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Digitalizáció a köznevelésben 2014–2020 

Készítette: Bratinka Gábor pedagógiai referens 

Mottó: „Ha kimaradsz, lemaradsz!” 

Az informatikai és infokommunikációs eszközök, s méginkább az 

internet használatának széleskörű elterjedése olyan változásokat vont 

maga után Magyarországon is, ami kiterjedt a társadalmi élet szinte 

minden területére. Természetesen ez alól a köznevelés rendszere sem 

kivétel. Az ilyen irányú fejlesztések sok évvel ezelőtt megkezdődtek, 

ám eredményeiket tekintve az intézmények között jelentős különb-

ségek alakultak ki. 

Az egyre inkább digitalizálódó gazdaság hatásait azonban ma már senki nem kerülheti el, ezekre a 

kihívásokra mindenkinek fel kell készülni. Elég arra gondolnunk, hogy becslések szerint a mostani diákok 

kétharmada olyan munkakörben fog dolgozni, amely ma még nem létezik. 

Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki 

biztos minden fórumon hangsúlyozza Magyarország digitális oktatási stratégiájának célját: senki ne 

kerülhessen ki az oktatásból úgy, hogy nem rendelkezik az alapvető digitális képességekkel. A Digitális 

Jólét Programnak is egyik legfontosabb célkitűzése, hogy mindenki a digitalizáció nyertesévé válhasson 

és elkerüljük a társadalom digitális megosztottságát.  

A 2017-2020. között realizálódó, köznevelést is érintő központi projektek nem csupán az eszköz-

fejlesztést, hanem a digitális pedagógia meghonosodását szolgálják. 

A digitális pedagógia a digitális környezetre készít fel. Megközelítése, pedagógiai eszközei illeszkednek 

a digitális világ elvárásaihoz. A lényegi különbség nem abban jelenik meg, hogy számítógépeket vagy 

okostelefonokat használnak-e a tanórán, hanem az információ 

megközelítésében, feldolgozásában. 

A digitális pedagógia legfontosabb eleme tehát a digitális 

módszertant alkalmazó pedagógus, aki nem kész válaszokat ad, 

hanem olyan szemléletet, amellyel a diákok újra és újra 

képesek lesznek válaszokat találni. 

A digitális pedagógia másik fontos eleme a munkamegosztás:  

a tanulók egymással együttműködve keresnek alternatív válaszokat, 

majd értékelik és alkalmazzák azokat. 

Forrás:  

http://ivsz.hu/hirek/mi-a-digitalis-pedagogia-legfontosabb-alkotoeleme/ 

Bizakodásra adnak okot a közeljövőben megvalósuló tervek és programok abban a tekintetben is, hogy 

megszüntethetők a jelenleg még fennálló nehézségek, melyek az eszközpark egyre gyorsabb ütemű elhasz-

nálódásából, avulásából és a folyamatos működtetésükhöz szükséges források biztosításából adódnak. 

Valamennyi Pedagógus Kolléga szíves figyelmébe ajánljuk ezt az összefoglalót, melyből egyrészt konkrét 

információkat meríthetnek, másrészt a közreadott források, elérhetőségek segítségével tovább bővíthetik 

ismereteiket, rendszeresen tájékozódhatnak a folyamatosan frissülő tartalmakról. 

http://ivsz.hu/hirek/mi-a-digitalis-pedagogia-legfontosabb-alkotoeleme/
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1. A fejlesztések tágabb kontextusa 

A köznevelés digitalizációja természetesen nem egy önálló program, hanem része a társadalom, a gazdaság 

egészére kiterjedő, átfogó koncepciónak. Az elmúlt években a fejlesztések komplex rendszerére számos 

stratégiát, programot dolgoztak ki. Ezek közül az általunk legfontosabbnak tartott, a köznevelést is érintő 

dokumentumokat mutatjuk be az alábbiakban. Áttekintésük hozzájárul az egymásra épülésük, össze-

függéseik megértéséhez, segít tájékozódni a jelen és a közeljövő projektjeinek beágyazottságáról.  

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014–2020 (NIS) 

A 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozata jelölte ki feladatként a Nemzeti Infokommunikációs Szakpolitikai 

Stratégia elkészítését és a 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozattal döntött annak elfogadásáról. 

A stratégia célja, hogy koherens képet adjon a magyar információs társadalom jelenlegi viszonyairól,  

és ez alapján a 2014–2020-as uniós tervezési ciklussal egybeeső időtávra meghatározza az infokom-

munikációs területre vonatkozó fejlesztési irányokat, közpolitikai, szabályozási és támogatási teendőket, 

és számba vegye az ezek megvalósításához szükséges eszközöket/erőforrásokat. 

„Mára Magyarországon is kialakult az úgynevezett „digitális ökoszisztéma”, amely felhasználók millióit és 

eszközök tízmillióit köti össze egyre nagyobb kapacitású hálózatokkal és egyre összetettebb elektronikus 

szolgáltatásokkal. A digitális ökoszisztémában elmosódnak a határok az informatika, az elektronikus 

hírközlés és a média között: egyre több csatornán, egyre több tartalom és szolgáltatás válik elérhetővé 

egyre több felhasználó számára. A digitális szolgáltatások a gazdaság, a társadalom és a magánélet 

legtöbb színterén és mozzanatánál jelen vannak, legyen szó kommunikációról, oktatásról, egészségügyről, 

energetikáról, környezetvédelemről, közlekedésről, biztonságról vagy akár szórakozásról.” 

„… a digitális ökoszisztéma lényegi dimenziója, hogy alkotóelemei egymással összefüggenek, így ha 

bármelyik területen tartós lemaradás keletkezik, az a teljes ökoszisztéma minőségét is rontja 

 a hiányosságok, elmaradások viszonylag gyorsan kialakulnak, ám utólagos pótlásuk éveket, 

évtizedeket vehet igénybe (pl. infrastruktúra, digitális kompetenciák); 

 a terület olyan gyorsan változik technológiai és üzleti értelemben, illetve a felhasználói szokásokat 

és preferenciákat tekintve, hogy egyetlen vállalkozás vagy kormányzat sem engedheti meg 

magának a lassú reakciót vagy a kényelmes kivárást” 

„… a digitális ökoszisztéma akkor tartható fenn, ha nem billen ki tartósan az egyensúlyi állapotból: van 

elég felhasználó, kiépül a szükséges infrastruktúra, elérhetőek a releváns szolgáltatások és erős a digitális 

gazdaság.” 

A teljes dokumentum elérhetősége: 

http://www.kormany.hu/download/a/f7/30000/NIS_v%C3%A9gleges.pdf 

  

http://www.kormany.hu/download/a/f7/30000/NIS_v%C3%A9gleges.pdf
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Zöld könyv 

Az ÁROP-1.1.19.-2012-2012-0009 Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumban című pályázat keretein belül 2014-ben készült el a „Zöld Könyv az infokommunikációs 

szektor 2014–2020 közötti fejlesztési irányairól” című akciótervi dokumentum. 

A dokumentum célja egyrészt a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában meghatározott intézkedések 

részletesebb kifejtése, másrészt a 2014–2020-as uniós tervezési ciklusban az érintett Operatív Programok 

keretein belül megvalósításra kerülő intézkedések koncepcionális megalapozása. 

A Zöld Könyv kijelöli az infokommunikációs területre vonatkozó fejlesztési irányokat, közpolitikai, 

szabályozási és támogatási teendőket akciótervi szinten, meghatározza a különböző pillérek eszköz-

csoportjain belül az egyes akciók/intézkedések megvalósításához szükséges operatív teendőket, továbbá 

számba veszi a szükséges eszközöket/erőforrásokat és kijelöli az egyes intézkedések megvalósításáért 

felelős szerveket, intézményeket. 

A Stratégia logikáját követve pillérenként veszi végig a tervezett akciókat és tesz javaslatot az intéz-

kedések operatív megvalósítására. 

PILLÉR I. Digitális infrastruktúra: a digitális szolgáltatások nyújtásához és igénybe-vételéhez szükséges 

elektronikus hírközlési infrastruktúra; 

PILLÉR II. Digitális kompetenciák: a lakosság, a mikro- és kisvállalkozások, illetve a közigazgatásban 

dolgozók digitális kompetenciája; 

PILLÉR III. Digitális gazdaság: egyrészt a szűkebben értelmezett IKT szektor, másrészt az általa 

biztosított elektronikus (kereskedelmi, banki, stb.) szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások külső és 

belső informatikai rendszerei; 

PILLÉR IV. Digitális állam: a kormányzat működését támogató belső IT, a lakossági és vállalkozói cél-

csoportnak szóló elektronikus közigazgatási szolgáltatások, illetve az állami érdekkörbe tartozó egyéb 

elektronikus (pl. egészségügyi, oktatási, könyvtári, kulturális örökséghez kapcsolódó vagy az állami adat- 

és információs vagyon megosztását célzó) szolgáltatások. 

Horizontális tényezők: az e-befogadás, a biztonság és a KFI (kutatás, fejlesztési, innováció) területek 

A teljes dokumentum elérhetősége: 

http://www.kormany.hu/download/0/c8/30000/Z%C3%B6ldk%C3%B6nyv%20v%

C3%A9gleges.pdf 

Digitális Jólét Program (DJP) 

A Magyar Közlöny 2015/207. számában jelent meg a 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat „Az inter-

netről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a 

Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról”. 

„A Digitális Jólét Programban előtérbe kerül az oktatás digitális átalakítása, valamint a 

digitális startup1 cégek fejlesztésének stratégiája, az internetezés áfájának csökkentésével, 

valamint az internet-alapcsomag bevezetésével a magyarok a digitális átalakulás folyama-

tának nyertesei lehetnek” – mondta Deutsch Tamás, a program összehangolásáért és 

megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos.  

