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

A digitális iskola mint szervezet
Javaslat a digitáliskompetencia-keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó jogszabályi változtatásokra

Készítette:
Digitális Pedagógiai Fejlesztések Munkacsoport

2021. március 27.

1

Tartalomjegyzék
Bevezető .................................................................................................................................................. 3
A háttéranyagok részletei........................................................................................................................ 4
DOS ...................................................................................................................................................... 4
Digitális alapú iskolafejlesztési módszert meghatározó háttértanulmány-kötet................................ 4
IVSZ Digitális Mintaiskola projekt ........................................................................................................ 5
Keretrendszereink ............................................................................................................................... 5
A digitális iskolává válás elvei .................................................................................................................. 6
A digitális átállás .................................................................................................................................. 6
A köznevelési intézmények digitális átalakulásának főbb fázisai ........................................................ 7
Az iskola digitalizálásának trendjei .................................................................................................... 13
A digitális iskola általános leírása .......................................................................................................... 13
Infrastrukturális-technikai feltételek a DOS alapján ......................................................................... 13
A biztonságos működés feltételei, követelményei............................................................................ 15
Pedagógiai feltételek és követelmények ........................................................................................... 18
DigCompOrg, a digitálisan kompetens oktatási szervezetek európai keretrendszere ......................... 19
DigCompOrg ...................................................................................................................................... 20
A tanítás és tanulás gyakorlata – részlet a DigCompOrg 2.1-ből ...................................................... 23
A digitális iskola jogszabályi környezete................................................................................................ 25
Digitáliskompetencia-fejlesztés és referenciakeret .......................................................................... 28
Az új NAT ........................................................................................................................................... 28
Összefoglalás ......................................................................................................................................... 29
Mellékletek ............................................................................................................................................ 30
1. melléklet ........................................................................................................................................ 30
2. melléklet ........................................................................................................................................ 31
Források ................................................................................................................................................. 33

2

Bevezető
A jó minőségű oktatási stratégia szerepet játszik az ország versenyképességének növelésében,
megőrzésében, fejlesztésében. A digitalizáció, a digitáliskompetenciák fejlesztése, meglétük
ellenőrzése egyaránt fontos az egyének és a szervezetek szintjén is.
A tanulókra, pedagógusokra és az intézményvezetőkre kidolgozott kompetencia-keretrendszereket követően az intézményekre (mint szervezetre) is ajánlásokat fogalmazhatunk meg a digitáliskompetencia-keretek területén.
• Tanulókra
• Pedagógusokra
• Intézményvezetőkre
• Intézményre

• DJP, DOS
• EFOP, DGYS

• Kismintás előzetes
felmérések
• Tanulói, pedagógus-,
vezetői kérdőíves
Kidolgozott
digitáliskompetenciakeretek

Kérdőíves
felmérések
végzése,
feldolgozása

Stratégiák
és háttérdokumentumok
tanulmányozása

Nemzetközi
direktívák,
dokumentumok
tanulmányozása

• DigCompOrg
• DigcompEdu
• DigComp Edu
• UNSECO/MIL

1. ábra: A Digitális Pedagógiai Fejlesztések Munkacsoport feladatai

A szervezeti kompetencia jelentősen eltér a másik három célcsoport digitáliskompetencia-kereteitől, mert itt nem lehet érvényesíteni a személyekre szóló mátrixos elrendezést és a deszkriptorok leírását. Alapnak a hazai kapcsolódó dokumentumok (DOS, DJP), valamint a DigiCompOrg tekinthető.
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A háttéranyagok részletei
DOS

2. ábra: A DOS pillérszerkezete
Forrás: Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, https://digitalisjoletprogram.hu/files/55/8c/558c2bb47626ccb966050debb69f600e.pdf (2021. 03. 20.)

„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;
 tartalom (Nat és kerettantervi felülvizsgálat, digitális tartalomfejlesztés);
 oktatásirányítás (adminisztráció és minőségirányítás, törzsinformációs rendszer, tanulói
mérés-értékelés, vezetői információs rendszer)” (DOS 2016: 31).
A fentiekből következik, hogy a keretrendszer szintjén szükséges foglalkozni az intézmények
(szervezetek) digitális fejlettségével.
Digitális alapú iskolafejlesztési módszert meghatározó háttértanulmány-kötet
Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 projekt keretében készült tanulmány a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében készült (Hülber 2017). „A háttértanulmány-kötet közvetlen
célja, hogy megalapozzon és előkészítsen egy digitális alapú iskolafejlesztési módszert” (Hülber 2017: 4).
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IVSZ Digitális Mintaiskola projekt
„Digitális iskola pilotprogram indul 2017-ben a digitális pedagógiai fejlesztések első lépéseként. A megvalósítás a Digitális Oktatási Stratégia ajánlásai, illetve a stratégia elfogadásáról rendelkező kormány-előterjesztésben foglalt feladatok szerint kezdődik el.
A stratégiában foglalt digitális fejlesztéseket megelőzően az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) koordinációjában elindult egy olyan Digitális Mintaiskola projekt, amelynek keretében – az állami, civil és piaci szereplők összefogásával, jelenleg 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:
o
o
o
o
o

Milyen IKT eszközrendszer biztosítja a 21. századi digitális pedagógia hátterét?
Milyen digitális pedagógiai módszerek hatékonyak, és ezekhez milyen humán erőforrás
megteremtése 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?” (Főző 2016).
Keretrendszereink

A rendszer szó használata szakszerű és jogos, mert egyfelől a köznevelési rendszer négy célcsoportjára kidolgozott digitális kompetenciák is rendszert alkotnak: az egy célcsoporton belüli
kompetenciaelemek szervesen egymásra épülnek, kimutathatók köztük a rész és egész relációi.
Másfelől a kompetenciák a köznevelés számos alrendszeréhez, a munka világához is kapcsolódnak.

3. ábra: A digitális keretrendszerek hazai fejlesztései
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A digitális iskolává válás elvei
A digitális átállás
Napjainkban az élet különböző területeit egyaránt érinti a digitális átállás vagy digitalizáció,
azaz a társadalmi folyamatok átfogó szintű digitalizálása. Általánosságban elmondhatjuk, hogy
a megállapítás érvényes a különböző szervezetekre, szektorokra, valamint a legváltozatosabb
termékekre és szolgáltatásokra. A következőkben kizárólag az oktatásban végbemenő digitális
átalakulásról lesz szó.
Az oktatás digitális átalakítása négy célkitűzésen alapulhat:
 nagyobb versenyképesség;
 nagyobb profit;
 jobb felhasználói élmény;
 nagyobb átjárhatóság az egész szervezetben.
Fontos kiemelni, hogy a digitális átalakulás elsődlegesen nem a technológiáról szól. Elengedhetetlen ugyan, hogy a köznevelési intézmények megfelelő információs és kommunikációs
technológiával rendelkezzenek, de az átalakulás fókuszában egy új szemléletmód és az ehhez
kapcsolódó szervezeti átalakulásnak kell állnia. A szervezeti átalakulásnak egyaránt érintenie
kell:






az értékteremtést, azaz a pedagógiai munka teljes spektrumát;
a kommunikációt a diákokkal, a leendő diákokkal és szüleikkel, a tantestület tagjaival,
az alkalmazottakkal, és a fenntartóval;
az információszerzést és a kollaborációt, amivel biztosítható a hatékony, kreatív és innovatív pedagógiai munka, és fenntartható a versenyképesség;
az adminisztrációt;
a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését.

A digitális átalakulás nem azonos a digitális módszertannal. Utóbbi az IKT tanításba, tanulásba,
mérésbe és értékelésbe való integrálását jelenti. A digitális módszertanok mellé nem rendelünk
kritériumokat és célkitűzéseket. Ezzel szemben az átalakulás, illetve az iskolavezetés szempontjából az átalakítás azt az intenzív folyamatot jelenti, amelynek során a meglévő alapokból
egy új szervezetet kell kialakítani. E szervezet az alábbiakra épül:




up-to-date digitális technológiák;
a korszerű eszközök;
az eszközök alkalmazásának jó gyakorlatai.

Ezek használatával el kell érni, hogy a tantestület tagjainak adminisztrációra fordított idejéből
jelentős mennyiség felszabaduljon, és a pedagógiai munkában elengedhetetlen változtatásokra,
új megoldásokra tudjanak koncentrálni. Az átalakításnak konkrét, jól meghatározott célkitűzések szerint kell haladni, és a megvalósulását folyamatosan értékelni kell az előre meghatározott
és megadott kritériumok alapján.
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Hol tart az intézménye a digitális átalakulás
felé vezető úton?

