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A DOS a digitális kompetenciák elsajátítását biztosítja mindenki számára: senki nem 

hagyhatja el az oktatási és képzési rendszert anélkül, hogy a munkaerőpiac által 

elvárt digitális alapkészségekkel rendelkezne.

A DOS célja, hogy az ágazati stratégiákkal 

és szakmai célkitűzésekkel összhangban 

az oktatási rendszer minden szintjén 

megteremtse a digitális írástudás 

tényleges elterjesztésének lehetőségét, 

hozzájárulva Magyarország 

versenyképességének növeléséhez.

A DOS CÉLJA



Forrás: http://ivsz.hu/hirek/elkeszult-a-

digitalis-oktatasi-strategia/

A DOS kiterjed az oktatás minden szintjére és 

tényezőjére: 

• alkalmazott módszertan (tanárképzés és 

továbbképzés, valamint intézményi fejlesztések)

• pedagógusok digitális felkészültsége és attitűdjei

• fizikai infrastruktúra, hozzáférés, belső hálózatok

• oktatási intézmények eszközellátottsága 

• digitális tartalom 

• oktatásirányítás

Horizontális pillérek:

• esélyteremtés és akadálymentesítés

• biztonsági kérdések

• a tanulási életút nyomon követését 

támogató rendszerek fejlesztése

DOS



DIGITÁLIS KOMPETENCIA



DOS-IRÁNYELVEK 

A DIGITÁLIS PEDAGÓGIÁBAN



DOS-IRÁNYELVEK 

A DIGITÁLIS PEDAGÓGIÁBAN



DOS-IRÁNYELVEK 

A DIGITÁLIS PEDAGÓGIÁBAN



• Hazai és nemzetközi mintaprogramok gyűjtése

• Egymástól való tanulás: pedagógusok külföldi tanulmányi útjai 

• Attitűdkutatás

• Digitális bemutatók szervezése

• Projektminták, óratervek, egyéb módszertani segédletek kínálatának bővítése 

(pályázat, Digitális Témahét)

• Digitális Témahét

• Kiemelt témák:

• digitális gyermekvédelem,

• médiatudatosság,

• közgyűjteményi tartalmak használata

A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA SZAKMAI 

TÁMOGATÁSA

DGYS

KDS



DIGITÁLIS TÉMAHÉT

Idén 3. alkalommal kerül megszervezésre a Digitális Témahét 

2018. április 9-13. között.

A program szakmai koordinátora a Digitális Pedagógiai 

Módszertani Központ. 



A DIGITÁLIS TÉMAHÉT 

KIEMELT CÉLJA

• A kerettantervi fejlesztési célok 

megvalósítása az infokommunikációs 

technológia hatékony alkalmazásával.

• A pedagógiai módszertan megújítása.

• A digitális pedagógia elterjesztése.

• A digitális kompetenciát alkotó készségek, 

képességek fejlesztése az informatika 

tantárgyon túl is megvalósuljon.



Intézmények és a 

pedagógusok digitális 

oktatási projekteket 

valósítanak meg, 

minimum 5 tanítási 

órában.

MI A TÉMAHÉT?

Legyen: kihívás, 
probléma, 

kérdés

Publikus 
termék, 

eredmény

Kutatás, 
vizsgálódás

Autentikus 
tanulás

Tanulói 
önállóságÉrtékelés és 

reflexió



TÁMOGATÁS A PROJEKTEKHEZ

Honlap http://digitalistemahet.hu/

• Tudásbázis – projekttervek, projektcsomagok

• Programok - partnerek (térkép)

• Pályázat - projekt sablon

Közösségi média

• Facebook - Digitális Témahét Tanári Fórum

• Webináriumok

• Youtube

Szakemberek

• Szakmai helpdesk: dth@dpmk.hu

http://digitalistemahet.hu/


A DIGITÁLIS ISKOLA I.

• A digitális oktatásra való átálláshoz szükséges optimális:
– infrastrukturális, 

– szervezeti, 

– humánerőforrás és 

– folyamat elvárások meghatározása 

(DigCompOrg)

• Digitális Névjegy 
– Visszajelzés az intézménynek és a fenntartónak

– Támogató felület, útmutatók, folyamatleírások

– Tesztelés kb. 100 intézményben (tankerületenként 1-2, 2018/19)

– Pilot 500 intézmény bevonásával (2019/20, támogatással)



A DIGITÁLIS ISKOLA II.

• Képzési és továbbképzési pilotok, ajánlások

– alapképzés

– továbbképzés

– képzők képzése

– pilot

• Felkészült szakemberek

– digitális szakértők, szaktanácsadók 

– digitális pedagógiai asszisztens

– rendszergazda

2017. október 3.

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása



Előzmények

• Szaktanácsadói típusok a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódóan (2007)

• IKT helyzetelemző szaktanácsadó

• IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó

• IKT mentor szaktanácsadó

• IKT szaktanácsadó (2014)

• 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés

• Bontás: 3 korcsoport

• Gyakorlatorientált

• 120 fő felkészítése

DIGITÁLIS SZAKTANÁCSADÁS



• Bármely szakos pedagógus számára

• Elősegítik az IKT eszközök kezelésének technikai-technológiai ismereteinek 

elmélyítését, magabiztos kezelését

• Képesek a lehetőségek, igények felmérésére

• Korcsoport, tantárgy-specifikus ismeretek

• Egyéni, kiscsoportos

• Munkafolyamat informatikai háttértámogatása 

• Kapcsolattartás más területek szaktanácsadóival

• Intézményi szint

DIGITÁLIS SZAKTANÁCSADÁS



Digitális szaktanácsadó 2018

• 30 órás alapképzés

• Felkészítés digitális szaktanácsadói feladatok ellátására 2X30 óra

• Minikurzusok

– Új kihívások a digitális szaktanácsadás területén 10 óra

– Hagyományos és digitális oktatási módszerek 10 óra 

DIGITÁLIS SZAKTANÁCSADÁS



Akik már szaktanácsadók I.

• IKT szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia-fejlesztés 

támogatásához (óvoda és általános iskola alsó tagozat; általános 

iskola felső tagozat; középiskola)

• Új kihívások a digitális szaktanácsadás területén 10 óra

DIGITÁLIS SZAKTANÁCSADÁS



Akik már szaktanácsadók II.

• Szaktanácsadók, de nem rendelkeznek felkészítéssel a digitális 
kompetenciafejlesztés területére

• Felkészítés digitális szaktanácsadói feladatok ellátására 2X30 óra

Új belépők

• Jogszabályi feltételek

• 30 órás alapképzés

• Felkészítés digitális szaktanácsadói feladatok ellátására 2X30 óra

DIGITÁLIS SZAKTANÁCSADÁS

Találkozunk a fórumon!



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

Nagy Regina

alprojektvezető

Digitális Jólét Program

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
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