  

                                                
1 Nagy növekedési potenciállal rendelkező, a globális piacon is értelmezhető, a digitális gazdaság körébe sorolható termék-, 

szervezet-, üzleti modell vagy szolgáltatás-innovációra épülő, külső befektetésre szoruló, méretüket tekintve jellemzően mikro- 

vagy kisvállalkozások. A stratégiában a korai fázisú vállalkozások megkülönböztetésére alkalmazzák. 

http://www.kormany.hu/download/0/c8/30000/Z%C3%B6ldk%C3%B6nyv%20v%C3%A9gleges.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/c8/30000/Z%C3%B6ldk%C3%B6nyv%20v%C3%A9gleges.pdf
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A program régóta hiányzó stratégiák megalkotását írja elő. Deutsch Tamás kiemelte a digitális oktatási 

stratégiát, amelynek célja, hogy Magyarországon 3-5 éven belül a köznevelési, szakképzési és felsőoktatási 

rendszer digitális fejlettség szempontjából Európa élvonalába kerüljön. Ez álláspontja szerint azért fontos, 

hogy a digitális tananyagok, eszközök segítségével a legversenyképesebb tudást kaphassák a tanulók, a 

hallgatók. (Forrás: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/eloterbe-kerul-az-oktatas-

digitalis-atalakitasa-es-a-digitalis-startup-cegek-fejlesztesenek-tamogatasa) 

A Digitális Jólét Programnak megfelelően, széles körű párbeszédet és társadalmi egyeztetési folyamatot 

követően határidőre elkészültek a következő évek digitális fejlesztési irányait meghatározó stratégiák: 

 Az 1488/2016. (IX.2.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Digitális Gyermekvédelmi 

Stratégiája itt elérhető. 

 Az 1491/2016. (IX. 15.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Digitális Exportfejlesztési 

Stratégiája itt elérhető. 

 Az 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Digitális Oktatási 

Stratégiája itt elérhető. 

 Az 1858/2016. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Digitális Startup 

Stratégiája itt elérhető. 

 Az 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal elfogadott, a Digitális Nemzet Fejlesztési Program 

megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitális Stratégia itt elérhető. 

A DJP megvalósításáért és koordinációjáért felelős miniszterelnöki biztos az infokommunikációs terület 

szakpolitikai tervezéséért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) egyetértésben úgy döntött, 

hogy a DJP jelenleg is futó, illetve elindítani tervezett új programjait egy DJP2.0 elnevezésű stratégiai 

dokumentumban foglalja keretbe.  

A dokumentum több körös szakmai, társadalmi és közigazgatási egyeztetés során nyerte el végső 

formáját. 2017. július 19-én jelent meg a Magyar Közlönyben a 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat a 

DJP2.0 elfogadásáról. 

A Digitális Jólét Program 2.0 jelenlegi változata nem csak azokat a pontokat, szakmai javaslatokat tartal-

mazza, amelyek vonatkozásában a 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat feladatokat jelöl ki az egyes 

minisztériumok számára, hanem további olyan elképzeléseket is, amelyek későbbi intézkedések alapját 

képezhetik. 

„A DJP stratégiai közelítése 

 

A DJP a digitális ökoszisztéma egészét érintő összehangolt kormányzati programként a következő 

években minden releváns területen hozzá kíván járulni ahhoz, hogy Magyarország minél felkészültebb 

legyen az elkerülhetetlen és egyre gyorsuló digitális átalakulásra.” 

A Digitális Jólét Program 2.0 elérhetősége: 

http://www.kormany.hu/download/6/6d/21000/DJP20%20Strat%C3%A9giai%20

Tanulm%C3%A1ny.pdf 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/eloterbe-kerul-az-oktatas-digitalis-atalakitasa-es-a-digitalis-startup-cegek-fejlesztesenek-tamogatasa
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/eloterbe-kerul-az-oktatas-digitalis-atalakitasa-es-a-digitalis-startup-cegek-fejlesztesenek-tamogatasa
http://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Gyermekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/9/51/d0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Exportfejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf
http://www.kormany.hu/download/d/8c/e0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Startup%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/9/ac/11000/K%C3%B6zgy%C5%B1jtem%C3%A9nyi%20Digitalizl%C3%A1si%20Strat%C3%A9gia_2017-2025.pdf
http://www.kormany.hu/download/6/6d/21000/DJP20%20Strat%C3%A9giai%20Tanulm%C3%A1ny.pdf
http://www.kormany.hu/download/6/6d/21000/DJP20%20Strat%C3%A9giai%20Tanulm%C3%A1ny.pdf
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Digitális Oktatási Stratégia (DOS) 

A Magyar Közlöny 2016/155. számában jelent meg az 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat a köznevelési,  

a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország 

Digitális Oktatási Stratégiájáról. 

A Digitális Jólét Program egyik legfontosabb stratégiai eleme Magyarország Digitális Oktatási 

Stratégiája (DOS). A stratégia megalkotásának célja, hogy infrastrukturális, technikai, tartalmi, munka-

szervezési és humán erőforrás szempontból felkészítse az oktatás és képzés rendszerét a digitális 

társadalom és gazdaság igényeinek megfelelő nevelési, oktatási és képzési feladatok ellátására. 

A stratégia szándéka szerint a jövőben senki nem hagyhatja el úgy az oktatási és képzési rendszert, 

hogy a munkaerőpiac által elvárt digitális alapkészségekkel ne rendelkezne. Ebben az értelemben a 

DOS célja, hogy a magyar oktatási rendszer valamennyi elemében megteremtse a foglalkoztathatóság és a 

munkaerőpiaci versenyképesség szempontjából egyaránt alapkompetenciának minősülő digitális készségek 

fejlesztésének infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételeit. 

A terület jelentősége 

„A digitális technológiák használata mára részévé vált a mindennapi életünknek és a legtöbb munka-

folyamatnak, ezért alapvető gazdasági és társadalmi elvárás, hogy az iskola készítse fel a tanulókat a 

digitális technológiák és eszközök készségszintű használatára. Magyarországon ezzel szemben a 15 évesnél 

idősebb korosztály több mint harmada digitálisan írástudatlan, és nagy részüket digitális leszakadás 

fenyegeti. A digitális eszközöket és alkalmazásokat nem használó munkavállalók foglalkoztathatósága 

napról napra csökken, ahogy a digitális világtól elzárkózó vállalkozások versenyképessége is. 

A digitális készségek fejlesztése nemcsak a munkavállalók foglalkoztathatóságát, életminőségét javítja, 

hanem a teljes társadalom és gazdaság valamennyi tényezőjére jelentős pozitív hatást gyakorol: 

 Jelentősen növeli a digitális technológiát felhasználó vállalkozások körét, emelve a hatékony-

ságot és egyben a nemzetközi versenyképességet. 

 Hozzájárul a tőkevonzó képesség növekedéséhez, amelynek a legfőbb visszatartó ereje a 

megfelelő munkaerő hiánya. 

 Elősegíti a társadalmi felzárkózást a hátrányos helyzetűek és fogyatékossággal élők számára. 

 A magasabb használati arányoknak köszönhetően javítja a digitális infrastruktúra kihasznált-

ságát, ami további fejlesztéseket tesz lehetővé. 

 Élénkíti a digitális gazdaság termékei és szolgáltatásai iránti keresletet, amivel további fejlesz-

téseket generál. 

 Keresleti nyomást gyakorol az e-közigazgatási fejlesztésekre, ami javítja a szolgáltatások 

kínálatát és minőségét. 

 Javítja a közigazgatásban és a közszférában dolgozók digitális készségeit, ami hozzájárul a 

szolgáltatási színvonal további javulásához. 

Nemzetközi összevetésben a legnagyobb lemaradás éppen a digitális készségek terén mutatkozik 

Magyarországon, ami egyszerre jelenti 

 a digitálisan írástudatlanok magas arányát; 

 a különböző digitális (piaci és e-közigazgatási) szolgáltatások alacsony szintű igénybevételét és 

 a lakosság digitális kompetenciáinak általánosan alacsony szintjét. 

A digitális készségek fejlesztése ezért mind az oktatási rendszeren belül, mind a felnőttek körében alapvető 

versenyképességi kérdés, emellett jelentős esélyegyenlőségi és életminőségbeli tartalékokat rejt. A magyar 

munkavállalók és gyermekeink munkaerőpiaci esélyei jórészt azon múlnak, hogy meg tudnak-e felelni a 

digitális kor elvárásainak, függetlenül attól, hogy milyen szakmában és milyen beosztásban dolgoznak. 
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A digitális oktatás jóval többet jelent a hagyományos oktatás digitális eszközökkel való támogatásánál: 
új szemléletmódot, új pedagógiai módszertanokat, új tanulási módszereket, a tanulási életpálya nyomon 

követhetőségét, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezet létrejöttét. A digitális 

kompetenciák fejlesztését a köznevelésben el kell kezdeni, és gyakorlatilag soha nem szabad abbahagyni: 

az egész életen át tartó tanulás éppen a digitális ismeretek esetében nyeri el legteljesebb jelentését, hiszen 

a digitalizáció nemcsak a tanulás tárgya, hanem egyben a tanulás talán leghatékonyabb platformja is. 

A munkaerőpiaci boldogulásnak egyre inkább alapfeltétele a digitális kompetenciák megléte, ám ezek 

fejlesztése nem az informatika tantárgy feladata, hanem a teljes oktatási spektrumot átható szemléletmód, 

amely a digitális eszközök és pedagógiai módszertanok tudatos oktatási célú használatát, a tanárok és 

oktatók szisztematikus és folyamatosan megújuló digitális pedagógiai felkészítését, a tanári munka 

digitális pedagógiai támogatását, a tananyagok és az oktatás-adminisztráció digitalizálását egyaránt jelenti.” 

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

dr. Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszter-

elnöki biztos a dokumentumot felvezető „Köszöntő”-jében hangsúlyozza: 

„Amennyiben a DOS-ban foglalt célok megvalósulnak, 2018-ra  

 megkezdődik és kézzel fogható eredményeket hoz az oktatási rendszer digitális átalakítása, ami 

kiterjed az infrastruktúrára, az eszközellátottságra, a digitális tananyagokra, a tanári/oktatói digitális 

kompetenciákra és az iskolai adminisztrációra;  

 minden tanárnak és oktatónak lehetősége nyílik digitális készségeinek (tovább)fejlesztésére annak 

érdekében, hogy az általa tanított tantárgyak óráin a digitális oktatási eszközöket és technikákat 

készségszinten tudja használni;  

 minden magyar polgárnak lehetősége nyílik arra, hogy saját lakhelyén (vagy annak leg-feljebb 30 

kilométeres körzetén belül) ingyenes alapszintű digitális oktatáson vegyen részt; 

 minden magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosának és/vagy vezetőjének módjában áll 

ingyenes digitális képzésen részt venni.  

Mindezek eredményeként hazánk 2018-ra eléri, 2020-ra pedig meghaladja az EU átlagát a digitális írástudás 

és használat, az internet penetráció, a tanárok digitális kompetenciái, illetve az oktatás digitalizáltsága terén. 