Nem készül rá

Felkészült

4. ábra: Az oktatási intézmény digitális átalakulásának megközelítő mértéke – a nullától a teljes átalakulásig terjedő hatfokozatú skálán
Forrás: https://www.navitasventures.com/wp-content/uploads/2017/08/HE-Digital-Transformation-_Navitas_Ventures_-EN.pdf (2021. 03. 10.)

Mint a Navitas Ventures oktatási vállalkozás digitális átalakulásáról szóló, 2017-ben megjelent
tanulmányában közölt diagramon látható (4. ábra), a válaszadók 99%-a szerint az átalakulás
elkezdődött, de a válaszadók oktatási intézményei a hat lehetséges fokozatból döntően a második és harmadik kategóriába tartoznak.
A digitális átalakulás időigényes folyamat, amelynek során a kezdeti kis lépések nem kerülhetők meg. Fontos a jó példákat figyelemmel kísérni és tanulni belőlük, de saját digitális tanulási
vízióját, kultúráját, a rendelkezésére álló humánerőforrást és eszközöket tekintve minden oktatási intézmény egyedi, így kész, előre gyártott stratégiák és megvalósítási tervek nem léteznek.
A köznevelési intézmények digitális átalakulásának főbb fázisai
Az oktatási intézményekben végbemenő digitális átalakulásnak alapvetően négy fázisa van (5.
ábra):





megjelenés;
alkalmazás;
átjárás;
átalakulás.
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Átalakulás
Átjárás
Pedagógia

Alkalmazás
Megjelenés
Technológia
Kezdés előtt

5. ábra: Az oktatás digitális átalakulásának fázisai
Forrás: https://www.navitasventures.com/wp-content/uploads/2017/08/HE-Digital-Transformation-_Navitas_Ventures-EN.pdf (2018. 05. 21.)

Az első három fázisban a technológia az irányadó, míg az átalakulásban már a pedagógiáé az
irányító szerep. Azaz az átalakulás alapvető feltétele a pedagógiai szakértelem dominanciája.
Ruben R. Puentedura nevű kutató néhány éve kísérletet tett arra, hogy egy modellben vázolja
fel a technológiai eszközök oktatási alkalmazását. Ez a SAMR-modell, amely a szintek angol
kezdőbetűiből kapta a nevét:
Substitution – helyettesítés;
Augmentation – kiterjesztés;
Modification – módosítás;
Redefinition – újraértelmezés.
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6. ábra: A SAMR-modell
Forrás: https://komposzt.files.wordpress.com/2016/11/samr.jpg (2021. 03. 20.)

Az oktatás digitális átalakulása nem egyszeri folyamat, mert a technológia (eszközök és alkalmazások) állandó fejlődése, valamint a használatát megalapozó pedagógiai gondolkodás folyamatos változása elengedhetetlenné teszi a pedagógiai gyakorlat ugyancsak folyamatos „hozzáigazítását” is. A pedagógusok iskolai és iskolán kívüli (pl. fordított osztályterem, online tanulás
stb.) pedagógiai tevékenysége határozza meg a tanulási folyamat eredményességét és hatékonyságát.
Az átalakulás meglehetősen hosszú folyamat, és az első eredmények megjelenéséhez szükséges
idő sok tényezőtől függ. Az eredményhez az 1. táblázatban látható tevékenységeken keresztül
vezet az út.

1. táblázat: A köznevelési intézmények digitális átalakulásának főbb fázisai és az azokban szükségszerűen végbemenő alapvető tevékenységek

Fő fázisok

Alapvető tevékenységek

Állandó tevékenységek

Elköteleződés

1. Az IKT pedagógiai célú alkalmazásának feltérképezése (hiányok felmérése) és feltételeinek

1. Változásmenedzsment
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2.
3.

4.
5.

Alkalmazás

6.
1.

2.

3.
4.

5.

Átalakulás

1.

2.

3.

felmérése – eszközök, humánerőforrás, gyakorlat, hozzáállás stb.
A közösségi igények megismerése
A helyi (köznevelési intézményi) digitális
tanulási vízió kialakítása az érintettek
bevonásával
Intézményi stratégia kialakítása és összevetése a
Digitális Oktatási Stratégiával
A helyi (köznevelési intézményi) vízió bemutatása az érintetteknek és elfogadtatása
Megvalósítási terv készítése
A pedagógusok, a diákok és minden érintett
felkészítése – külső erőforrások bevonásával,
külön időkeretben
Az új tanulási környezet megtervezése,
kiépítése, kialakítása, tanulási keretrendszer
bevezetése
Az IKT alkalmazása intézményi irányelveinek
kidolgozása
A tanterv átdolgozása, új tananyagok összeállítása/elkészítése, a tanulási folyamat személyre
szabásának megtervezése és előkészítése
A változások megjelenítése – honlap, SZMSZ,
házirend, küldetésnyilatkozat, továbbképzési
terv stb.
Az átalakulás rendszeres értékelése – tanulási
adatok elemzése, elégedettségi felmérés,
akciókutatások stb.
A nemzetközi és hazai fejlemények, trendek, alkalmazások és eszközök naprakész követése és
integrálása
A szükséges korrekciók megtétele

2. A digitális
átalalkulás stratégiai kérdésként
való kezelése
3. Az érintettekkel
való párbeszéd
4. Az érintettekkel
való kollaboráció
5. Szakmai fejlődés
– mentori
támogatással
6. Megfigyelés és az
átalakulás bizonyítékainak
összegyűjtése
7. Az átalakulás bizonyítékainak
láthatóvá tétele

A 2. táblázat az átalakulás különböző fázisaiban lévő szervezet jellegzetességeit mutatja be.

2. táblázat: A digitálisan kiforró szervezet jellemzői

Stratégia

Korai szakasz
A cél a költségek
csökkentése

Fejlődési szakasz
A cél a felhasználói
tapasztalatok és a
döntéshozatal
javítása

Kiforrási szakasz
A cél a folyamatok
alapvető átalakítása
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Vezetés
A munkaerő
fejlődése
Felhasználói
fókusz
Kultúra

Hiányzik a tudatosság és a készségek
Nem elegendő befektetés
Hiányzik

Digitális tudatosság

Digitális kifinomultság

Szerény befektetés

Megfelelő befektetés

Lendületbe jövés

Kockázatkerülő, nem
egységet alkotó

Kockázatviselő, az
innovációnak és kollaborációnak helyt
adó

A digitális átalakulás
szempontjából
központi jelentőségű
Kockázatbefogadó, az
innovációt és kollaborációt támogató

Forrás: https://medium.com/shaping-work/is-your-organization-ready-for-the-digital-transformationf6e69ebaee25 (2018. 05. 20.)

Mint minden változásnak, a digitális átalakulásnak is lehetnek buktatói, amelyekre azonban fel
lehet és kell is készülni. A digitális átalakulás igen komplex folyamat, amelynek során a tanítást
és tanulást újra az alapoktól szükséges felépíteni, de egy a hagyományostól gyökeresen eltérő
felfogásban. Az 1:1 felállás, azaz hogy minden diák „saját” mobil eszközön dolgozik, még nagyon messze van a digitális átalakulástól. Ezért is kulcsfontosságú a megfelelő humánerőforrás
– megfelelő kompetenciákkal, készségekkel és gondolkodásmóddal, amely az átalakítást véghezviszi. Dirk Van Damme (OECD) a Digital Transformation in Education című prezentációjában kiemeli a pedagógusokra jellemző alacsony problémamegoldó képesség problémáját
technikailag jól ellátott tanulási környezetben. Továbbá, felhívja a figyelmet az új pedagógiák
fontosságára, úgymint tapasztalati tanulás, interaktív pedagógia, metakognitív pedagógia
(Damme 2017).
A Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation című tanulmány a stratégia fontosságára hívja fel a figyelmet, kiemelve, hogy az átalakulást nem a technológiának kell vezetnie
(Kane et al. 2015).
Ezek a szúrópróbaszerűen kiválasztott szemelvények jól érzékeltetik, hogy nem könnyű feladat
előtt állnak az oktatási intézmények, és komoly kihívások elé állítják a köznevelési intézmények vezetőit.
A 7. ábra a főbb buktatókat szemlélteti – amelyek mögött számos ok húzódhat meg.
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7. ábra: A köznevelési intézmények digitális átalakulásának főbb akadályai
Forrás: https://www.institutefordigitaltransformation.org/digital-strategy-in-education/ alapján (2018. 04. 30.)

A 8. ábra ugyancsak a digitális átalakulás buktatóit mutatja be a jobb oldalon azokkal az országokkal, ahol a kultúrát az első két buktató között a válaszadók feltüntetett százaléka jelölte meg.
Az ábra a Digital Transformation Institute által készített The Digital Culture Challenge című
tanulmányban érhető el, mely a digitális kultúrával mint a digitális átalakulás elengedhetetlen
feltételével foglalkozik.

