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2018-BAN

Minden mai 

köznevelési tanuló 

a 21. században 

született.

Mindenki, aki őket 

tanítja, a múlt 

században.



A PEDAGÓGUS SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA



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.

DIGITÁLIS OKTATÁSI STRATÉGIA

Forrás: http://ivsz.hu/hirek/elkeszult-a-digitalis-oktatasi-strategia/

1536/2016. (X. 13) Kormányhatározat



A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA TÁMOGATÁSA –

INFRASTRUKTÚRA



A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA TÁMOGATÁSA –

SZOLGÁLTATÁSOK 



A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA TÁMOGATÁSA -

MÓDSZERTAN



DIGITÁLIS KOMPETENCIA



DPMK SZEREPE – DOS IMPLEMENTÁCIÓ

Stratégiai elemzések

Nemzetközi és hazai 
stratégiák

Monitoring rendszer
kidolgozása

éves monitoring jelentés 
a DOS 

implementációjáról -
köznevelés adatalapú 

döntéstámogató 
rendszerei

Tanulói és pedagógus 
digitális kompetencia 

keretrendszer 
kidolgozása 

szintekhez rendelt 
kimeneti követelmények

Szakpolitikai és fejlesztéspolitikai támogatás



INTÉZMÉNYI DIGITÁLIS FEJLESZTÉS SZAKMAI 

TÁMOGATÁSA 

Digitális iskola 

A digitális oktatásra való 
átálláshoz szükséges optimális 

infrastrukturális, szervezeti, 
humánerőforrás és folyamat 
elvárások meghatározása 

(DigCompOrg) 

Digitális Névjegy 

Támogató felület, útmutatók, 
folyamatleírások

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

Pilot 500 intézmény 
bevonásával (2019/20, 

támogatással)

Képzési és továbbképzési 
pilotok, ajánlások

Digitális szaktanácsadók

Névjegy és digitális pedagógiai 
mentorok 

Továbbképzési kínálat elemzése 
a területen



A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA BEVEZETÉSÉNEK 

SZAKMAI TÁMOGATÁSA

•Digitális pedagógiai eszközök és 
programok alkalmazásának szakmai 

támogatása

•hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, 
mintaprogramok gyűjtése

•hazai és nemzetközi együttműködések 
kezdeményezése, tudástranszfer, digitális 

pedagógiai hálózatépítés, PLA (100 fő)

•A pedagógusok szakmai munkájának 
módszertani támogatása

•attitűdkutatás

•digitális bemutatóórák szervezése –
országos 

•Digitális Témahét



3. DIGITÁLIS TÉMAHÉT

Idén 3. alkalommal került megszervezésre a Digitális Témahét. A témahét projektgazdája az 

EMMI, a program szakmai koordinátora a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ. 



BRITISH EDUCATIONAL TRAINING AND TECHNOLOGY 

SHOW (BETT)
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