Tudom, hogy rendkívül ambiciózus célkitűzések ezek, de meggyőződésem szerint elfogyott az időnk: 

a digitális transzformáció olyan sebességgel robog felénk, hogy a magyar polgárok felkészítésére minden 

lehetőséget meg kell ragadnunk, különben évtizedekre lemaradunk.” 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának elérhetősége: 

http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf 

http://ivsz.hu/hirek/elkeszult-a-digitalis-oktatasi-strategia/
http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf
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2. A közelmúlt jelentősebb fejlesztései, projektjei 

Korábbi eszközfejlesztési pályázatok 

TIOP-1.1.1-12/1 és KMOP-4.6.1/D „Intézményi informatikai infrastruktúra 

fejlesztése a közoktatásban”2 

„Alapvető cél a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák fejlesztése és az 

ismeretek átadása érdekében – a köznevelés minden szintjén – a szükséges infokommunikációs (IKT) 

infrastrukturális feltételek megteremtése, figyelembe véve a köznevelési intézmények eddigi tapasz-

talatait és igényeit, illetve a sajátos nevelési igényű és nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók integ-

rációját célzó erőfeszítéseket is.”  

A TIOP-1.1.1-12/1 kiemelt projekt a fenti célok elérése érdekében, az alábbi részcélokra koncentrált: 

 A köznevelési intézményekben álljon rendelkezésre  

o az IKT-készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosítóinfrastruktúra, 

o a pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszer, 

o olyan informatikai infrastruktúra, amely lehetővé teszi a tanulói előremenetelt, a teljesítményt 

mérő és tehetségeket nyomon követhetővé tévő eszközrendszer hatékony alkalmazását, 

o a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató infrastruktúra. 

 Csökkenjen a digitális leszakadás mértéke, különös tekintettel  

o a sajátos nevelési igényű, és 

o a hátrányos helyzetű tanulókra. 

 A pedagógusok körében váljon általánossá az IKT eszközök és módszerek alapszintű ismerete, 

használata, és a közreműködésükkel terjedjen el az iskolákban az elektronikus adminisztráció. 

A Kormány 1340/2014. (VI. 11.) Korm. határozatával „jóváhagyja a TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 számú, 

„Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című projekt 

összköltségének legfeljebb 12,6 Mrd Ft-ra történő növelését. 

E projekt keretében Nógrád megyében összesen 51 intézmény 72 feladatellátási helye részesült eszköz-

támogatásban. A támogatott intézmények összesen több mint 2500 db eszközt kaptak. Az eszközök között 

közel 192 tantermi PC, 102 projektor, 432 tantermi notebook, 354 tanári notebook, 198 tablet, 102 

interaktív tábla, 102 integrátor HUB, 25 direkt válaszadó, 39 nyelvi labor szoftver, 924 kompetencia 

fejlesztő tananyag került kiszállításra és 19 helyen hálózatépítés valósult meg. 

A támogatott intézmények pedagógusai ingyenes továbbképzésben is részt vettek:  

 Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel (56 fő) 

 Interaktív táblák és tanulói válaszadó rendszerek pedagógiai alkalmazása (54 fő) 

 

  

                                                
2 Forrás: https://www.educatio.hu/projektjeink/tiop111  

https://www.educatio.hu/projektjeink/tiop111
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TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 „A KLIK fenntartásában működő közoktatási 

intézmények informatikai ellátottságának biztosítása”3 

A projekt célja – az alap- és középfokú oktatás szintjén – a szükséges informatikai infrastrukturális 

feltételek megteremtése, a hiányzó tantermi információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök 

beszerzése, valamint az elavult eszközök cseréje a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges 

kulcskompetenciák és ismeretek átadása érdekében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 

támogatás: 12,5 Mrd Ft 

„A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mintegy 12,5 milliárdos támogatásból4 komplex infor-

matikai fejlesztést valósított meg. A kiemelt projekt célja, hogy az oktatási intézményeket korszerű, a 

kor igényeit kielégítő informatikai eszközökkel lássa el, így biztosítva minden diáknak az esély-

egyenlőséget az informatika oktatásban. Az uniós projektben 2016. március 31-ig, 18 megye 1608 iskolája 

45570 PC-t, 23570 monitort, 1608 szervert, valamint 3782 switch-et, azaz összesen 74530 db 

informatikai eszközt kapott. A projekt az informatikai eszközök beszerzésére, korszerűbb eszközökre 

történő cseréjére, új eszközök beszerzésére, a tankönyvek és tananyag tartalmak elektronikus hozzá-

férésének biztosítására, és a digitális írástudás fejlesztésére irányult. A meghatározott határidőig az 

érintett intézménybe eljutottak az eszközcsomagok és az informatikai szaktantermek felszerelését 

biztosító eszközöket üzembe is helyezték. 

Nógrád megyében 62 intézmény részesült támogatásban, összesen 2792 új eszközt kaptak. 

          

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos a projekt egri 

záró rendezvényén hangsúlyozta, hogy bizonyos iskolákban elavult informatikai eszközök vannak. Ezért 

nagyon fontos volt ez a pályázati lehetőség. A fenntartó a felmérése alapján lecserélte a 3 évesnél régebbi 

géppark elavult eszközeit. A mostani fejlesztéssel nagyon nagy lépést tett az állami fenntartó a szakszerű 

informatika oktatás feltételeinek biztosításában.  

dr. Koltai-Kaufmann Katalin, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általános elnökhelyettese kiemelte: 

nagyon pozitív visszajelzéseket kaptak a beszerzés kapcsán mind az intézmények, mind a tankerületek 

részéről, a projektben résztvevő intézmények eszközparkjának 84 százalékát sikerült lecserélni. 

  

                                                
3 Forrás: http://kk.gov.hu/tiop1 
4 Forrás: http://kk.gov.hu/informatikai-eszkozok-atadasara-kerult-sor-12-5-milliard-forint-ertekben-a-koznevelesi-

intezmenyekben 

Számítógép; 
1696 db

Monitor; 
868 db

Szerver; 
62 db

Hálózati eszköz 
(switch); 166 db

A támogatás megoszlása Nógrád 
megyében eszköz-típusonként

Balassagyarmati 13

Rétsági   9

Szécsényi 7
Bátonyterenyei   

2
Pásztói  13

Salgótarjáni  18

A támogatott intézmények  
megoszlása tankerületenként

http://kk.gov.hu/tiop1
http://kk.gov.hu/informatikai-eszkozok-atadasara-kerult-sor-12-5-milliard-forint-ertekben-a-koznevelesi-intezmenyekben
http://kk.gov.hu/informatikai-eszkozok-atadasara-kerult-sor-12-5-milliard-forint-ertekben-a-koznevelesi-intezmenyekben
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Digitális Témahét5 

A Digitális Témahét kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése és 

a kerettantervi fejlesztési célok megvalósítása az infokommunikációs 

technológia hatékony alkalmazásával, valamint a digitális pedagógia 

elterjesztése, alkalmazásának mélyítése annak érdekében, hogy a 

pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre bővüljön, ennek nyomán a digitális kompetenciát 

alkotó készségek, képességek fejlesztése az informatika tantárgyon túl is megvalósuljon. Megrendezésére 

az elmúlt 2 évben  

A Digitális Témahét sikerei számokban is mérhetők voltak:  

2016-ban 1 932 digitális oktatási projekt valósult meg 5 367 tanár közreműködésével 78 899 diák 

részvételével. 2017-ben pedig tovább nőtt a résztvevők száma, 3 241 projekt jött létre 7 649 tanár közre-

működésével és 128 925 diák részvételével. 

A digitális eszközhasználat nem a távoli jövő, hanem a mindennapjaink szerves része. A mai 18 évesek 7 

évvel fiatalabbak a világhálónál, 5 évvel fiatalabbak az Intel Pentium processzornál, egyidősek a Google-

lel, a Bluetooth-szal és az első iMac-kel. 

A Digitális Témahéthez csatlakozó iskoláknak az elmúlt években lehetőségük nyílt az általuk választott 

témákat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni. A részt vevő pedagógusok szakmai tapasztal-

tokkal, a tanulók élményekkel, az intézmények pedig értékes eszközökkel gazdagodtak. 

Nem jöhetett volna létre a Témahét a programhoz csatlakozott szakmai szervezetek és partnerek nélkül, 

akik 300 kifejezetten a Témahétre szervezett eseményt tudhatnak maguk mögött.6  

Szakmai szervezetek értékelése szerint volt ez az eddigi legnagyobb volumenű kezdeményezés a digitális 

pedagógia területén hazánkban. A Digitális Témahét a köznevelés jövőjének előszobája, hiszen a végső 

cél, hogy módszertana a kerettantervi változásoknak köszönhetően általánossá váljon. 

A Témahét koordinálására kezdetben az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), majd a Magyar-

ország Digitális Oktatási Stratégiájának szakmai implementációját támogató szervezeteként létrehozott 

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) kapott megbízást.  

Digitális Mintaiskola projekt7 

2017-ben a Digitális Oktatási Stratégia ajánlásai, illetve a stratégia elfogadásáról rendelkező Kormány-

előterjesztésben foglalt feladatok szerint az IVSZ koordinációjában elindult egy olyan Digitális Minta-

iskola projekt, amelynek keretében – az állami, civil és piaci szereplők összefogásával és 10-12 

köznevelési intézmény bevonásával – megtörténik a későbbi digitális fejlesztések technológiai, személyi 

és pedagógiai feltételeinek előzetes tervezése, kialakítása, finomhangolása. 

A Digitális Mintaiskola projekt célja, hogy választ adjon az alábbi kérdésekre: 

 Milyen IKT eszközrendszer biztosítja a 21. századi digitális pedagógia hátterét? 

 Milyen digitális pedagógiai módszerek hatékonyak és ehhez milyen humán infrastruktúra 

kialakítása szükséges? 

 Hogyan lehet a későbbiekben a mintaiskolai környezetet alkalmazni a teljes köznevelésre? 

 Milyen módon lehet üzemeltetni technikai szempontból a digitális iskolákat? Milyen külső 

technikai feltételek szükségesek? 

 Milyen sávszélesség, illetve belső hálózati architektúra biztosítja a leginkább hatékonyan a 

digitális pedagógiai módszertanok infrastrukturális hátterét? 

                                                
5 Forrás: http://digitalistemahet.hu/  
6 Forrás: http://ivsz.hu/hirek/digitalis-temahet-2018-ban-is/  
7 Forrás: http://ivsz.hu/hirek/elindult-a-digitalis-mintaiskola-projekt/ 

http://digitalistemahet.hu/
http://ivsz.hu/hirek/digitalis-temahet-2018-ban-is/
http://ivsz.hu/hirek/elindult-a-digitalis-mintaiskola-projekt/
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A Digitális Mintaiskola projekthez csatlakozott köznevelési intézmények támogatói: Craftunique Kft., Freedee 

Printing Solutions, Gamax Laboratory Solutions Kft., Microsoft Magyarország, Racionet Zrt., Samsung Elec-

tronics Magyar Zrt., T-Systems Magyarország Zrt., Telenor Magyarország Zrt., Újbuda SMART 11 Nonprofit 

Kft., Vodafone Magyarország Alapítvány, Biztributor Kft., H-Didakt Kft., HP Inc Magyarország Kft. 