8. ábra: A digitális átállás buktatói
Forrás: https://www.capgemini.com/consulting/wp-content/uploads/sites/30/2017/07/dti_digitalcul-

ture_report.pdf (2020. 03. 28.)
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Az iskola digitalizálásának trendjei
Az erről szóló beszámolók alapján az oktatási intézmények által alkalmazott leggyakoribb megoldások:









Fordított osztálytermek, amelyekben a beépített technológia segítségével lehetővé válik
a diákok egyéni munkájára épülő tanulás.
Telepített eszközök használata – felváltva a korábbi „Hozd a saját eszközödet” (BYOD)
megközelítést, 1:1 struktúrában, azaz minden gyerek „saját” eszközt használ.
A kiterjesztett vagy virtuális valóság használata, amely behozza a valós világot az iskola
falai közé, és egy digitális információs réteget helyez a megjelenítőkön keresztül szemlélt valós környezetre.
Mesterséges intelligencia használata, például chatbotokkal, azaz csevegő algoritmusokkal folytathatnak a diákok tanulási célú interakciót, ezzel is támogatva az egyéni munkát
és a szemlyre szabott visszacsatolást.
Gamification (játékosítás), azaz a játékelmélet alapján konkrét pedagógiai célokra való
felhasználása a tanórákon.
Személyre szabott tanulás és egyéni tanulási utak támogatása, például vegyes tanulási
környezetben megnövelve a tanulók felelősségét és csökkentve a közvetlen tanári
irányítást. Az alkalmazható adaptív tanulási technológia még jobban megnöveli a diákok döntési lehetőségeit, az egyénre szabott tanulási/gyakorlási lehetőségek számát, a
visszacsatolást azáltal, hogy a diák teljesítményét elemzi, és annak alapján kínálja fel a
következő tanulási tevékenységet.

A digitális iskola általános leírása
Infrastrukturális-technikai feltételek a DOS alapján
„A digitális infrastruktúra fejlesztése









Legyen elérhető legalább 100 Mbps az 500 fő alatti, és legalább 1 Gbps sávszélesség az
500 fő feletti gyermek-, illetve tanulói létszámú köznevelési intézményekben.
Valósuljon meg a tantermek internetellátottságát biztosító Gb/s helyi hálózat kialakítása.
Minden tanteremben és iskolai könyvtárban menedzselhető wifi-lefedettség biztosítsa a
tanulók számára a megfelelő sávszélességet.
Minden óvodai feladatot ellátó intézményben feladatellátási helyenként, az épület egyegy közösségi terében legyen az internet elérhető WiFi-hálózaton keresztül.
Strukturált, védett hálózat és határvédelmi eszközök kerüljenek a rendszerbe, valamint
naprakész vírusvédelem, spamszűrés, tartalomszűrés és védett webes felület.
A tantermek 50%-ának felszerelése interaktív megjelenítő eszközzel.
Menedzsmentszolgáltatás biztosítása a tanteremben lévő számítógépek és mobil
eszközök kezelésére (képernyőmegosztás, internetelérés letiltása, felhasználókezelés).
A szaktantermek 40%-ának felszerelése 3D megjelenítésre alkalmas interaktív
megjelenítő eszközzel és az ehhez szükséges szemüvegekkel.
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Általános iskolában és középiskolában 500 tanulónként 1 db 3D nyomtató beszerzése.
Legalább egy számítástechnikai szaktanteremben a fent leírt eszközökön felül 3
tanulónként egy programozható robot biztosítása.
A természettudományos szaktantermekben legyenek digitális dataloggerek1, szenzorok
a természettudományos kísérletek támogatására.
Az intézményeknek rendelkezniük kell multimedia-laborral a könyvtárban vagy forrásközpontban (digitális kamera, VR megjelenítő, multimédia szerkesztésére alkalmas
munkaállomás és perifériák).
Tankerületenként szükséges egy a tankerület iskolái által látogatható demonstrációs labor felszerelése, amely alkalmas az érettségihez előírt összes természettudományos kísérlet bemutatására digitálisan támogatott formában, akár távkísérletként is.
Minden pedagógus rendelkezzen egy laptoppal, amely alkalmas a digitális tanórákra
való felkészülésre, a tanórák megtartására (interaktív megjelenítő vezérlésére), valamint
a digitális oktatási adminisztrációra.
A tanulói eszközök esetében elvárás, hogy legyen lehetőség a tanulók saját eszközeinek
bevonására a tanítási folyamatba (BYOD), azon tanulók esetében, akik nem rendelkeznek a szükséges digitális saját eszközzel, az iskola biztosítsa a megfelelő eszközt.
Programot kell kidolgozni a saját eszközök beszerzésének támogatására, azok megfelelő minőségének és együttműködési képességének biztosítására.
A köznevelési intézményekben az informatika tantárgy oktatásán kívül is legyen lehetőségük a tanároknak számítástechnikai teremben megtartani a tanórát.
A pedagógusok számára az intézményben legyen elérhető olyan informatikai eszközkszlet (tablet, laptop vagy hibrid eszköz), amely a tanóra egy részében a tanulók
meghatározott része vagy egésze számára hozzáférhető a tanteremben vagy egy a tantermen kívüli, erre a célra kijelölt térben.
A köznevelési intézmények számára az amortizáció és a pótlások fedezetének biztosítása érdekében biztosítani kell az IKT infrastruktúra fenntartásához és egységes színvonalú fejlesztéséhez szükséges forrásokat” (DOS 2016: 17–18).

A DOS digitális infrastruktúra fejlesztési részében leírtakban is előkerül a fizikai környezet
(épület, tanterem, közösségi tér), mint az eszközök telepítésének alapfeltétele.
Az intézményekre vonatkozó általános kialakításra vonatkozó ajánlások:





1

Az intézmény a belső tereinek kialakításával tegye lehetővé a tanórai tanulói és pedagógusi felhasználást. A tanórákon kívüli, intézményen belüli szabályozott személyes
használatot valamilyen közösségi helyiségben vagy területen lehetővé kell tenni.
Intézménytípusonként készüljenek ún. típustervek a szaktantermek, számítástechnikai
tantermek, laborok, könyvtárak kialakítására.
A standardizált kialakítási rajzok, illetve leírások tartalmazzák a terem jellegének
alapméreteit, közmű- és internethálózati csatlakozásának megoldásait, a tanulói munkahelyek, tanári/oktatói munkafelület/asztal elhelyezéseit, méreteit, a teremben

Mérési adatgyűjtő.
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használt/telepített IKT eszközök és rendszerek elhelyezését a korszerű ergonómiai
szempontok figyelembevételével (világítás, színdinamika, mobilizáció, biztonság stb.).
 A természettudományi tantárgyak szaktantermeinek, gyakorlóhelyeinek kialakításánál,
ha több intézmény területi ellátását biztosítják, ajánlott figyelembe venni a fokozott
igénybevételt, a tanulásszervezést és a felügyeletet/kiszolgálást segítő megoldásokat is.
 Az informatikai tantermek kialakításánál javasolt, hogy a klasszikus számítástechnikai,
informatikai témakörök tanítása-tanulása mellett a korszerű, intelligens technológiai elemek/rendszerek, a technika-életvitel tantárgyhoz kapcsolódó rendszerek együttes bemutatására, tanulói tapasztalatszerzésre is alkalmasak legyenek.
A fentiekben részletezett infrastrukturális kialakítások a technikai feltételek egy részét jelentik.
A technikai-technológiai feltételrendszer másik jelentős területét a hálózati architektúrák, az
IKT eszközök és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek, valamint a támogató szolgáltatások alkotják.
Hálózati rendszer/architektúra és belső kialakítása
 Eszközök
„Minden tanteremben, könyvtárban legyen elérhető megfelelő minőségű sávszélesség, megfelelő wifi-lefedettség; a tantermek 50%-a legyen felszerelve interaktív megjelenítő eszközzel; a
szaktantermek 40%-ában legyen 3D megjelenítésre alkalmas eszközpark; 500 tanulónként minden iskolába kerüljön 1 db 3D nyomtató; legyenek az iskolákban programozható robotok, szenzorok, VR eszközök, multimédia-szerkesztésre alkalmas munkaállomások; minden pedagógus
rendelkezzen laptoppal; a diákok lehetőleg saját eszközzel dolgozzanak (akinek nincs, az iskola
biztosítson); stb.” (Digitális Oktatási Stratégia 2016).
 Szoftverek
A Tisztaszoftver Program keretében beszerezhető.
 Támogató szolgáltatások
A pedagógusoknak és az iskoláknak legyen lehetőségük az elektronikus platformon keresztül
való kapcsolattartásra a diákokkal és a szülőkkel az oktatáson kívüli szolgáltatások esetében is.
A biztonságos működés feltételei, követelményei
 Biztonságos kommunikáció
Napjaink egyik meghatározó problémája az okoseszközök hálózati kommunikációjának biztonságossá tétele. Ez a feladat egyre nagyobb kihívást jelent a szakembereknek is. Fontos megemlíteni, hogy kiemelt feladat az iskolákban a tanulók által használt kommunikációs környezetben
megteremteni és betartatni azt a protokollt, amely megfelelő biztonsággal támogatja és lehetővé
teszi a digitális eszközök oktatásra való felhasználását. Hazánkban egyelőre az iskolákra van
bízva, hogy hogyan szabályozzák a mobil eszközök használatát, engedik vagy tiltják.
Ahhoz, hogy a mobil eszközöket oktatásra lehessen használni, megfelelő, publikus tananyagadatbázisokra és egységes iskolai technikákra van szükség.


