérések, 
fejlesztési pilotok, fejlesztések 
monitoringja, (eszközhasználat, 
ellátottság, készség, önbizalom, 
szükséglet, stb)

- 4 rendszerben a minőségbiztosítás 
részeként tanulók kompetenciáinak 
felmérése (Cz, Est, Sr, Cr.) 

- Iskolák digitális érettsége (pl.: Cr, 
Est): önértékelés és review

- Kevesebb mint a felében, ahol van 
külső értékelés: pár kritérium 

Forrás: Eurydice, 2019. 82.pp.

Iskolai, intézményi digitális terv
• Témák: 
• Internet felelősségteljes és biztonságos használata
• Platform, tárhely oktatási és tanítási anyagok megosztás, tanári együttműködés, 
• Platform tanárok együttműködésére
• Tanári együttműködés támogatására irányuló politika (általánosságban és egyéb) 
• Közösségi média, hálózatok használata a tanításban, tanulásban

European Commission, 2019. pp. 100. 

Az IKT iskolai használatára vonatkozó intézményi 
politika és támogatás

Klaszterelemzés 
Iskolai policy
- létezik iskolai stratégia, terv, 
policy az IKT használatára a 
tanításban, tanulásban
- Ösztönzőket alkalmaznak a 

tanárok IKT használatára 
- Van iskolai policy az iskolai 

internet és saját eszköz 
használatra 

Támogató intézkedések
- Tanárok %-a, akik az elmúlt 2 

évben szakmai 
továbbképzésen vettek részt

- Iskola IKT vagy digitális iskolai 
koordinátor 

- Iskolai stratégia a saját eszköz 
iskolán belüli és órák alatti 
használatáraForrás: European Commission, 2019. pp.109. 

Iskolai digitális koordinátor 

Forrás: European Commission, 2019. pp.106. 



2019. 11. 08.

2

Digitális kompetencia a 
tantervben

• Digitális kompetencia definíció: 
• Az oktatási rendszerek kb. Felében az uniós 

ajánlás alapján, 11-ben nemzeti, 7-ben 
uniós és nemzeti együttesen

• ISC1.: 8 rendszerben nem említik a 
tantervben, több mint felében nen önálló 
tantárgy, hanem kereszttantervi téma, 11 
rendszerben önálló kötelező tantárgy, 10 
rendszerben más kötelező tárgyba 
integrálják 

• ISC2: a rendszerek több, mint a felében 
önálló kötelező tantárgy

• ISC3: kevesebb, mint a fele kínálja önálló 
kötelező tárgyként, kevesebb 
kereszttantervi témaként

• A rendszerek közel felében tantervi reformok: 
digitális kompetencia megerősítése, frissítés, 
algoritmikus gondolkodás, kódolás, stb. 

Forrás: Eurydice, 2019. 27.pp

Tantervi, ajánlott minimum óraszámok 
(informatika tantárgy)

Forrás: Eurydice, 2019. 30.pp

Digitális kompetenciák, tanulási eredmények

• Digitális tartalom fejlesztése: Leggyakrabban említett terület: ISC2 szinten mindenhol, 
ISC1 és 3 szinteken kb 30 rendszerben

• Adatok, információ és digitális tartalom értékelése: rendszerek 2/3ában, főként ISC2 
szinten, második leggyakrabban említett  

• Programozás és kódolás: ISC1 szinten nem említik közel felében, több mint 30 
rendszerben ISC 2 és 3 szinteken a 3. leggyakoribb  

• Együttműködés digitális technológia révén: ISC2 szinten 27 rendszerben, több mint 20 
rendszerben ISC 1 és 3 szinten

• Személyes adatok és magánélet védelme: ISC1 - 19 rendszerben, ISC2 és 3 - 28 
rendszerben, 

• Egészség és jóllét védelme: hasonló mint az előző, de ISC 3 szinten kevésbé gyakori

• Digitális identitás menedzselése: Ez a legkevésbé említett terület, csak 1/3ában a 
rendszereknek

• Digitális kompetencia hiányok azonosítása: legkevésbé gyakori, összesen 8 rendszerben

Tanári kompetenciakeret

- Rendszerek 2/3ában van tanári 
kompetenciakeret és ebben a digitális 
kompetencia vagy digitális 
kompetencia, IKT pedagógiai 
használata (attitűd, használat, 
források, ped.gyakorlat) 

- 8 rendszerben van külön digitális 
kompetencia elvárásrendszer, keret: 
(többség digcomp alapú)

- Ír, spanyol, horvát, észt - progresszív 
keret - fejlesztés - értékelés - CPD

- Spanyol, osztrák - önértékelő eszköz
- Kevesebb mint ¼ a rendszereknek 

értékeli a tanárok dig.komp-it a 
tanárképzésben Forrás: Eurydice, 2019. 45.pp

Tanári kompetenciakeret használata

Tanári kompetenciakeret: 
Majdnem mindenhol kötelező ITE kurzus tartalom, 8 rendszerben akkreditációs 
standard, kritérium, tanári szakmai skillset, 7 rendszerben opcionális, közel felében a 
CPD igények def., 9 rendszerben kötelezően 

Digitális kompetenciakeret: nem kötelező a használat, Lith, Est, At: kötelező ITE 
fejlesztés, LT és AT kötelező CPD (nem: értékelés, minősítés, előmenetel, stb.)

Forrás: Eurydice, 2019. 45.pp

Tanárok ösztönzése 
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Köszönöm megtisztelő  
figyelmüket!