A 2016/2017-es tanév első félévében zajló projekt eredménye egy olyan dokumentum, amely ajánlá-

sokat tartalmaz a Digitális Oktatási Stratégia elvárásainak megfelelő, a digitális pedagógiát alkalmazó 

intézmények pedagógiai és technológiai fejlesztéseire vonatkozóan. Az ajánlások megfogalmazásakor 

fontos szempont az, hogy a pedagógiai célok különböző technológiai megoldásokkal is elérhető, ezért a 

platformfüggetlenség, az eszközök interoperabilitása, a költséghatékonyság kiemelt szempontok a DOS 

által megfogalmazott elveknek való megfelelés mellett. 

Mobil Digitális Iskola (MOBIDIK)8 

A Digitális Mintaiskola projekt keretében indul útjára a 

Mobil Digitális Iskola projekt is. A Mobidik egy minden 

digitális földi jóval felszerelt, a 21. század tantermének 

berendezett speciális iroda-konténer, ami hétről hétre újabb 

iskolákba jut el és teszi megélhetővé a jövő oktatását.  

Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az utazó digitális iskola keretében nem pusztán informatika oktatásról 

beszélünk, hanem arról a szemléletváltásról, hogy a különböző tantárgyak miként oktathatók, tehetők 

izgalmasabbá, komplexebbé a 21. század eszközrendszerével és pedagógiai gyakorlatával. 

A Mobidik nagyon izgalmas eszközrendszerrel van felszerelve, 

sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. A konténer úgy lett kiala-

kítva, hogy szállításkor minden pontosan rögzíthető, az iskolai 

felhasználásában viszont végtelen szabadságot ad a diákoknak és 

tanároknak, hogy az adott óra igényeihez alakítsák a teret és 

használják az eszközöket. 

A padok és a székek az óra jellegétől függően pillanatok alatt 

berendezhetőek csoportmunkához, átrendezhető egy nagy 

közösségi térré, de igény szerint akár a klasszikus frontális 

oktatáshoz is. A terem klimatizált, így a diákok optimális körülmények között tanulhatnak. 

A terem meghatározó eleme a hatalmas érintőképernyős TV, ami egyrészt kiszolgálja a tablet alapú 

Samsung Smart Schoolt, másrészt könnyedén csatlakoztatható a notebookokhoz is. A TV használható 

klasszikus táblaként, írható és törölhető, és természetesen minden digitális alkalmazás megjeleníthető 

rajta, az összes tablet és notebook képe pillanatok alatt megosztható és bemutatható. A Samsung Smart 

School egy igazi okos osztály, minden diák kezében ott van egy tablet, amik egy osztálymenedzsment 

rendszeren keresztül kapcsolódnak, ezen a rendszeren keresztül tudja a tanár folyamatosan kézben tartani 

az órát, tud tartalmat megosztani, letiltani, bemutatni a táblán, feladatot kiadni és számon kérni, az előre 

megtervezett tanórákat élményszerűen leadni. 

Oktatás 

A Mobidik program heti menetrendje kötött forgatókönyv szerint alakul. Hétfő délelőtt utazik a 

konténer és jut el a következő iskolába. Délután a tantestület tagjai ismerkedhetnek a programmal, az 

eszközökkel. Kedd-péntek délelőtt az iskola normál csengetési rendje szerint tanórák, délutánonként 

elmélyültebb foglalkozásokat lehetővé tevő szakkörök kerülnek megtartásra.  

Péntek délután sajtó nyilvános szakmai fórum és sajtótájékoztató zárja a programot. A tanórák célja egy 

izgalmas, fontos, vagy közismert témán keresztül a digitális oktatás adta lehetőségek élményszerű bemutatása.  

                                                
8 Forrás: https://www.mobidik.hu  

https://www.mobidik.hu/
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Helyszínek 

A Mobidik program 2017 első félévében mind a 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) területére 

eljutott, minden POK körzetben egy-egy kiválasztott iskolában eltöltött egy hetet. A program február 6-án 

Komáromban indult, majd hétről hétre körbejárta az országot, az utolsó állomás Budapesten június 2-án 

zárult. A 15 kiválasztott iskola között van KLIK-es, egyházi, alapítványi és nemzetiségi iskola is. 

A Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban állomásozott a MOBIDIK9 

A „jövevény” érkezését megelőzően alapos előkészítő tevékenység folyt a gimiben. 

A tanárok és a diákok nagyon sok élménnyel gazdagodva élték át a Mobidik-ben 

töltött időt. A hét rövidnek bizonyult, hiszen csak néhány kollégának ugyanakkor a 

diákok többségének sikerült megismerkedni e csúcstechnikával. Íme, néhány tanár 

visszajelzése a nagy „kalandról”: 

„2017. május 16-án az 5. órában a 7. a osztály egyik csoportjával 

technika órán voltunk a digitális órán. A téma a tananyaghoz 

kapcsolódott (energiahordozók), amelyet mi is hasonló módon 

dolgoztunk fel. A tanulóknak nagyon tetszettek a tabletek, valamint 

az összefoglaló részben a verseny. Az óra menete lendületes volt 

(egy kicsit gyors is), ennek ellenére élvezetes. Nem lehetett nem 

figyelni, mert akkor rögtön lemaradt a tanuló. Kár, hogy az óra 

elején nem volt tájékoztatás arról, hogy mi fog történni, igazából 

menet közben ismertük fel a témát és a gyerekek meglévő 

ismereteire alapozott az órát tartó tanár. A tananyag vissza-

csatolására láttam egy kiváló és gyors példát”.  

„Két órán vettünk részt a 8. a angolosaival és németeseivel. Mindkét óra ugyanaz volt: biológia óra a 

vitaminokról. A tanóra során a tanulók tableteket használtak, a tanár az aktív táblát. QR-kódok 

beolvasása, learningapps-es tankocka és kahoot-os tesztek tették érdekessé a diákoknak a foglalkozást. Az 

óra végén, egy rövid videón és már elkészült 3d-nyomtatások segítségével bemutatták a gyerekeknek a 

3d-nyomtatás lehetőségeit. Az egyik csoportnál volt arra idő, hogy egy alkalmazás használatával 

kipróbálják, hogy síkbeli ábrák a tableteken térben jelennek meg és azokat manipulálni is lehet: emberi 

test modelljén megjeleníthetők illetve eltüntethetők a szervek, keringési rendszer, izmok, stb.” 

„A 9. b osztály egy kisebb csoportjával voltam ott. Amit először 

játszottunk az a Pénztőzsde. Rövid és érthető tájékoztatás után a 

gyerekek nagy lendülettel vetették bele magukat. Nagyon tetszettek 

nekik a kézbe vehető tabletek. Gyorsan és könnyen játszottak, mindenki 

részt vett benne. A második játék egy csillagászattal foglalkozó teszt 

(tippelős játék) volt. Ezt is nagyon élvezték. A kérdések nem voltak 

annyira könnyűek, de ennek ellenére szívesen játszottak…”  

„2017. május 18-án azok a 11. évfolyamos tanulók, akik emelt szinten tanulják az informatikát tanórai 

keretek között ismerkedtek meg a Mobil Digitális Iskola lehetőségeivel. Az óra témája a LEGO robot 

programozása és egy egyszerű játék elkészítése volt. A foglalkozáson két fős csapatokban készítettek 

programot a kapott robotjukhoz. Nagy siker volt, hogy a robotok az elkészített programnak megfelelően 

mozogtak. Az óra nagyon jó hangulatban telt.” 

                                                
9 Forrás: Mobil Digitális Iskola balassagyarmati állomásozásáról készült „2017. május 15-19-én a Balassagyarmati Balassi 

Bálint Gimnáziumban állomásozott a MOBIDIK” című összefoglaló cikk  
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Május 19-én, pénteken sajtótájékoztatóra került sor az iskola dísztermében, ahol Balla Mihály, a térség 

országgyűlési képviselője tájékoztatta a sajtó megjelent képviselőit a Kormány által 2015-2016-ban útjára 

indított digitális oktatási stratégiának az elemeiről, kiemelten a digitális tanterem projektről. Azt követően 

a Koltay Eszter a MOBIDIK programkoordinátora adott részletes tájékoztatást a 15 iskolát bejárt program 

céljáról és az azzal összefüggő jövőbeni tervekről. Végül Dr. Fényes-Bók Szilvia a Balassagyarmati Balassi 

Bálint Gimnázium igazgatónője avatta be a jelenlévőket a mozgó digitális tanterem Balassiban töltött egy 

hetének rejtelmeibe. Bemutatta azt a kisfilmet10 is, amelyet a diákok maguk készítettek a MIBIDIK-kel 

kapcsolatos élményeik bemutatására. 

A film megtekintése után a mobil tanteremben folytatódott a program a technikai bemutatóval, ahol az 

érdeklődő felnőttek és a sajtó képviselői részesei lehettek az egy hét alatt történeknek, részükre a program 

nagyszerű alkotói és tanárai tartottak sajátélményre alapozott bemutató órát. 

A Balassis diákok, és persze a pedagógusok is kicsit összeszorult torokkal nézték a pénteki összepakolást, 

s fájó szívvel intettek búcsút a konténerbe zárt csodának, amely egy hét alatt az életük meghatározó 

élményévé vált. 

Többen ekként búcsúztak a MOBIDIK-től: „Jó, hogy itt voltál MOBIDIK! Gyere máskor is!” 

Sehol sincs alternatívája a digitális oktatásnak11 

Sehol, így Magyarországon sincs alternatívája a digitális oktatásnak – jelentette ki Deutsch Tamás, 

a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos 2017. június 2-án, a Mobil Digitális Iskola 

program záró rendezvényének sajtótájékoztatóján.  

A 21. század előttünk álló éveiben a korszerű, a személyes boldogulást a lehető legnagyobb mértékben 

szolgáló, a munkavállalásban a legnagyobb siker esélyét megteremtő rendszerhez elengedhetetlen a 

digitális oktatás…  

A fontos célok között említette a modern digitális infrastruktúra, a szélessávú internet és a wifi eljuttatását 

az oktatási intézményekbe, a pedagógusok képzését, a diákok saját eszközeinek bevonását a tanulási 

folyamatba, valamint a digitális tartalomkínálat bővítését, vonzóbbá tételét az oktatási intézményekben. 