Hozzáférés az iskolai hálózathoz
15

LAN kapcsolódási lehetőség általában mindegyik PC, notebook esetében saját felhasználó névvel és jelszóval biztosított.
A wifi-kapcsolódás lehetősége nem minden intézményben és nem mindegyik eszközre érvényesíthető. Általánosságban elmondható, hogy az iskolai hálózatokra bejelentkező felhasználók
felhasználói profilja normál felhasználó, ami korlátozott lehetőséget jelent a számítógép operációs rendszere felett.
A megfelelő sávszélesség megteremtésében kitűzött cél lehet a wifi-hálózatok kiterjesztése,
mindenki számára elérhetővé tétele (eduroam).
 IT laborok
Biztonság szempontjából az iskolai IT laborok fokozott figyelmet igényelnek. Az infokommunikációs eszközök oktatása megköveteli az eszközök magasabb hozzáférési szintű jogosultságokat, ezért az IT laborok nyilvános hálózatra (internet) vagy az iskolai hálózatra (intranet) való
csatlakoztatásakor elengedhetetlen a szigorú szabályozás. A foglalkozások folyamatos biztosítása végett fontos, hogy az IT laborokban használt eszközök gyorsan újra konfigurálhatóak,
újratelepíthetőek legyenek. Például a laborban lévő PC-k háttértárolójának particionálása úgy,
hogy az egyik partícióról elérhető legyen a telepítő image, tablet vagy okostelefon esetében a
helyszínen álljon rendelkezésre a telepítőkészlet. A legtöbbször a telepítőfájlok hálózaton keresztül érhetők el, így a hálózat szűk keresztmetszete miatt nem mindig sikerül újratelepíteni a
gépeket a foglalkozás kezdési időpontjáig. A biztonsági szabályzatban külön rögzíteni kell az
IT laborok használati rendjét, amely tartalmazza a tanulókra és a tanárokra vonatkozó rendelkezéseket (pl. tanuló nem maradhat felügyelet nélkül a laborban; az eszközök engedély nélkül
nem kapcsolhatók be). Az IT laborokban folyó iskolai munka többnyire a szakmai igényeknek
megfelelő, speciálisan kialakított munkakörnyezet, amely több szempontból is fokozott figyelmet igényel. Az általános iskolában ez nem tűnik annyira fontosnak, de a nevelés szempontjából
már itt is fontos lehet, hogy rendre, szabálytiszteletre és a szabályok betartására szoktassa, nevelje a tanulókat. Balesetvédelmi oktatásra már általános iskolában is szükség van, a teremrendet már ott is be kell tartatni.
 Az adatok védelme
Az iskolákban nemcsak mint munkahelyen kell figyelmet fordítani az adatok védelmére, az
oktatási intézmények speciális funkciói miatt az ott tanuló diákokra is tekintettel kell lenni. A
tanulókat és a szüleiket vagy képviselőiket, gondozóikat ügyfélként kell kezelni, tehát az ügyfelekre vonatkozó személyes adatvédelmet kell alkalmazni, a gyerekek személyes adatainak
védelmével pedig még ennél is nagyobb odafigyeléssel kell foglalkozni. Az iskolai adatvédelemnek is a törvényi szabályozást kell alapul vennie. Tekintettel arra, hogy az oktatási intézmény speciális munkahelyi környezetben működik, célszerű külön intézményi szabályzatban
rögzíteni az adatok védelmére vonatkozó előírásokat (1. melléklet).
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 A hálózat védelme
Az oktatási intézmények számítógépes hálózatának védelme is különös figyelmet igényel. A
diákok érdeklődése miatt fokozott hackertámadásokkal kell számolni. Nem biztos, hogy károkozási szándékkal, de mindenképpen hozzá szeretnének férni az interneteléréshez. A legtöbb
iskolában az internet-hozzáférést jutalomként, tanulmányi eredmények díjazásaként teszik elérhetővé.
Az oktatási intézmények gyakran a házirendben rögzítik az intézmény számítógép-hálózatának
használati szabályait vagy Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) szabályozza ezt2.
A diákok többnyire nincsenek tisztában a számítógépes hálózat feltörésének jogi következményeivel, ezért fontos lenne őket e következmények súlyáról tájékoztatni.
A vezeték nélküli hálózatok védelmét folyamatosan fejlesztik, ugyanakkor a hálózat elleni támadásokat támogató technikai háttér is ugyanolyan ütemben fejlődik és válik elérhetővé széles
felhasználói körben.
 Okoseszközök kommunikációjának blokkolása vagy tiltása
Az okoseszközök, mint például az okosóra, okoskarkötő, vezeték nélküli fülhallgató, nagyon
elterjedtek a fiatalok körében. Ezeket az eszközöket általában zenehallgatásra, GPS-koordináták regisztrálására, sportoláskor, esetleg egészségügyi adatok tárolására használják. Egyszerűen
tudnak kapcsolódni a mobiltelefonhoz vagy a wifi-hálózathoz, így a fejlett kommunikációs csatornákat kihasználva felhasználási lehetőségük korlátlan. Az iskolában gyakran a vizsgákon
használják őket a diákok nem engedélyezett segédeszközként. Ezért európai, távol-keleti és
amerikai iskolákról is hallani, ahol betiltották ezeknek az eszközöknek a használatát.
Az okoseszközök blokkolása nem egyszerű feladat, mivel a vezeték nélküli kommunikáció nehezen határolható be geometriai térben. Egy iskolában az egyik teremben zavaró lehet, ha a
tanulók hálózaton kommunikálnak a tanórán, viszont lehet, hogy egy szomszédos IT laborban
épp a vezeték nélküli kommunikáció a téma. Tehát az okoseszközök iskolán belüli blokkolása
nemcsak technikai, hanem szervezési probléma is.
Ugyanakkor a technikai lehetőségeket vizsgákon mindenképp szem előtt kell tartani, hiszen
olyan kisméretű vezeték nélküli fülhallgatók, kamerák és mikrofonok kaphatók kereskedelmi
forgalomban, amelyek nehezen vehetők észre, így a tanuló észrevétlenül kommunikálhat a külvilággal, ami által jogtalan előnyre tehet szert. Kívánatos, hogy ezeket a szabályellenesen használható eszközöket kiszűrhessék a vizsgákon a felügyelő tanárok, aminek ugyancsak technikai
feltételei vannak. Olyan érzékelőkre van szükség, amelyek jelzik, ha kommunikációs egység
működik a közvetlen közelben.

Példa a házirendben való rögzítésre: http://www.zmgzeg.sulinet.hu/tantargy/info/hazirend.pdf; az IBSZ-re:
https://www.nejanet.hu/UserFiles/file/Informatikai-biztonsagi-szab.pdf.
2
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Pedagógiai feltételek és követelmények


A tanulók, szülők, pedagógusok bizalmán alapuló kapcsolat és tevékenységrendszer
Különösen fontos az óvodákban és az általános iskolákban, hogy a gyermekek digitális eszközhasználatának kapcsán a pedagógusok együttműködjenek a szülőkkel.
Elsősorban a biztonságos, veszélymentes internet- és mobilhasználatra, a szülők fokozott figyelmére és felelősségére kell koncentrálni.
A szereplők közötti bizalom alapfeltétel az eszközök szakszerű, célirányos és eredményes használatában.
 A tanulói motiváció és aktivitás folyamatos jelenléte
Az életkori sajátosságokhoz és az adott intézménytípushoz igazodó motivációt folyamatosan
biztosítani kell a digitális eszközök használatánál. A gyakorlást is igénylő tevékenységek, illetve a kompetenciafejlesztések során a pedagógusok egyéni módszertani szabadságával kell
biztosítani a tanulói aktivitást.
 A pedagógusközösség egészére jellemző motiváltság, szakmai felkészültség
Nem elég csak néhány „megszállott”, a pedagógusközösség egészének motiváltnak kell lennie.
Ennek egyik biztosítéka a munkaközösség-vezetők és intézményvezetők példamutatása, ösztönző, motiváló és színvonalas mentoráló tevékenysége.
A szakmai felkészültséget meghatározott pontokon és módon ellenőrizni kell. Ezért kiemelt
jelntőségűek az alábbiak:







a kompetenciaszintekhez igazodó önfejlesztés;
a belső és külső továbbképzéseken való aktív részvétel;
az innovációt támogató vezetés;
a jó gyakorlatok átvétele, helyi adaptációja;
a belső tananyag- és módszertani fejlesztés harmóniája;
rendszergazda és digitális pedagógiai asszisztens támogató-segítő tevékenysége az illetékességi körök szabályozásával.

