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A pedagógusok digitális 
kompetenciái

Digitális Oktatás Konferencia
2019. November 7.

Medve Katalin

Miért?

• Megkönnyítheti… 
• Felgyorsíthatja…
• A munkahelyek igényei…

• Biztonság… 
• Függés…
• Magánélet…

Privát (tanulás, szórakozás, kapcsolattartás…)
Társadalmi (állampolgár, munkavállaló…)
Gazdasági (4. ipari forradalom, robotizáció…)

Digitális kultúra hatása napjainkban (+ / - )

Digitalizáció 
szerepe, 

fontossága 
napjainkban

Kiemelt projekt
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez 
kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív 
oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása
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Hivatal
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Hivatal
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Nonprofit 
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Eszterházy 
Károly 

Egyetem

Eszterházy 
Károly 

Egyetem

https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop3215

Digitális pedagógiai fejlesztések 
alprojekt

OH - Digitális pedagógiai 
fejlesztések munkacsoport
tagjai:

Dr. habil Forgó Sándor
Dr. habil Lükő István
Dr. habil Molnár György
Dr. habil Szűts Zoltán
Fási Andrea
Horváth József
Képes Józsefné
Medve Katalin
Nagy Katalin
Szabóné dr. Berki Éva
Thaisz Miklós
Vidékiné Dr. Reményi Judit
Zarka Dénes

Digitális követelmény keretek

• Szakmai koncepció
2017.10.02.-2018.07.31.

• Workshop
• Jogszabályi ajánlások

A DigComp és DigComp.org-ra
épülő IKER tanulókra, 
pedagógusokra, 
intézményvezetőkre és 
valamennyi oktatási intézmény-
típusra vonatkozó digitális 
követelmény-keretrendszerének 
kidolgozása

Tanulók digitális kompetenciái
Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az 
egész életen át tartó tanuláshoz szüksége 
kulcskompetenciákról  (2006/962/EK) (2006. december 18.)

Kulcskompetenciák:
„azok a kompetenciák, amelyekre 
minden egyénnek szüksége van a 
személyes önmegvalósításhoz és 
fejlődéshez, az aktív polgársághoz, 
a társadalmi beilleszkedéshez és a 
foglalkoztatáshoz.”

Szabadidő

Irányított 
folyamatok

(pl.: tanulás) 

HIÁNYOSAK
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A digitális kompetencia
A digitális kompetencia fogalom-meghatározása az ajánlásban:
A digitális kompetencia magában foglalja az információs társadalmi 
technológiák magabiztos és kritikus használatát a munka, a szabadidő és a 
kommunikáció területén. Ez az IKT terén meglévő alapvető készségeken 
alapul: számítógép használata, információ visszakeresése, értékelése, 
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje céljából, valamint a 
kommunikáció és az együttműködő hálózatokban való részvétel érdekében 
az interneten keresztül.

•DigComp 1.0 (2013)
•DigComp 2.0 (2016) / 2.1 (2016) (állampolgárok, munkavállalók)
•DigCompOrg (2015) (intézmények)
•DigCompEdu (2017) (pedagógusok)

Fókuszban a tanuló

A Pedagógus
kollégák

tanulók

Oktatási Hivatal

EU

média

szülők

igazgató

NAT

A pedagógusok szerepe kiemelt
• Digitális kompetencia

• Aggodalmak, félelmek:

Módszertan – technika

• TÁMOGATÁS SZÜKSÉGES!

-Infrastruktúra kiépítése 

és fenntartása

-módszertani tanácsadás

Új technológiák 
ismerete, 
használata

Felelősségteljes 
interakciók és 
IKT használat

Információkhoz 
(tartalomhoz) való 
hozzáférés, válogatás,
kritikus értékelés

(Calvani modell - 2008)
http://bgk.uni-obuda.hu/iesb/2016/publication/56.pdf

TECHNOLÓGIA

ETIKA KOGNITÍV

Megkérdeztük!

•Legjellemzőbb válaszok (saját bevallás alapján):

•Leginkább pozitív attitűd jellemzi a használatot
•Könnyen keresek, nem okoz nehézséget az eligazodás a digitális információk között
•Sokan nem tudják hatékonyan bevonni az IKT-eszközöket a pedagógiai 
folyamatokba
•Olyan módszereket alkalmazok, amelyekhez kevés IKT-tudás is elégséges
•Tudom, hogy mi a virtuális osztályterem, de nem használok ilyet
•Nem értékelek digitális megoldások bevonásával
•Digitális tartalom létrehozása: irodai alk., prezentáció, online feladatok
•Szerzői jogokkal tisztában van
•Beszélget tanítványaival az internetes zaklatásról 
•Próbálja védeni infokommunikációs eszközeit (adatbiztonság)
•Előfordul, hogy  tanulókkal/kollégékkal/szülőkkel megosztanak digitális tartalmat
•Szükséges lenne: eszközfejlesztés, továbbképzés, szemléletváltás, kész 
tananyagok, idő a felkészüléshez…

A tanulás-tanítás módszertana:
a legfőbb szempont a célszerűség
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Támogatás
• Differenciált

képzés, 
továbbképzés

• Belső
• Külső
• Eszköz és 

karbantartás
(Rendszergazda) 

- Önértékelés
- Tanfelügyelet
- Minősítés

• Önértékelés 
IKER, MENTEP… 

• Értékelés 

• Digitális 
feladatbank

Nagyon-nagyon 
sok differenciált 
feladat
• Szabályozás

(elvárások )
• Nat

Pedagógusok digitális kompetencia kerete
DigCompEdu (2017.12.)
6 kompetencia-terület, 22 indikátor, 6 előmeneteli szint
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Megoldandó: A szintek / egyes deszkriptorok a pedagógusok előmeneteli rendszerhez való illesztése

Pedagógusok digitális kompetencia kerete
DigCompEdu (2017.12.)
6 kompetencia-terület, 22 indikátor, 6 előmeneteli szint

BELÉPŐ FELFEDEZŐ      BEÉPÍTŐ GYAKORLOTT     IRÁNYÍTÓ ÚJÍTÓ

Kíváncsiság,
hajlandóság

Észszerű használat, 
variálhatóság

Célirányosság,
kockázatcsökkentés

Visszacsatolás,
tudásmegosztás

Kritikusság, 
megújítás

A használat 
jellemzői:

A1 A2                   B1                     B2                   C1                   C2   

Pedagógusok digitális kompetencia kerete Workshop
Tanulást és tanítást segítő digitális módszertani megoldások
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Köszönöm a figyelmet!