Czunyiné Bertalan Judit digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos hangsúlyozta: a magyar 

oktatási rendszernek képesnek kell lennie a digitális fordulatra és arra, hogy elsajátíttassa a gyermekekkel 

a digitális készségeket.  

  

                                                
10 Forrás: https://mega.nz/#!nwRG2J4A!FU1P1iKpGpeyEWsF3hGQNVUK-7mUI9Ndb-ZAz74I_m4 
11 Forrás: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/sehol-sincs-alternativaja-a-

digitalis-oktatasnak 

https://mega.nz/#!nwRG2J4A!FU1P1iKpGpeyEWsF3hGQNVUK-7mUI9Ndb-ZAz74I_m4
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/sehol-sincs-alternativaja-a-digitalis-oktatasnak
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/sehol-sincs-alternativaja-a-digitalis-oktatasnak


OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2017/07. HÍRLEVÉL 

14 

Kevesebb idő áll rendelkezésünkre, mint gondolnánk… Az a gyermek, aki most szeptemberben kezdi el 

az iskolát, tíz-tizenöt év múlva már valamilyen végzettséget szerezhet, és akkor már egy egész más 

munkahelyi környezetben kell helyt állnia, egy olyan világban, ahol ma még nem ismert munkakörök 

jelenhetnek meg. 

A kormánybiztos lényegesnek nevezte a tantermi környezet átalakítását és a pedagógusok módszertani 

képzését, amely – mint mondta – már elindult. 

Matolcsy Miklós, a PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Mobidik program vezetője sikeresnek értékelte a 

programot, amely várhatóan ősszel folytatódik. Nyáron a fonyódligeti Erzsébet-táborban lesz a mobil 

digitális iskolai egység. 

A Mobidik csaknem 17 ezer kilométert tett meg, 15 városba jutott el a 2016/2017. tanév második felében. 

Ezen időszak alatt több mint 5000 diák és 600 pedagógus vett részt a különböző foglalkozásokon. 

A program keretében a diákok modern felszereléseket próbálhattak ki, pénzügyi tudatosságot, 

programozást tanulhattak, továbbá megismerkedhettek a fenntarthatóság fogalmával is. 

A tanórákon a diákok és tanárok által kitöltött digitális kérdőívek segítségével kutatás készült az internet 

és a digitális eszközök használatáról. Ennek alapján a diákok leggyakoribb digitális időtöltése a film-

nézés, a játék és a chat, alig használnak e-mailt, és a tanulással töltött idő is alacsony. A diákok 89%-a 

naponta legalább egyszer használja az internetet, és több mint 50%-uk szinte folyamatosan a világhálón van. 

3. Jelenlegi és a közeljövőben megvalósuló programok 

Digitális Témahét 2018.12 

Dr. Maruzsa Zoltánnak, az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkárának tájékoztatása a 

Digitális Témahét 2017/2018. tanévi programjáról 

 

2018. április 9-13. között harmadik alkalommal kerül sor a Digitális Témahét (DTH) megszervezésére.  

 

A témahét projektgazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a program szakmai partnere a Digitális 

Pedagógiai és Módszertani Központ. 

A Digitális Témahét kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése és a kerettantervi fejlesztési célok 

megvalósítása az infokommunikációs technológia hatékony alkalmazásával, valamint a digitális peda-

gógia elterjesztése, alkalmazásának mélyítése annak érdekében, hogy a pedagógiai eszközök, alkalmazott 

módszerek köre bővüljön, ennek nyomán a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek 

fejlesztése az informatika tantárgyon túl is megvalósuljon. 

Cél, hogy a későbbiekben a Digitális Témahét módszertana a kerettantervi változásoknak köszönhetően 

általánossá váljon.  

A Digitális Témahéten a köznevelési intézmények a képzési célokhoz köthető szabadon választott 

témával vehetnek részt. Azok a köznevelési intézmények, amelyek csatlakoznak a Digitális Témahéthez, 

vállalják, hogy 2018. április 9-13. között olyan projektet valósítanak meg, amelyekben a XXI. századi 

készségek és ismeretek elsajátításához infokommunikációs eszközöket is használnak az iskola pedagógiai 

elképzeléseinek és infrastrukturális adottságainak figyelembevételével. 

  

                                                
12 Forrás: http://digitalistemahet.hu/  

http://digitalistemahet.hu/
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A programban résztvevő iskolák a program honlapján 12 évfolyamra kidolgozott mintaprojektek és 

számtalan pedagógiai segédlet közül választhatnak, amelyeket saját elképzeléseik szerint testre is 

szabhatnak. A honlapon ezen kívül elérhetők a Digitális Témahét partnerei (informatikai és telekom-

munikációs vállalatok) által felkínált diákoknak szóló előadások, bemutatók, programok és háttér-

anyagok is. 

Azok a köznevelési intézmények, amelyek a Digitális Témahéten projekteket valósítanak meg, támogatóink 

révén többféle nyereményjátékban is részt vehetnek. 

A részvételhez online regisztrációs lehetőség áll rendelkezésre 2017. október 16-tól a 

www.digitalistemahet.hu oldalon. 

A Digitális Témahét keretében a partnerszervezetek által kínált programokon is részt vehetnek az 

intézmények, az aktuális programtérkép a DTH honlapján lesz majd elérhető. 

A szakértők által összeállított támogató anyag az alábbiakat tartalmazza: 

 mintaprojektek leírásai és a hozzájuk tartozó kidolgozott feladatok (12 * 25 tanóra); 

 több mint 100 segédanyag a digitális írástudás fejlesztéséhez; 

 online támogatás, szakmai „helpdesk” a DTH honlapján; 

 interneten elérhető tájékoztatók és webináriumok (webes szemináriumok) neves oktatási 

szakértők vezetésével. 

A DTH programjai: 

 felkészítő workshopok több helyszínen a Pedagógiai Oktatási Központokkal együttműködésben; 

 a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódó különböző témakörökben webináriumok a 

tanév teljes időszaka alatt (médiatudatosság, digitális gyermekvédelem, online digitális 

eszközök). 

 pályázatok: 

o a projektet megvalósító köznevelési intézmények számára; 

o a projektet kidolgozó (és megvalósító) pedagógusoknak; 

o a projektet kidolgozó pedagógus hallgatóknak. 

A Digitális Témahét keretében kiemelt figyelmet fordítunk:  

 a digitális gyermekvédelemre, a médiatudatosságra; 

 a köznevelés minden szintjének (így az óvodáknak) a bevonására; 

 a felsőoktatási intézmények minél szélesebb körű bevonására szakmai partnerként; 

 a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítésére; 

 a gazdasági szereplők (IT vállalatok és egyéb szakmai szervezetek) önkénteseinek bevonására 

az iskolai programokba; 

 a közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenésére. 

A DTH-ról bővebb tájékoztatást a www.digitalistemahet.hu oldalon, az info@digitalistemahet.hu 

e-mail címen kaphatnak, továbbá csatlakozhatnak a Digitális Témahét Tanári Fórum csoporthoz a 

Facebokon. 

  

http://www.digitalistemahet.hu/
http://www.digitalistemahet.hu/
mailto:info@digitalistemahet.hu
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EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése13 

Megítélt támogatás: 45,35 Mrd Ft.  

A megvalósítás időtartama: 2017.01.01 – 2020.12.31.  

Kedvezményezett: Klebelsberg Központ és Kormányzati Informatikai Fejlesztési  

Ügynökség konzorciuma 

Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és méltányos 

köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével az egész életen át 

tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által 

elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési 

rendszerben egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra. Ez 

nem képzelhető el a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá szervezése és a digitális oktatás napi 

gyakorlattá válása nélkül.  

A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a 

területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi 

integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Ahhoz, hogy az eddigi és a jövőbeni IKT 

fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal hasznosuljanak és a tanulók digitális kompetenciái fejlődjenek, a 

tanórákon és tanórán kívül is szükség van a pedagógusok IKT eszközhasználati gyakorlatának 

megújulására. Fontos, hogy a köznevelési intézményekben rendelkezésére álló eszközök, módszertani 

tudás és digitális tartalom minden diák számára elérhetővé váljon. Annak érdekében, hogy a köznevelés 

rendszere képes legyen megerősíteni azokat az IKT alapkészségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás, 

és ezzel összefüggésben a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú, szükség van az intézmények és a 

pedagógusok megerősítésére is ezen a területen. A projekt a módszertani támogatáson túl biztosítja 

a pedagógusok informatikai eszközökkel történő ellátását is.  

Projekt célok 

 A tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia elterjesztése 

érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése.  

 Korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára 

 A korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása a tankerületi 

központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény WiFi lefedettségének 

biztosításával 

A projektben vállalt feladatok: 

1. A tanórák keretében alkalmazandó korszerű technológiájú digitális eszközök 

ellátottságának fejlesztése 

1.1. Mobil klienseszközök beszerzése, szükség esetén a feltöltésüket biztosító tároló rendsze-

rekkel együtt, illetve – ahol korábban nem volt ilyen jellegű fejlesztés – megjelenítő eszköz és 

projektor 

1.2. Közbeszerzési eljárással beszerzett informatikai eszközök kihelyezésének, telepítésének és 

üzemeltetésének megszervezése a kidolgozott módszertan alapján 

1.3. Nem KK fenntartású intézmények fenntartóival együttműködés kialakítása 

1.4. WiFi eszközök és router bővítések, valamint központi WiFi felügyelethez történő integ-

ráció, beleértve a telepítéshez és integrációhoz kapcsolódó feladatokat, továbbá az EduRoam 

szolgáltatáshoz történő hozzáférést is. 

  

                                                
13 Forrás: http://kk.gov.hu/efop-3-2-4-16-2016-00001 

http://kk.gov.hu/efop-3-2-4-16-2016-00001
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2. Módszertani fejlesztés 

2.1. digitális kompetenciafejlesztő programok módszertanának kidolgozása, a programok akkreditálása 

2.2. digitális kompetencia fejlesztését szolgáló pedagógus továbbképzési programok kínálatának 

bővítése 

3. A módszertan disszeminációja 

3.1. digitális kompetenciafejlesztő pedagógus-továbbképzések szervezése, megvalósítása 

3.2. workshopok szervezése 

3.3. kiadványok, tájékoztatók készítése 

A projekt jelenlegi státusza, Nógrád megyei vonatkozásai: 

 Megtörtént a KRÉTA rendszeren keresztül a szándéknyilatkozatok bekérése (Intézményvezetők – 

Digitális alapú tanítási, tanulási módszertan bevezetéséről / Pedagógusok – Eszközök átvételéről 

és az akkreditált képzésen való sikeres részvételről). 