A központi szabályozásban ajánlásként meg kell határozni azokat a kompetencia-, illetve tevékenységterületeket, amelyek az együttműködést, feladataik érintkezési pontjait is tartalmazzák.
Helyi/intézményi szinten a mindenkori vezetőség feladata, hogy a pedagógusközösséggel is
egyeztetve a pedagógusok munkáját segítő szakemberek tevékenységét, felelősségi, jogosultsági köreit szabályozzák a munkaköri leírásukban.
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DigCompOrg, a digitálisan kompetens oktatási szervezetek európai keretrendszere
Az oktatási intézmények digitális kompetenciáit leíró DigCompOrg a digitálisan kompetens
oktatási szervezetek európai keretrendszere, amelyet 2016 júliusában publikáltak. A
DigCompOrg keretrendszer alapvetése szerint a digitális tanulási technológiák az oktatási
innovációra hatást gyakorolnak, ezért az oktatási szervezetek részéről a változás tervezésére
kiemelt figyelmet kell fordítani. A változás tervezését pedig három alapvető dimenzióban tartja
meghatározónak: 1. pedagógiai; 2. technológiai; 3. szervezeti dimenzió.
A DigCompOrg keretrendszer létrehozásának célja az oktatási szervezetek önreflexióra,
önértékelésre való ösztönzése volt a szervezetek által végzett oktatási, tanítási, értékelési és
kapcsolódó tanulási tevékenységekre fókuszálva.
A DigCompOrg keretrendszer 7 kulcsfontosságú tematikus elemet és 15 alelemet nevesít 74
deszkriptorral (leírással), amelyekkel átfogó és általános koncepcionális keretet ad a digitális
tanulás szisztematikus integrációs folyamatában az oktatási szervezeteknek. A rendszerben kiemelt jelentősége van a szervezeti és a személyi felelősségnek.

9. ábra: DigCompOrg
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DigCompOrg
3. táblázat: A DigComp Org szerkezete és tartalmi elemei

Tematikus elemek
A vezetés és
irányítás gyakorlata

Alelemek

Deszkriptorok

A digitális korban
való tanulás integrálása az átfogó
küldetés, a vízió, a
stratégia része

1. Világosan kijelölik a digitális tanulási technológiák szerepét.
2. Bemutatják a digitális tanulási technológiák előnyeit.
3. A stratégiai terv tartalmazza a tanulás módjait a digitális korban.
4. A nyitott oktatás a társadalmi szerepvállalás része.
5. A tervezés során a lehetőségekre építenek, és figyelembe veszik a korlátokat.
6. Az érintett személyek bizonyos fokú autonómiával
rendelkeznek.
7. Feltüntetik az alkalmazottak lehetőségeit, ösztönzőit és jutalmait.
8. A digitális korszaszaknak megfelelő tanulás összhangban van a tágabb prioritásokkal.
9. Kettős célkitűzés jelenik meg: a meglévő oktatási
szolgáltatás korszerűsítése és új lehetőségek ajánlása.
10. Mindenki érti, és elkötelezett a megvalósítási terv
végrehajtásában.
11. A vezetői felelősség egyértelműen ki van jelölve.
12. Az erőforrások összhangban vannak a költségvetéssel és a személyi állománnyal.
13. Vizsgálják a megvalósítási terv eredményeit, minőségét és hatását.
14. Kiértékelik a speciális kezdeményezéseket és a
kísérleti programokat.
15. A megvalósítás helyzetét értékelik (viszonyítják
hasonló intézményekhez; benchmarking).
16. Felügyelik a haladás irányát.
17. A alkalmazottaknak és a diákoknak is van digitális kompetenciájuk.
18. Előtérbe kerül a biztonság, a kockázatok és az
online környezetben való felelősségteljes viselkedés.
19. Egységes keretrendszer szerint mérik az alkalmazottak és a tanulók digitális kompetenciáját.
20. A digitális kompetencia beletartozik az alkalmazottak teljesítményének értékelésébe.
21. Az alkalmazottak partnerek a változásban.

Megvalósítási terv
támogatja a tanulási stratégiát a digitális korban

Létezik vezetési és
irányítási modell

A tanítás és
tanulás gyakorlata

A tanárok és a tanulók digitális
kompetenciái
(A digitális kompetencia fejlődésének ösztönzése,
összehasonlítása és
értékelése, mérése)
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Szakmai fejlődés

Értékelési
gyakorlat

Tartalom és
tanterv

A szerepek újragondolása és a pedagógiai módszerek
(Az egyes szerepeket és pedagógiai
megközelítéseket
felülvizsgálják)
–

22. Az alkalmazottak új szerepet is kapnak.
23. A tanulók új szerepet is kapnak.
24. Szélesítik a pedagógiai megközelítéseket.
25. Fejlesztik a személyre szabott tanulást.
26. Támogatják a kreativitást.
27. Elvárják a kollaborációt és a csoportmunkát.
28. Fejlesztik a társas és érzelmi készségeket.

29. Nyilvánvaló a folyamatos szakmai fejlődés iránti
elkötelezettség.
30. Minden szinten biztosítják az alkalmazottak számára a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét.
31. Az egyéni és a szervezeti igényekhez igazítják a
folyamatos szakmai fejlődést.
32. A folyamatos szakmai fejlődésre számos lehetőség áll rendelkezésre.
33. Támogatják az akkreditált képzéseket, melyek a
folyamatos szakmai fejlődést biztosítják.
„Érdekes” értéke34. Kiterjesztik a fejlesztő (formatív) értékelés körét.
lési módok (Az ér- 35. Változatossá teszik a szummatív értékelést.
tékelés formái von- 36. Támogatják az ön- és társértékelést.
zóak és motivá37. Ösztönzik és elvárják a tartalmas, személyre szalóak)
bott és jelentéssel bíró visszajelzést.
Az iskolán kívüli
38. Elismerik és beszámítják az előzetes ismereteket,
tanulás elismerése a tapasztalati tanulást és a „nyitott” tanulás eredmé(Elismerik az innyeit.
formális és a nonformális tanulást)
Adatelemzésre ala- 39. A tanulással kapcsolatos adatok (learning analypozott tanulástertics) stratégiai megfontolás tárgyát képezik .
vezés
40. Van a tanulással kapcsolatos adatok (learning
analytics) használatára vonatkozó szabályzat.
41. Támogatják a tanulást a tanulással kapcsolatos
adatok elemzésével.
42. Támogatják a minőségmenedzsmentet és a tanterv/program fejlesztését a tanulással kapcsolatos
adatok elemzésével.
Digitális tartalom
43. Az alkalmazottak és a tanulók is hoznak létre tarés az OER (Open
talmakat.
Educational Reso- 44. Széleskörűen és hatékonyak használják a tartaurces) használata
lomtárakat (content repositories).
45. Tiszteletben tartják a szellemi tulajdont és a szerzői jogokat.
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(Széleskörűen támogatják és alkalmazzák a digitális
tartalmakat és a
nyílt oktatási tartalmakat)
Tanterv kidolgozása
(A tanterveket átalakítják vagy újraértelmezik, hogy
tükrözzék a digitális technológiák
nyújtotta pedagógiai lehetőségeket)
Kollaboráció
és hálózati
kapcsolat

Az infrastruktúra indikátorai

46. A digitális eszközöket és tartalmakat szükség
szerint engedélyezik.
47. Támogatják és alkalmazzák a nyílt oktatási tartalmak használatát.