 A Salgótarjáni Tankerületi Központ által fenntartott intézmények /tagintézmények közel három-

negyedéből 705 pedagógus jelezte a részvételi szándékát. Az intézmények, tagintézmények 

vezetőinek több mint a fele vállalta szándéknyilatkozatában, hogy az intézmények részére 

átadott IKT eszközöket az oktatási folyamat szolgálatában fogják használni elsősorban az 

ötödik évfolyamban. 

 A Balassagyarmati Tankerületi Központ érintett intézményeinek 92%-a adott be szándék-

nyilatkozatot az IKT eszközök 5. évfolyamon történő bevezetéséről és aktív alkalmazásáról, ami 

24 székhely- és 3 tagintézményt jelent. Az érintett intézményekben foglalkoztatott pedagógusok 

56%-a vállalta, hogy digitális kompetencia fejlesztő képzésen vesz rész a projekt keretében, 

amiért cserébe laptophoz jut, ez összesen 312 fő pedagógust (ebből 15 fő intézményvezető). 

2018-ban újabb változás jön: 30 ezer ötödikes tableten kapja a tananyagot 

A kormány kiemelt területként tekint a természettudományos oktatás feltételeinek javítására – mondta az 

MTI-nek a Science on Stage (Tudomány a színpadon) oktatási fesztivál debreceni megnyitóját követően 

az oktatásért felelős államtitkár.  

Palkovics László hangsúlyozta: a tervek szerint 30 000 ötödik osztályos tanuló már táblagépen kapja meg 

a tananyagot 2018 őszétől. A következő években pedig a vidéki iskolákat 45 milliárd forint európai uniós 

forrásból számítástechnikai eszközökkel, a gépeken futó alkalmazásokkal szerelik fel, míg a központi 

régió intézményeiben 10 milliárd forint hazai forrást fordítanak a digitális eszközök fejlesztésére. 

Hozzátette: az elmúlt 15-20 évben, de különösen 2007 óta, amikor megjelentek az okoseszközök, megvál-

tozott a diákoknak a tudományhoz, a világhoz való viszonya, a pedagógusoknak így egyre nagyobb 

kihívást jelent, hogyan tudják érdekessé tenni a természettudományos tantárgyakat. Az államtitkár szerint a 

Science on Stage fesztiválon ehhez kaphatnak kiváló ötleteket a magyar pedagógusok. 

Európa legnagyobb természettudományos oktatási fesztiválján rekordszámú résztvevő, csaknem 30 

ország 450 pedagógusa mutatkozott be. A házigazda Magyarországot 70 tanár képviselte a debreceni 

Kölcsey Központban megrendezett eseményen, ahol a pedagógusok bemutatták, milyen új ötletekkel, 

módszerekkel, kísérletekkel oktatják saját iskolájukban a természettudományos tárgyakat. 

A fesztivál rendezvényei elsősorban a szakmai közönségnek szóltak, szombaton azonban nyílt napot 

szerveztek. A Kölcsey Központban és a Baltazár Dezső téren színes programokkal, bemutatókkal várták 

az érdeklődőket, akik többek között megismerkedhettek a virtuális valósággal, és kipróbálhatták a robot-

programozást is. 
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Szupergyors internetet és teljes wifi lefedettséget kapnak az iskolák14 

„Megkezdődik a digitális oktatásfejlesztés: 2019 végig 4000 állami általános és középiskola, valamint 

szakképző intézmény kap szupergyors internetet és teljes wifi lefedettséget. 

A beruházás 31 milliárd forintból valósul meg. Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 

infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a programról szóló sajtótájékoztatón 

elmondta: „A digitális átalakulásra való felkészülés az iskolákban kezdődik, a fejlesztés közvetlenül 1,2 

millió diákot és 126 ezer oktatót érint. A kormány célja, hogy olyan tudású diákok kerüljenek ki az 

iskolákból, akik révén biztosítható Magyarország versenyképessége egy újfajta, digitalizált iparral, 

mezőgazdasággal, kereskedelemmel működő világban.” 

Az 500 fő alatti iskolákban legalább 100 Mbit/sec, az 500 fő feletti iskolákban legalább 1 Gbit/sec sáv-

szélesség lesz elérhető. A program keretében az állami iskolák valamennyi tantermében és közösségi 

tereiben wifi hálózat épül ki. A megújult, korszerű rendszer fenntartására és a kiber-biztonságra éves 

szinten a korábbi összeg nyolcszorosát, mintegy 10,5 milliárd forintot fordít majd a kormány. 

Az egyházi fenntartású iskolák esetében két ütemben történik a fejlesztés, amelynek első ütemében 2019 

végéig Budapesten és Pest megyében 148 iskola kap wifi hozzáférést. 

Solymár Károly Balázs, a tárca infokommunikációért felelős helyettes államtitkára kiemelte:   

„A beruházás az NFM irányítása mellett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági 

Minisztérium együttműködésével, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség végre-

hajtásával valósul meg. A fejlesztések tartalmazni fogják a legkorszerűbb központi wifi menedzsment 

eszközöket, így a hálózat védett lesz az informatikai támadásokkal és a káros tartalmakkal szemben.” 

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez 
kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatás-
szervezési eljárások kialakítása, megújítása15 

A projekt megvalósítása: 2017.06.01–2020.10.31. 

A megvalósítás költsége:  10,56 Mrd Ft  

Főkedvezményezett:  Oktatási Hivatal 

Konzorciumi partnerek: Eszterházy Károly Egyetem, Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

A kiemelt projekt célja: 

 a köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak fejlesztése, a fejlesztési területek és a nevelési 

célok beépülésének segítése a pedagógiai kultúrába és a pedagógiai munkába, ezáltal a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése; 

 a köznevelés minőségének javítása és a lemorzsolódók arányának csökkentése a köznevelés 

keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztésével, 

valamint a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitális pedagógiai 

fejlesztésekkel, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakításával, megújításával és a kapcsolódó 

támogató szolgáltatások biztosításával; 

 az elektronikus diagnosztikus mérési és értékelési rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, 

hogy a megvalósuló fejlesztések a tanulói képességek és tudás többoldalú megismerési lehető-

ségének megteremtésével mérési és tartalomfejlesztési oldalról egyaránt támogatni tudják a 

tanulási hátrányok és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését; 

                                                
14 Forrás: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/szupergyors-internetet-es-teljes-wifi-lefedettseget-kapnak-az-iskolak 
15 Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop3215  

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szupergyors-internetet-es-teljes-wifi-lefedettseget-kapnak-az-iskolak
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szupergyors-internetet-es-teljes-wifi-lefedettseget-kapnak-az-iskolak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop3215
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 a köznevelés minőségi fejlesztése gyakorlatcentrikus, motiváló informális és nem formális 

tanulási módszerek, komplex nevelési-oktatási programok – mint például témahetek – fejlesztésével, 

megvalósításával; 

 a tanítási éven kívüli tematikus nem formális és informális tanulási alkalmak, programok 

fejlesztése az élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tanulás 

módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. 

Az Oktatási Hivatal feladatai: 

1. A köznevelés mérés-értékelési és vizsgarendszerének fejlesztése 

 az Országos kompetenciamérés rendszerének továbbfejlesztése; 

 az idegennyelvi mérések rendszerének továbbfejlesztése; 

 az érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztése. 

2. A diagnosztikus értékelési rendszer továbbfejlesztése 

 a diagnosztikus mérés és a fejlesztés integrálása az iskolai pedagógiai folyamatokba, tanórai és 

tanórán kívüli fejlesztési modellek kidolgozása; 

 pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, szaktanárok) felkészítése az értékelő és a fejlesztő 

rendszerek óvodai, iskolai alkalmazására; 

 szakmai kapcsolatépítés az iskolákkal, az intézményfenntartókkal és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatás szereplőivel a diagnosztikus értékelés és fejlesztés intézményi szintű támogatása 

érdekében; 

 a nehéz feltételek között működő iskolák kiemelt szakmai, pedagógiai célú támogatása a 

diagnosztikus értékelés és fejlesztés eszközeivel a hátrányos helyzet leküzdésére és az esélyek 

kiegyenlítésére, valamint a korai iskolaelhagyás megelőzésére; 

 a továbbfejlesztett diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer országos bevezetésének előkészítése. 

3. Köznevelési témahetek, témanapok programfejlesztése 

 a programkínálat bővítése; 

 a témahetek, témanapok megvalósításához szükséges módszertani, illusztrációs és egyéb kiegészítő, 

szakmai anyagok készítése; 

 pilotprogram megvalósítása. 

4.  Digitális pedagógiai fejlesztések 

 digitális pedagógiai módszertani fejlesztési feladatok ellátása; 

 a digitális fejlesztési eredmények köznevelési rendszerbe való hosszú távú beépülését, haszno-

sulását szolgáló fejlesztések. 

5. Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszer-

tani megalapozása 

 a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését célzó, kísérleti jellegű, tematikus nem formális és 

informális programok előkészítése; 

 a Nemzeti alaptanterv magas szintű teljesítését, a pedagógiai szemlélet- és attitűdváltást elősegítő, 

az iskolán kívüli informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák: 

o tartalom- és programfejlesztése, a megvalósítást elősegítő modellek, javaslatok készítése; 

o módszertani keretének és feltételrendszerének kidolgozása, pilotrendszerű iskolai bevezetése, 

akkreditált pedagógus-továbbképzések fejlesztése, lebonyolítása, mentori támogatás biztosítása; 

 komplex támogató internetes portál és applikáció fejlesztése; 

 szakmai platform és együttműködési hálózat kialakítása, a szálláshelyek és a programszolgáltatók 

felkészítése, a minősítési rendszer kialakítása; 

 a tematikus informális és nem formális tanulási alkalmak társadalmi és szakmai beágyazódásának 

segítése, az egyenlő hozzáférés biztosítása. 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2017/07. HÍRLEVÉL 

20 

EFOP-3.2.3-17 és VEKOP-7.3.3-17 Digitális környezet a köznevelésben16 

A projekt felhívása a köznevelési intézményfenntartókat célozza meg azzal, hogy olyan, a digitális peda-

gógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítsanak meg intézményeikben, amelyek 

elterjeszthetők a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani 

kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a 

digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. 

A pályázaton a támogatási kérelmek elfogadásának egyik feltételeként minden pályázó, minden intéz-

ményének intézményi digitális fejlesztési terv (DFT) kidolgozásával kellett szakmailag alátámasztania a 

pályázatban megvalósítani tervezett tevékenységeket. Az intézményi digitális fejlesztési terveknek a 

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ támogatását kell elnyerniük ahhoz, hogy megfeleljenek a 

pályázati felhívásban foglaltaknak. A DPMK azt vizsgálja, hogy az elkészített fejlesztési tervekben 

foglaltak megfelelnek-e a pályázati felhívásokban meghatározott szakmai követelményeknek, azaz 

mennyire alkalmasak arra, hogy a DOS kritériumainak megfelelően kezdje meg az átállást a digitális 

pedagógiai eszközök használatára, illetve mennyire támogatja a további intézmények irányában a digitális 

pedagógiai módszerek disszeminációját. 

A pályázati kiírás értelmében a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) feladata minden 

fejlesztési területre legalább egy digitális pedagógiai módszertani csomag közzététele. A digitális 

pedagógiai módszertani csomagokat minden fejlesztési területre vonatkozóan oktatási szakaszonként 

(alsó és felső tagozat, valamint középiskola) tették közzé. A DPMK honlapján megjelenő digitális 

pedagógiai csomagok száma folyamatosan bővül. 

Az együttműködés eredményeként született jó gyakorlatok, módszerek elérhetők lesznek a DPMK honlapján.  

                                                
16 Forrás: Digitális Pedagógiai Módszertani Központ 

https://dpmk.hu/mintacsomagok/
https://dpmk.hu/mintacsomagok/


OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2017/07. HÍRLEVÉL 

21 

4. Ajánló 

Hírek, sajtóinformációk, előadások 

Több száz milliárd forintos digitalizációs fejlesztés zajlik17 (kivonatos ismertető) 

2017. május 9.  

Deutsch Tamás a Media Hungary 2017 konferencián, Siófokon tartott sajtóbeszélgetésen elmondta: a 150 

milliárd forintos Szupergyors Internet Programban érintett egymillió háztartás felében a szolgáltatók saját 

forrásból végzik el a fejlesztéseket, a program másik része hazai és európai uniós forrásból valósul meg. 

Több tízmilliárd forint értékű a mobilszolgáltatók internetfejlesztése is, aminek köszönhetően év végére 

minden szolgáltató teljes 4G-s lefedettséget nyújt majd, emellett jelentős fejlesztések lesznek a Nemzeti 

Információs és Infrastruktúrafejlesztési Programban, illetve a nemzeti távközlési gerinchálózaton – mondta. 

Év végéig a jelenlegi 1200 e-Magyarország pont helyett 1500 DJP-pont kezdi meg működését. Ezeken a 

helyszíneken mentorok segítik majd – az első körben – 260 ezer ember digitális kompetenciafejlesztését. 

Kitért arra is, hogy több mint tízezer hazai kis- és középvállalkozás (kkv) vett részt a Modern Vállal-

kozások Program képzésein, amely a szektor digitalizációját segítette.  

Az informatikushiány enyhítése érdekében a 2017/18-as tanév második félévétől ösztöndíjprogram indul, 

amely az informatikai szakokra jelentkezést ösztönözné. 

Deutsch Tamás a konferencián tartott előadásában a többi között szólt arról, hogy a kibővített Digitális 

Jólét Program keretében 2018-ban öt százalékra csökken az internetszolgáltatás áfája, a jövő év végére 

minden magyar településen legalább két, szélessávú hozzáférést nyújtó wifi-állomás lesz ingyen hozzá-

férhető, és egy digitális jóléti alapcsomagban nyílt forráskódú szoftvereket tesznek elérhetővé. 

Azt szeretnék, ha a program minden polgárnak esélyt adna arra, hogy „lépjen egyet előre digitális 

felkészültségét illetően” – fogalmazott a miniszterelnöki biztos. 

DOKK – Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás18 

2017. szeptember 29-30. 

A digitális esélyteremtés stratégiája Magyarország digitális oktatási stratégiája – jelentette ki a Budapesten 

első alkalommal megrendezett, kétnapos Digitális Oktatási Konferencián és Kiállításon tartott előadásában 

Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki 

biztos.  

Célnak azt nevezte, hogy senki ne kerülhessen ki az oktatásból úgy, hogy nem rendelkezik az alapvető 

digitális képességekkel; attól függetlenül kapjanak egyenlő esélyt a fiatalok, hogy hol és milyen iskolában 

tanulnak, milyen a szociális hátterük. 

Hangsúlyozta, hogy az oktatás digitalizálása minden tantárgyat érint majd. Ez újfajta szemléletmódot és 

módszertant követel meg, a pedagógusok szerepe pedig eltolódik az információ használatának és 

megszerzésének oktatása felé.  

Kulcselemnek nevezte, hogy mindenkinek hozzáférhető legyen a programozói ismeretek alapjainak 

megszerzése. 

                                                
17 Forrás: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/tobb-szaz-milliard-forintos-

digitalizacios-fejlesztes-zajlik 
18 Forrás: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/a-digitalis-oktatasi-strategia-

lenyege-az-eselyteremtes 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/tobb-szaz-milliard-forintos-digitalizacios-fejlesztes-zajlik
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/tobb-szaz-milliard-forintos-digitalizacios-fejlesztes-zajlik
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/a-digitalis-oktatasi-strategia-lenyege-az-eselyteremtes
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/a-digitalis-oktatasi-strategia-lenyege-az-eselyteremtes
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A miniszterelnöki biztos elmondta, hogy egy éve tart a hazai digitális oktatási stratégia végrehajtása, 

amelynek során – akárcsak a kidolgozás idején – „szoros és napi” együttműködésre van szükség a 

pedagógusok szakmai és érdekképviseleti szerveivel és a szakmai tömörülésekkel. 

Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaság-

fejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkára a legfon-

tosabb feladatok között említette a digitális átállást: 

innováció-vezérelt gazdaságra kell átállnunk, az ország újra-

iparosítása alapvetően nem mennyiségi, hanem minőségi 

váltást jelent. 

Annak fontosságát hangsúlyozta, hogy az általános digi-

tális ismeretek mellett a szakmai tudásra kiterjedő infor-

mációk-ra is mind nagyobb szükség van. A jövő nagy 

kérdése ember és gép együttműködése lesz – mondta. 

 

Fotó: Árvai Károly / kormany.hu 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára fontos iránynak nevezte 

a digitális tananyagok fejlesztését, valamint azt, hogy segítséget nyújtsanak a tanároknak a használa-

tukban. Emlékeztetett arra, hogy 2015-16 fordulója óta jelentős eszközfejlesztéseket hajtott végre a 

kormányzat, amelynek részeként a következő években további 70 ezer informatikai eszközt – köztük 45 

ezer tanári laptopot és 24 ezer diákoknak szánt tabletet – osztanak majd ki. 

          
Fotó: Árvai Károly / kormany.hu 

Dirk Van Damme, az OECD Oktatáskutatási és Oktatásinnovációs Központjának igazgatója ambició-

zusnak és remekül tervezettnek nevezve a magyar programot. Arról beszélt, hogy az oktatási rendszerek 

lassan veszik át az új technológiákat, holott ez a siker kulcsa. Önmagában az eszköz nem megoldás, meg 

kell találni az oktatásban a számítógép-használat ideális mértékét. 

Csépe Valéria köznevelés tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztos kiemelte, sok ma a mítosz a 

digitális eszközöket készségszinten fejlesztő "digitális bennszülöttekről". A siker zálogaként az eszköz-

használatot és a szükséges tartalom rendelkezésre állását nevezte. Nem a tankönyveket szeretnék 

száműzni, hanem az arányokat megváltoztatni. 

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kiemelte: a digitalizáció uralja a minden-

napokat, ezen belül a szakképzés területét is. Hangsúlyozva, hogy számukra a témák között abszolút 

előnyt élvez a digitális tudás (azaz az eszközök munkavégzésre használata) és a nyelvismeret. A digitális 

oktatásnak és tudásnak már az általános iskolában meg kell jelennie, fontos, hogy a diákok megfelelő 

pályaorientációs támogatást kapjanak, ugyanakkor le kell bontani a szakképzés és a felsőoktatás közötti 

határokat. A digitalizáció „nem esély, hanem feltételek nélkül teljesítendő feladat”, mert ha elmarad, 

kieshetünk az „elképesztően éles” nemzetközi versenyből. 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/fotok/digitalis-oktatasi-konferencia-es-kiallitas
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/fotok/digitalis-oktatasi-konferencia-es-kiallitas
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/fotok/digitalis-oktatasi-konferencia-es-kiallitas
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Az utóbbi kijelentéssel egyetértett Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgatója is. 

Megjegyezte: a gazdaság fejődéséhez szükséges tudás ma már nem statikus, könyvtárakban beszerezhető 

ismeret, hanem hálózatokban érhető el, és ebből nincsen visszaút. Nemsokára minden szakmában lesz 

informatika, a fejlesztésekhez pedig az állam és a magánvállalkozások harmonikus együttműködésére 

van szükség, és ennek legkritikusabb területe éppen az oktatás. 

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere – a csaknem negyedmilliárd forintos saját 

forrásból létrehozott Alba-Innovár Központ projektjüket bemutatva – elmondta: a nyáron megnyílt 

centrum feladata, hogy évi ötezer diáknak rendezzen érzékenyítő tréningeket, kínáljon pályaorientációt és 

digitális oktatási rendszert.  

         
Fotó: Árvai Károly / kormany.hu 

A digitalizáció az egyik legfontosabb „személyes közügy” – kivonatos ismertető19 

2017. október 18.  

Deutsch Tamás, a Digitális jólét program összehangolásáért és 

megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos a balatonfüredi 8. 

Infotér konferencián a digitalizációt a következő évtized legnagyobb 

gazdaságfejlesztési programjának és az egyik legfontosabb 

„személyes közügynek" nevezte. 

Kifejtette: az európai gazdasági régió digitális felzárkóztatásához 

„gondolati bátorság”, a bevált nemzetközi gyakorlat követése, 

egységes uniós digitalizációs politika, a V4 országok és Német-

ország valamint az Egyesült Királyság alkotta egységes digitali-

zációs piac szükséges, valamint az, hogy Európa megtalálja a 

lehetséges kitörési pontokat. 

Közös európai érdeknek nevezte, hogy a 2020-ban kezdődő uniós időszakban a kohéziós politika és az 

agrár- és vidékfejlesztés mellé harmadik közös politikaként csatlakozzon a digitalizációs politika is. 