48. Újragondolják a tantárgyalapú tanulást az integráltabb megközelítések érdekében.
49. Újratervezik a tanulás idejét és helyét.
50. Van online (tanulási) szolgáltatás.
51. Támogatják az autentikus kontextusban való tanulást.
52. A tanterv különböző területein megjelenik a digitális tanulási szolgáltatás.
53. A tanulók digitális kompetenciája minden tantervi területen fejlődik.
A hálózatosodás és 54. Alapvető norma az alkalmazottak hálózati kollamegosztás támoga- borációja a szaktudás növelése és a tartalom megosztása (Támogatják a tása céljából.
hálózati kapcsola- 55. Elismerik a tudásmegosztásra irányuló erőfeszítétot, a megosztást és seket.
a kollaborációt)
56. A tanulók hatékony hálózati kapcsolatot tartanak
fenn.
57. Támogatják a tudásmegosztó tevékenységekben
és rendezvényeken való részvételt.
58. Elvárják a belső kollaborációt, és a tudásmegosztást.
A kommunikáció
59. Van határozott kommunikációs stratégia.
stratégiai megkö60. Nyilvánvaló a dinamikus online jelenlét.
zelítése
Partnerségek (ala- 61. Nyilvánvaló a partnerség keretei között megvalókulnak ki)
suló tudásmegosztás iránti elkötelezettség.
62. Ösztönzik az alkalmazottak és a tanulók aktív
részvételét a partnerségekben.
Fizikai és virtuális 63. A fizikai tanulási terek megvalósítják a digitális
terek
korban való tanulás előnyeit.
(A fizikai és a vir- 64. Optimalizálják a virtuális tanulási tereket.
tuális tanulási tereket a digitális korban való tanuláshoz tervezik)
65. Elfogadható felhasználói szabályok vannak.
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Digitális infrastruktúra
(A digitális infrastruktúrát előre tervezik és menedzselik)

66. A digitális technológiákba pedagógiai és technológiai szakértelem alapján fektetnek be, és fejlesztik
őket.
67. A bármikor/bárhol való tanulást számos digitális
technológiai megoldás támogatja.
68. Támogatják a „Hozd a saját eszközödet”
(BYOD) megközelítéseket.
69. Foglalkoznak az egyenlőtlenséggel és a digitális
inklúzióval kapcsolatos kockázatokkal.
70. Műszaki és a felhasználói támogatás működik.
71. A sajátos szükségletek (SNI tanulók) kielégítését
megfelelő segítő technológiák (eszköz, szoftver) alkalmazásával biztosítják.
72. Jól ki vannak dolgozva a magánélet, a titoktartás,
a titkosság és a biztonság védelmére irányuló intézkedések.
73. Hatékony beszerzési tervezés működik.
74. Az IKT támogatáshoz és szolgáltatásokhoz működési terv van érvényben.

Szektorspecif- Szektorspecifikus
ikus elemek
indikátorok

A tanítás és tanulás gyakorlata – részlet a DigCompOrg 2.1-ből
A digitális korszak tanulási módjára való áttéréshez elengedhetetlen a szervezetek oktatási és
tanulási gyakorlatainak korszerűsítése. Ki kell használni a digitális tanulási technológiákban
rejlő lehetőségeket, lehetővé téve a hatékonyabb és eredményesebb tanulást az intézményen
belül, valamint a tágabb környezetben és a tudás-ökoszisztémában.
„A tanítás és tanulás gyakorlata” tematikus elem 2 alelemből és 12 deszkriptorból áll, amelyek
gyakorlati megvalósítása a szervezetekben nélkülözhetetlen; azonban számos pontban
központi, oktatáspolitikai döntésekre is szükség van.
4. táblázat: A DigComp Org részlete a digitalis kompetenciák támogatásáról, méréséről

A tanárok és a tanulók digitális kompetenciái (A digitális kompetencia fejlődésének
ösztönzése, összehasonlítása és értékelése, mérése)
Ez az alelem rávilágít annak a fontosságára, hogy a pedagógusoknak és a tanulóknak
megfelelően fejlett digitális kompetenciájuk legyen, amely a digitális technológiáknak a
tanításban, tanulásban, értékelésben és vezetésben való hatékony használatához szükséges.
Ezenkívül kitér a szervezet felelősségére és kötelezettségére a biztonságos használat terén.
Kiemelten fontos a biztonság és a kockázatok tudatosítása.
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17. A alkalmazottaknak és a di- A szervezet olyan folyamatokat vezet be, amelyek segítik
ákoknak is van digitális kom- a tanárokat és a tanulókat, hogy magabiztosan és kompepetenciájuk.
tensen építsék be a digitális technológiákat mindennapi
feladataikba (tanítás, tanulás, kommunikáció, értékelés, adminisztráció), és képesek legyenek eszközöket, szoftvereket választani az igényeiknek és oktatási elvárásaiknak
leginkább megfelelő alkalmazások, digitális tartalmak és
online szolgáltatások közül.
18. Előtérbe kerül a biztonság, A tanárok és a tanulók digitális kompetenciájának részét
a kockázatok és az online kör- képezik az online környezetben való biztonság, a kockázanyezetben való felelősségteljes tok tudatosítása és a felelős magatartás normáiról szóló isviselkedés.
meretek.
19. Egységes keretrendszer A digitális kompetenciát fejlesztő intézkedéseket a
szerint mérik az alkalmazottak szervezet tervei írják le. A szervezet elfogadta/adaptálta a
és a tanulók digitális kompe- vonatkozó kereteket és online eszközöket (pl. DigComp
tenciáját.
keretrendszer, az UNESCO IKT kompetenciakerete a tanárok számára), hogy szisztematikusan értékelhesse a tanárok és a diákok digitális kompetenciáját.
20. A digitális kompetencia ré- A tanárok teljesítményértékelésébe beletartozik a digitális
sze az alkalmazottak teljesít- kompetencia.
ményértékelésének.
A szerepek újragondolása és a pedagógiai módszerek (Felülvizsgálják az egyes szerepeket
és pedagógiai megközelítéseket)
A szervezet felhatalmazza a tanárokat és a tanulókat, illetve el is várja tőlük, hogy alkalmazzák és adaptálják a digitális tanulási technológiák által kínált hatékony és innovatív pedagógiai gyakorlatokat, és ezeket a gyakorlatokat különböző tanulási körülmények között (a
szervezeten belül és kívül) különféle célokra (formális és informális formában) használják.
21. Az alkalmazottak partneA szervezet célja olyan kultúra kialakítása, amelyben a
rek a változásban.
pedagógusokat (és adott esetben a tanulókat is) partnernek
tekintik a változásban, bátorítják őket, hogy vállaljanak ellenőrzött kockázatot, és ismerjenek meg olyan új
megközelítéseket, amelyek aktívan hozzájárulnak a digitális tanulási technológiák beépítéséhez és hatékony felhasználásához az eredményesebb tanulás érdekében.
22. Az alkalmazottak új szere- A szervezet felhatalmazza a pedagógusokat, hogy legyenek
pet is kapnak.
a tanulás mentorai, összehangolói, facilitátorai, és támogassák az egész életen át tartó tanulást és a személyes szakmai megújulást. Elvárás, hogy a tanárok kreatív és innovatív módon kísérletezzenek a digitális technológiákkal a
tanulás és a tanítás javítása céljából.
23. A tanulók új szerepet is
A szervezet szorgalmazza a különböző digitális tanulási
kapnak.
technológiák, multimodális tartalmak, eszközök és platformok alkalmazását, amelyek támogatják a sajátos
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24. Szélesítik a pedagógiai
megközelítéseket.

25. Fejlesztik a személyre szabott tanulást.

26. Támogatják a kreativitást.

27. Elvárják a kollaborációt és
a csoportmunkát.

28. Fejlesztik a társas és érzelmi készségeket.

tanulási kontextusokhoz (pl. audiovizuális anyag, e-portfoliók, nyílt tanulási tartalmak, szimulációk, játékok, kódolás
és alkotó környezetek, kreatív művészetek) optimalizált
tanulóközpontú megközelítéseket. A diákokat arra bátorítják, és azt várják el tőlük, hogy saját maguk irányítsák a
tevékenységüket, és tervezzék meg a tanulási folyamatukat.
A tanítást és a tanulást alkalmassá teszik a digitális technológiák befogadására. A releváns kutatásokra építve a
szervezet sokféle, a technológia által támogatott tanulási és
oktatási gyakorlat alkalmazását szorgalmazza, amelyek rugalmasak, adaptálhatók, és bevonják a diákokat (pl. játékos
tanulás, felfedező tanulás, alkotó tanulás, tevékenykedő
tanulás).
A szervezet támogatja a digitális tanulási technológiák
használatát, hogy bővítse a személyre szabott tanulás lehetőségeit, figyelembe véve a diákok erősségeit, lehetőségeit és elvárásait is.
Támogatják, hogy a pedagógusok és a diákok különféle
kreatív gyakorlatokat fedezzenek fel, és változatosabbá tegyék őket a kreativitást segítő digitális technológiák
használatával.
Mivel a tanulás társas folyamat, a szervezet támogatja és
elvárja a sok esetben digitális eszközökkel és platformokkal támogatott kollaborációt és a csoportmunkát. Ez segíti
az alkalmazottakat és a diákokat abban, hogy képesek legyenek mind az önálló, mind a másokkal való együtt gondolkodásra és munkára, több lehetőség mérlegelésével.
A szervezet elősegíti tanárok és tanulók szociális és érzelmi
készségeinek (az érzelmek megértéséhez és kezeléséhez, a
pozitív célok kitűzéséhez és eléréséhez, az empátia
érzéséhez és kimutatásához, a pozitív kapcsolatok kialakításához és fenntartásához, valamint a felelős döntések
meghozatalához szükséges készségek) fejlesztését és alkalmazásukat digitális és online környezetben.

A digitális iskola jogszabályi környezete
Az intézmények digitális iskolává válásának folyamata, intézményi szempontból egy stratégiai
terv, így szervezeti változást eredményez, mely maga után vonja a szervezeti és működési szabályzat átgondolását, módosítását, illetve a törvényi szabályozás értelmében más intézményi
dokumentumok változtatását is.
Valamennyi nevelési-oktatási intézmény számára kötelező alapdokumentumok:
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alapító okirat / szakmai alapdokumentum;
pedagógiai program / szakmai program;
szervezeti és működési szabályzat;

 házirend;


munkaterv.

A pedagógiai program, munkaterv, szervezeti és működési szabályzat, házirend kidolgozásának alapját a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza; ezen belül is a pedagógiai program az iskola életének alaptörvénye, ennek alapján dolgozzák ki a többi alapdokumentumot. A
program két fő részből áll: a nevelési programból és a helyi tantervből, a bevezetendő innováció
mindkét részt érinti. Az átalakítások, a pedagógusok módszertani repertoárjának bővülése, a
tanulók eszközhasználata hatással van az intézmény céljaira, az esélyegyenlőség biztosítására,
mindez bővíti, gazdagítja az iskolák lehetőségeit. A jelenlegi szabályozás viszonylag nagy mozgásteret ad az intézményeknek.
A munkaterv a pedagógiai program tanévi megvalósításának feladatlistája, melynek része a nevelési-oktatási feladatok tervezése és a fenntartó kiemelt feladatainak kijelölése is. Ebben lehet
az innovációval kapcsolatos feladatokat személyekhez rendelni, valamint a PDCA-ciklus szerinti folyamatokat biztosítani. A munkaterv függelékében szerepel a tantárgyfelosztás és az órarend, így az új típusú munkaszervezési eljárásoknak ebből is ki kell derülniük. A szakmai munkaközösségek munkaterveiben, melyek az intézményi munkaterv részét képezik, meg kell mutatkoznia a hálózati tanulás csíráinak.
A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) esetünkben kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel
ez tartalmazza a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, ez pedig rendkívül fontos a
folyamatok optimális működése szempontjából. Módosítást igényelnek a pedagógusok munkaköri leírásai is, fontos, hogy a módszertani innováció, az eszközhasználat sokszínűsége, a digitális eszközrendszer használata követelményként megjelenjen a pedagógusok és a pedagógusok
munkáját segítő szakemberek körében, s ez a belső értékelésben is hangsúlyos legyen.
Az SZMSZ mellékletét képző adat- és iratkezelési szabályzat jelentősége a GDPR figyelembevételével készül, aminek egyrészt a személyes adatok védelme, másrészt az eszközhasználat
miatt van szerepe.
Ezen túl a digitális oktatásban a saját eszközök használatának engedélyezése újabb kihívások
elé állítja az intézményeket és a pedagógusokat egyaránt, amihez újabb szabályok és protokollok bevezetésére van szükség.
A Clarity Innovations 1996 óta foglalkozik oktatási innovációkkal, támogatja a pedagógusok
technológiahasználatát, s különböző ajánlásokat is megfogalmaz, amelyek beépíthetőek az intézményi dokumentumokba.
Az eszközhasználat több területen is megváltoztatja az oktatást: a tanulásszervezés, a tanulási
környezet, a tanulói tevékenység, az értékelés terén. Ha a digitális oktatásban ösztönözzük az
intézményi vagy saját eszközhasználatot, akkor meg kell fogalmazni a használatukra vonatkozó
szabályokat. Ebben nyújt segítséget a fent említett szervezet különböző ellenőrző listák összeállításával.
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Ellenőrző lista intézményeknek:













szabályzat;
hálózatvédelem;
biztonságos hozzáférés;
a hálózat kapacitása;
a mobile szközök korlátai;
használhatóság;
tananyag;
szakmai fejlődés (pedagógus-továbbképzések);
logisztika;
kommunikáció;
költségek;
vendégek kezelése.3

Ellenőrző lista pedagógusoknak:







szabályzat;
tantermi szervezés;
tananyag;
a mobil eszközök korlátai;
technológiai trendek;
kommunikáció.4

A közös eszközhasználat esetén nagyon fontos, hogy az érzékeny adatok kezelése megfelelő
legyen.
A házirend a tanulók, szülők számára jól érthető formában ismerteti az alapvető szabályokat. A
házirend rögzíti a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartamát, a csengetési rendet, az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet, a tanórai és egyéb foglalkozásokat, a kollégiumi foglalkozások rendjét, valamint a tanulók
tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket, amelyek a munkaszervezés miatt fontosak, továbbá a már említett eszközhasználati rendet.
A digitális oktatás rendszerszintű bevezetése során nagy valószínűséggel több oktatási jogszabály is módosulni fog, de a jelenlegi szabályozási rendszer mellett is vannak intézményi lehetőségek a módszertani innováció bevezetésére.
Példa: Mobil eszközök iskolai használatára vonatkozó szabályzat (2. melléklet).
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https://www.k12blueprint.com/toolkits/byod (2021.03.18.)
https://www.k12blueprint.com/sites/default/files/BYOD-Checklist-Teachers.pdf (2021.03.18.)
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Digitáliskompetencia-fejlesztés és referenciakeret
„A digitáliskompetencia-fejlesztés terén jelentős előrelépés volt az elmúlt években, és – főként
a GINOP beavatkozásainak eredményeképpen – jelentős beruházás történt a munkaerőpiaci kínálat digitális (és idegen nyelvi) fejlesztésébe. Az eredmények fenntartásához és kiterjesztéséhez szükséges a digitális kompetenciák átfogó, egységes megfogalmazása, referenciakeretbe
foglalása annak érdekében, hogy az egyes, célzott beavatkozásokon túl az általános fejlesztő
mechanizmusok is egységesen meghatározott digitáliskompetencia-fejlesztést hajthassanak
végre.
E körben különösen az alábbi tevékenységeket tartalmazza a DMP:





általános, az uniós DigComp keretrendszerrel összhangban lévő digitáliskompetenciakeretrendszer kialakítása, a GINOP-források felhasználásával már kidolgozott Infokommunikációs Egységes Referenciakeret (IKER) továbbfejlesztésével;
a keretrendszer különböző szintjeinek beépítése a képzési rendszer bemeneti elvárásai
és kimeneti követelményei közé;
a digitális alapkompetencia és a digitális szakmai kompetenciák, valamint az informatikai szaktudás szétválasztása és definiálása” (Digitális Munkerő Program 2018: 18–19).

A digitális kompetencia új, különálló területként való megjelenése a KKK-ban (Képzési és Kimeneti Követelmények különösen fontos tevékenység az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolata
szempontjából. Egyfelől ugyanis a köznevelés bizonyos iskolaszintjein és iskolatípusaiban a
digitális alapkompetenciák a meghatározóak, másfelől a középfokú szakmai és a felsőoktatásban folyó képzés keretében digitális szakmai kompetenciák fejlesztése (is) történik.
Az új NAT
A NAT alapvető dokumentum a köznevelés intézményei és közösségeik számára, amely tartalmi és szervezési szabályozást egyaránt magába foglal. Ezért vizsglni kell az új NAT kapcsolódásait, viszonyát a keretrendszerekhez.
A NAT az alábbiakhoz ad meghatározó kiindulási alapot és szempontokat:




az oktatás tartalmához, a különböző tantárgyak belső felépítéséhez és az ezeket
összefogó tantervek készítéséhez;
a pedagógusok képzéséhez, elsősorban a pedagógus szakok rendszeréhez, másodsorban
a közös és a differenciált szakmai kompetenciákhoz, követelményekhez;
a már végzettek továbbképzéséhez, ami fontos szerepet játszik a pedagógus-továbbképzések szabályozásánál.