Szabó Zoltán Attila, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) vezérigazgatója arról beszélt, 

hogy a kormány komoly erőfeszítéseket tesz a digitális ökoszisztéma összeállítása érdekében, amelynek 

része az e-közigazgatás is. Ennek fejlesztésekor a megváltozott felhasználói szokásokat és technológiát, 

valamint a mobilitást tartották szem előtt. 
  

                                                
19 Forrás: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/a-digitalizacio-az-egyik-

legfontosabb-szemelyes-kozugy 

 

Fotó: Botár Gergely / kormany.hu 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/a-digitalizacio-az-egyik-legfontosabb-szemelyes-kozugy
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/a-digitalizacio-az-egyik-legfontosabb-szemelyes-kozugy
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/fotok/digitalis-oktatasi-konferencia-es-kiallitas
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/fotok/digitalis-oktatasi-konferencia-es-kiallitas
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Előadások a XIX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián 

Hajdúszoboszló, 2017. november 7-9.  

Nagy érdeklődés övezte Wolfné Dr. Borsi Julianna, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai 

Módszertani Központ projektvezetője „A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szerepe a digitális 

oktatás elterjesztésében” című előadását.20 

Az előadó kiemelte többek között: 

„A DOS célja, hogy az oktatási rendszer minden szintjén 

megteremtse a digitális írástudás tényleges elterjesztésének 

lehetőségét, hozzájárulva Magyarország versenyképességének 

növeléséhez. ... Senki nem hagyhatja el az oktatási és képzési 

rendszert anélkül, hogy a munkaerőpiac által elvárt digitális 

alapkészségekkel rendelkezne.” 

Kitért a digitális kompetencia értelmezésére, területeire, bemutatta a 

digitális kompetencia fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket: 

 Digitális kompetencia követelmények referencia keretének elkészítése a pedagógusok, oktatók, 

szakoktatók és a tanulók számára. 

 A Nat és a kerettantervek felülvizsgálata, továbbfejlesztése a digitális kompetencia fejlesz-

tésének támogatására. 

 A kimeneti követelmények kiegészítése a digitális kompetencia elemeivel. 

 A képzési szintek átlépéséhez kötelezően elvárt digitális kompetencia meghatározása. 

 Az érettségi írásbeli részének elektronikus formában való megvalósítása kötelező jelleggel. 

 Az Országos Kompetenciamérés kiegészítése a digitális felkészültség mérésével. 

Számos konkrétummal mutatta be a digitális tartalmak és a digitális pedagógiai módszertan fejlesztését. 

Prezentációjában szemléletes ábrával is bemutatta a motiváció fenntartásának kulcselemeit: kommuni-

káció, kollaboráció, kritikai gondolkodás, kreativitás. 

S hogy mi jellemzi a digitális pedagógust?  

 magas szintű digitális írástudás; 

 fejlett technológiai és IKT eszközhasználati rutin; 

 attitűd – nyitottság a digitális pedagógiaiára; 

 sokszínű digitális módszertani kultúra, 

 integrálás a napi gyakorlatba, 

 motiváló tanulási környezet megteremtése. 

A pedagógusok felkészítéséhez, a digitális pedagógia szakmai támogatásához is konkrét célokat, felada-

tokat határoztak meg – nem megfeledkezve az oktatásirányítás digitális támogatásáról sem. 

Ugyancsak a digitalizációval foglalkozott a konferencia 3. szekciója, melynek témája: „Az intézményi 

digitális átállás támogatása”21. A 12. szekcióban a Kebelsberg Központ vezetői, munkatársai mutatták 

be az EFOP 3.2.4-16 Digitális kompetencia fejlesztése kiemelt projektet.22 

                                                
20 Forrás: https://suliszerviz.com/images/OKSzK2017/Plenáris/WolfneBorsiJulianna/XIX.OKSZK_PLENÁRIS_WBJ.pdf  
21 Az elődások: https://suliszerviz.com/images/OKSzK2017/Szekciók/3sz/XIX.OKSZK_3_SZEKCIÓ_ÖSSZES.pdf 
22 Az elődások: https://suliszerviz.com/images/OKSzK2017/Szekciók/12sz/XIX.OKSZK_12_SZEKCIÓ_CST.pdf 

https://suliszerviz.com/images/OKSzK2017/Szekciók/12sz/XIX.OKSZK_12_SZEKCIÓ_SZA.pdf  

https://suliszerviz.com/images/OKSzK2017/Plenáris/WolfneBorsiJulianna/XIX.OKSZK_PLENÁRIS_WBJ.pdf
https://suliszerviz.com/images/OKSzK2017/Szekciók/3sz/XIX.OKSZK_3_SZEKCIÓ_ÖSSZES.pdf
https://suliszerviz.com/images/OKSzK2017/Szekciók/12sz/XIX.OKSZK_12_SZEKCIÓ_CST.pdf
https://suliszerviz.com/images/OKSzK2017/Szekciók/12sz/XIX.OKSZK_12_SZEKCIÓ_SZA.pdf
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Digitális-alapú iskolafejlesztési módszert megalapozó háttértanulmány-kötet 

2017. december 4-én adta hírül egy kör-email: Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 „A pedagógusok módszer-

tani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében” című kiemelt projekt 

„Komplex alapprogram a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciális fejlesztést támogató tanulási 

környezet fejlesztéséhez” elnevezésű iskolaprogram részeként elkészült egy a digitális-alapú iskola-

fejlesztési módszert megalapozó háttértanulmány-kötet. A dokumentum közvetlen célja – címével 

összhangban – egy hazai iskolafejlesztési módszer megalapozása és előkészítése. Közvetetten a Digitális 

Oktatási Stratégia közoktatási szektorában történő megvalósításához kíván hozzájárulni, a digitális 

oktatás területen végzett komplex nemzetközi és hazai helyzetkép bemutatásával, valamint az európai 

keretrendszerhez igazodó digitális kompetenciamodell kidolgozásával, ismertetésével.  

A kötet hozzájárulhat a hazai digitális oktatási kultúra iránt érdeklődők, szakértők és annak érdekében 

tevőlegesen résztvevők ismeretbővítéséhez, eredményes munkavégzéséhez. 

Néhány gondolat Hülber László szerkesztői összefoglalójából:  

„Az infokommunikációs technológiák térnyerése mellett természetes következményként kell tekintenünk 

a digitális szakadék jelenségére, mivel egy olyan új tényező jelent meg, amely a társadalmi rétegek 

különbségét fokozhatja. Azok, akik nem rendelkeznek eszközzel, vagy megfelelő IKT-műveltséggel 

hátrányt szenvedhetnek információkhoz való hozzáférésüket, kommunikációjukat, munkavállalásukat, 

összességében életvezetésüket tekintve.” 

„A szakadék erős összefüggésben állhat a korai iskolaelhagyás jelenségével, ennek következménye, hogy 

a digitális kompetenciák kiművelése kiemelt szerepet kap egy iskolafejlesztő programban.” 

„A bevezető fejezetet követően először a nemzetközi, majd a nemzeti digitális iskolafejlesztő programok 

alapkoncepcióit, tevékenységeit, jellemzőit, eredményeit és következtetéseit olvashatjuk. … Nem titkolt 

cél, hogy egyben felhívjuk a figyelmet olyan nemzetközi szervezetek programjaira, amelyekhez 

bármelyik magyar intézmény, tanárok, tanulók csatlakozhatnak és érdemben profitálhatnak belőlük. … 

Külön figyelmet szántunk a Microsoft Partners in Learning fejlesztő törekvéseire, amelyet az egyik 

legátgondoltabb, legkomplexebb és a legjobban szervezett programnak tartunk. … A második fejezetben 

a hazai digitális oktatási kultúra paraméterei kerülnek rögzítésre, jellemzésre. A fejezet bemutatja, hogy 

hazánkat olyan diverz infrastrukturális ellátottság jellemzi, amelyben a szokásos általánosító megálla-

pítások nem fogalmazhatók meg, azonos paraméterű iskolák ellátottsága között szélsőséges különbségek 

állnak fent. … A harmadik fejezettel a tanulók, tanárok, állampolgárok digitális kompetencia-

fejlesztésének célterületeit határoztuk meg.” 

„A digitális állampolgárság 2017-es kompetenciamodelljének (DÁ 2017) megalkotásával kutatócsoportunk 

komplex rendszert kívánt kidolgozni…” 

A kézirat a következő linkről tölthető le: 

https://goo.gl/QFi9hG 

  

https://goo.gl/QFi9hG
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Hasznos webhelyek, melyek folyamatosan frissülő információit érdemes 
figyelemmel kísérni 

Digitális Jólét Nonprofit Kft 

2017. január 1-től koordinálja a Digitális Jólét Program kertében kialakított stratégiák – Digitális Oktatási 

Stratégia, Digitális Startup Stratégia, Digitális Exportfejlesztési Stratégia és Digitális Gyermekvédelmi 

Stratégia – feladatainak összehangolását és megvalósítását. 

https://djnkft.hu/ 

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) szakmai implementációját támogató szervezet. 

Feladata a köznevelés digitális átalakításának módszertani támogatása, szakmai hátterének és szakértői 

bázisának biztosítása, valamint a DOS megvalósításához kapcsolódó pályázatok és kiemelt projektek 

szakmai támogatása. 

https://dpmk.hu/ 

Web 2.0. eszközök – linkgyűjtemény szakértőtől 

Igazi „kincsesládának” nevezték a pedagógusok azt az internetes listát, amin több 

tucatnyi – oktatásban használható – online alkalmazás linkjét lehet elérni, kezdőknek 

és haladóknak is (pl. animáció és videoszerkesztő, prezentáció készítő, digitális 

történetmesélő alkalmazás, gondolat- és fogalom-térkép készítő, online kérdőív és 

feladatlap-készítő, szórólap készítő, adatvizualizáció, felhő-tárolás-megosztás, osztály-

menedzsment / „fegyelmezés”, QR-kód készítő, stb).  

Misley Helga, az ELTE fiatal kutatója, 2017. október közepén tette közzé az IKT és 

módszertani tanári szoba Facebook-csoportban a gyűjteményét, ami csak hamar több 

száz „kedvelést” kapott, és záporoztak a hálás köszönő-kommentek a több, mint 14 

ezres csoport tagjaitól – ismerteti a Modern Iskola oktatási portál egyik cikkjében 

(http://moderniskola.hu/2017/10/web-2-0-eszkozok-linkgyujtemeny-szakertotol/) 

A gyűjtemény elérhetősége: http://bit.ly/2wG7VI6 
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