A szélesebb szakmai és társadalmi közvélemény számára 2018 augusztusában vált elérhetővé
az új NAT tervezete. A NAT koncepcióinak alapelvei és a digitális alprojekt által kidolgozott
digitáliskompetencia-keretrendszerek alapelvei azonosak.
Egyik legnagyobb erénye, hogy a Technológia tanulási terület két tantárggyal is szerepel, s
bár némi késéssel, komoly szerepet vállal a digitális átállás össztársadalmi feladatából.
28

5. táblázat: A Technológia tanítási terület alapóraszámai kétéves bontásban, NAT
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Összefoglalás
A DOS-ban szereplő fejlesztési elvárások jó kiindulási alapul szolgálnak az intézmények számára a digitális iskolává való álalakuláshoz.
A DigCompOrg hét kidolgozott területe az általános iskolától a felsőoktatásig minden oktatási
intézményre egyaránt vonatkozik. Az intézmények azonban nem egyformák, máshonnan indulnak, máshol tartanak a folyamatban. Azonban ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban ki tudják
használni a modern technológia nyújtotta lehetőségeket, és az IKT intézményi bevezetése sikeres legyen, átgondolt bevezetési és üzemeltetési tervet kell kidolgozni mind központi, mind
intézményi szinten. Ez különböző önértékelési eszközökkel is támogatható (pl. SELFIE; MENTEP), de ma már rendelkezésre áll a Digitális Névjegy Rendszer (DNR) is, egy „olyan komplex
intézményi visszajelző és fejlesztőeszköz, mely alkalmas az iskolák digitális fejlettségi szintjének meghatározására. A rendszer használata hozzájárul, hogy az iskola minél hatékonyabban
tudja kihasználni a digitalizáció eredményeit, és minél magasabb szinten tudja fejleszteni a tanulók digitális kompetenciáját” (DNR 2019–2021).
A keretrendszerrel kapcsolatban azonban kihívást jelent a digitális technológia gyors fejlődése,
ezért a rendszeres felülvizsgálatot is be kell építenünk az eljárásba. Az oktatási intézményeknek
felül kell vizsgálniuk továbbá stratégiai dokumentumaikat, és fejleszteniük kell a digitális technológia és tartalmak innovatív használatára való képességüket.
Ahogyan a Közös Európai Referenciakeret meghatározza a nyelvoktatás céljait, és számos területen az értékelés és vizsgáztatás transzparens eszköze, úgy válhat egyre szélesebb körben,
egyre átfogóbban elfogadottá a DigCompOrg, a digitálisan kompetens intézmények keretrendszere.
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Mellékletek
1. melléklet
Egy lehetséges példa az adatvédelmi szabályzatban rögzítendő pontokra
1. Általános rendelkezés
1.1. Az adatkezelési szabályzat jogszabályi alapja és célja
1.1.1. Az adatkezelési szabályzat legfontosabb célja
1.2. Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
1.3. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya
2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre
2.1. Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai
2.2. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
3. Az adatok továbbításának rendje
3.1. A pedagógusok adatainak továbbítása
3.2. A gyermekek, tanulók adatainak továbbítása
4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre
4.1. Az igazgatóhelyettes feladatai
4.2. Iskolatitkár
4.3. Osztályfőnökök
4.4. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
4.5. Tűz- és munkavédelmi megbízott
4.6. Az intézményi honlap szerkesztésével megbízott pedagógus, illetve rendszergazda
5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása
5.1. Az adatkezelés általános módszerei
5.2. Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése
5.2.1. Személyi iratok
5.2.2. A személyi iratok köre
5.2.3. A személyi iratokra vezethető adatok és megállapítások alapja
5.2.4. A személyi iratokba való betekintésre jogosult személyek
5.2.5. A személyi iratok védelme
5.2.6. A személyi anyag vezetése és tárolása
5.3. A tanulók személyi adatai
5.3.1. A tanulók személyi adatainak védelme
5.3.2. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
5.3.3. Az összesített tanulói nyilvántartás
5.4. Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük rendje
5.4.1. Az érintettek
5.4.2. Az érintett személyek tiltakozási joga
6. Záró rendelkezések
(Zádorvölgyiné 2013)
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2. melléklet
Mobil eszközök iskolai használatára vonatkozó szabályzat
Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola
A 21. század tanulása, tanítása, munkaerőpiaci elvárása megköveteli, hogy a mobil eszközök
használata a mindennapok része legyen. Ennek érdekében intézményünk kiemelten támogatja
a hordozható eszközök használatát. A megnövekedett idejű és intenzitású használat miatt tanulóink, pedagógusaink és intézményünk minden dolgozója érdekében meghatározzuk és betartatjuk a mobil eszközökre vonatkozó szabályokat. A szabályzat elsődleges célja a mobil
eszközök tudatos, felelős, biztonságos használatának támogatása.
I. A mobil eszközök meghatározása
1. Mobil eszköznek minősül minden hordozható, elektronikus informatikai eszköz. A
szabályzat ezért vonatkozik a mobiltelefonokra (régi telefonok, okostelefonok),
táblagépekre (tablet), laptopokra, hordozható játékkonzolokra (PSP, Nintendo DS
stb.), e-könyv-olvasókra, MP3/MP4-médialejátszókra, hordozható GPS-ekre,
fényképezőgépekre, videokamerákra, valamint okosórákra.
II. A mobil eszközök birtoklására vonatkozó szabályok
1. Mobil eszközt csak a szülők engedélyével szabad az oktatási intézménybe behozni.
2. Az intézménybe behozott mobil eszközökért kizárólag az azt behozó diákot terheli
a felelősség.
3. A mobil eszközöket a diák köteles olyan helyen tárolni, ahol nincsenek szem előtt
(alapesetben a táskájában, más esetekben a pedagógus iránymutatása szerint) sem a
pedagógusok, sem a többi tanuló számára.
4. A behozott eszközökért az intézmény pedagógusai, vezetősége semmilyen felelősséget nem vállalnak, sem sérülés, sem elvesztés, sem lopás esetén. Ez alól kivételt
képeznek a tanár által lefoglalt eszközök. A lefoglalt eszközök a meghatározott
szabályok alapján az igazgatói irodában vehetők át.
III. A mobil eszközök használata a tanítási órán
1. Az szabályzat hatóköre kiterjed a tantermek, laborok, könyvtár, öltözők, udvar és
ebédlő teljes területére.
2. A mobil eszköznek lenémított állapotban kell lennie a tanteremben a tanítási óra
teljes időtartama alatt. A mobil eszköz nem adhat ki hangot, nem rezeghet, nem alkalmazhat fényjelzést sem.
3. A tanár engedélye nélkül a mobil eszközök használata nem engedélyezett.
4. Tanítási órán a mobil eszközök csak akkor és cask arra a meghatározott célra
használhatók, amelyeket a pedagógus engedélyez. (A mobil eszköz használatának
minősül például a pontos idő megtekintése; a hívások, üzenetek ellenőrzése; a
számológépként vagy jegyzettömbként való használat.)
5. Ha a mobil eszközök hangot adnak ki, rezegnek, vagy bármilyen más módon
zavarják a tanórát, akkor az eszköz a tanár által lefoglalható.
6. Dolgozatok, számonkérések, központi mérések alkalmával a mobil eszközök teljes
kikapcsolása kérhető.
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IV. A mobil eszközök használata iskolai rendezvényeken
1. A mobil eszköznek hivatalos rendezvények alatt is lenémított állapotban kell lennie, míg szabadidős rendezvényeken a pedagógusok útmutatása az irányadó.
V. A mobil eszközök használata magáncélokra
1. A saját mobil eszközök használata szünetekben, a tantermek elhagyásától a tanítási
óra előtti jelzőcsengőig lehetséges.
2. A mobil eszköz szünetben való használata a tanórára való felkészülést nem akadályozhatja.
3. A mobil eszközök használata nem engedélyezett az ebédlő területén.
4. A mobil eszközök használata tanítási idő után (napköziben és tanulószobán) az iskola területén kizárólag a pedagógusok engedélyével lehetséges, az általuk meghatározott célokra.
VI. A mobil eszközök felelős használata
1. Az oktatási intézmény területén a mobil eszközök kizárólag olyan célokra
használhatók, amelyek tiszteletben tartják a diáktársak, iskolai dolgozók, valamint a
közösségek jogait. Megszegésük a mobil eszköz azonnali lefoglalásával jár.
2. Az iskola területén és iskolai rendezvényeken tanulótársakról, pedagógusokról, iskolai dolgozókról fotót, videót, hangfelvételt készíteni kizárólag a személyes beleegyezésükkel szabad. Az engedély nélkül fotózott, felvett személy jogosult arra,
hogy az őt megörökítőt az ügyeletes pedagógusnál jelentse. (2013. évi V. törvény a
Polgári Törvénykönyvről. 2: 48. § „[A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]:
Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy
hozzájárulása szükséges.”)
3. A mobil eszközök másokat sértő, megalázó, zavaró használata esetén az eszköz
lefoglalható.
VII. A szabályzat megszegése
1. A szabályzat első alkalommal való megszegése esetén az eszközt az iskola
lefoglalja, és a tanuló a tanítási nap végén veheti újra fel az igazgatói irodában.
2. A szabályzat második és minden további alkalommal való megszegése esetén az
eszközt az iskola lefoglalja, és csak a tanuló szülője/gondviselője veheti újra a
tanítási nap végén fel az igazgatói irodában.
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