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A DJN-projektrész átfogó céljai

• Modern digitális pedagógiai kultúra elterjesztése

• A digitális tanulási és tanítási környezet kialakításának elősegítése tartalom- és módszertani

fejlesztések támogatásával

• A digitális pedagógia intézményi, szabályozási feltételeinek feltárásával

• Oktatáspolitikai, szakmai-módszertani támogatás, tudásmenedzsment, valamint disszemináció

3 alprojektbe szervezve a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ látta el:

1. A DOS implementációjához kapcsolódó fejlesztési feladatok

2. Digitális pedagógiai tudásmenedzsment

3. Oktatási intézmények digitális fejlesztéseinek szakmai támogatása



A szak- és fejlesztéspolitika támogatása

• Elemzésekkel, kutatással támogatta a DOS-célok megvalósítását

• Hazai és nemzetközi stratégiák és szakpolitikák elemzése, javaslatok

megfogalmazása

• Szakmai ajánlások és javaslatok: pedagógusokra, intézményvezetőkre és a

nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó digitális kompetencia követelmény

keretrendszerére

• DOS-monitoringrendszer-modell

• Digitális kompetencia keretrendszer fejlesztése (DigKomp 1341/2019 Korm.

határozat a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének

lépéseiről)



DigKomp 

A digitális kompetencia 
fejlesztésének feltétele:

Digitális 
Kompetencia 
Keretrendszer

létrehozása

Mit tesz lehetővé a DigKomp?

A digitális kompetencia

• mérését

• fejlesztését

• meglétének igazolását – állami 

elismerését

• fejlesztésének ösztönzését

• a fejlesztésére irányuló képzések 

összegyűjtését

Az 1341/2019 (VI. 11.) Korm.hat. szerint a Kormány célja: „hogy a digitális felkészültség 

és kompetenciák hiánya miatt Magyarországon senki ne szoruljon ki a digitális világból és 

a digitális gazdaságból, továbbá folyamatosan bővüljön a digitálisan felkészült 

munkavállalók köre”

DigKomp



Állampolgári digitális kompetencia kerete –
DIGKOMP ÁDKK



Digitális pedagógiai tudásmenedzsment

• Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás

(https://dpmk.hu/dokk/)

• Tudásbázis (https://tudasbazis.dpmk.hu/)

• Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, a digitális pedagógia

területének szakirodalma, elemzések, jelentések elérhetővé

tétele

• Pedagógusok digitális attitűdjeinek felmérése

https://dpmk.hu/dokk/
https://tudasbazis.dpmk.hu/


DigCompEdu önértékelő eszköz

• A DigCompEdu keretrendszeren alapuló önértékelő
eszköz a pedagógusok digitális kompetenciájának
fejlesztésére

• Az eredeti eszköz hazai adaptációja, az Oktatási
Hivatal által kidolgozott kerethez illesztése

• 6 területen, összesen 22 kérdés megválaszolását
követően részletes visszajelzés a pedagógusok
digitális kompetenciájára

• Az eredmények alapján a 6 jártassági szintbe való
besorolás – területek szerint

• Személyre szabott, a válaszokon alapuló fejlesztési
javaslatok

Pedagógusok digitális kompetenciájának önértékelő 

eszköze

[digcompedu.dpmk.hu]



Oktatási intézmények digitális fejlesztéseinek szakmai 
támogatása (3. alprojekt)

• Köznevelési intézmények digitális átállásának 

támogatása és nyomon követése

• Digitális pedagógiai-módszertani gyakorlatok 

elterjesztésének támogatása

• Intézményi digitális fejlesztési pályázatok 

szakmai támogatása



Digitális Névjegy Rendszer

• Intézményi szintű visszajelző és 
fejlesztőeszköz az iskolák – mint szervezetek –
digitális érettségének meghatározására

• Illeszkedés a DigCompOrg keretrendszerhez

• A rendszer 5 területen, 29 szempont mentén nyújt  
részletes visszajelzést a digitális átmenetben 
elért helyzetre vonatkozóan, kvalitatív és 
kvantitatív adatok alapján

• Személyre szabott fejlesztési javaslatok 
nyújtása, melyből egyéni feladatterv készíthető

• Riportrendszer: támogatás a fenntartók, 
fejlesztés-/szakpolitikai szereplők számára

Digitális Névjegy Rendszer 

[dnr.dpmk.hu]



Közreműködés a digitális szaktanácsadók képzésének 
fejlesztésében 

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

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

5. § (2) Sajátos pedagógiai területekhez kapcsolódó szaktanácsadói 

szakterületek és azok ellátásához kapcsolódó speciális szaktanácsadói 

feladatok:

…

f) Digitális pedagógiai szakterület:

fa) a tudásmegosztást szolgáló digitális eszközök, online alkalmazások, 

internetes szolgáltatások gyakorlati alkalmazásának segítése,

fb) a digitális technológiák tudatos és etikus használatának 

megismertetése, terjesztése,

tananyagfejlesztés + pilotképzések

Együttműködésben: 

Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai 

Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

Felkészítés digitális szaktanácsadói feladatok ellátására I–II.

2×30 óra az újként belépő, leendő digitális szaktanácsadóknak 

(az OH 30 órás alapképzésére építve)

A digitáliskompetencia-fejlesztés módszerei és eszközei

10 óra minikurzus bármely szaktanácsadónak a digitális 

kompetenciáról



A digitális kompetencia fejlesztését támogató módszertani 
segédanyagok gyűjtése

55 publikus, digitális pedagógiai

módszertannal támogatott segédanyag

(óra-/foglalkozástervek, tematikus tervek,

projekttervek)

a segédanyagok elérhetők

a DPMK Tudásbázisban

a Digitális Témahét oldalon



Új digitális tanítási, tanulási módszereket bemutató 
foglalkozások

SONKÁD

HAJÚSZOBOSZLÓ

SALGÓTARJÁN

PÉCS

MISKOLC

TATA

PÁPA

230 tanóra és foglalkozás,
közel 3500 tanuló és
213 pedagógus részvételével

Pedagógusoknak szóló 

foglalkozások 429 résztvevővel



Nemzetközi tapasztalatcsere-program

A meglátogatott intézmények Angliában:

• Pheasey Park Farm Primary School, Birmingham

• Heathfields Infant and Wilnecote Junior School,

Wilnecote

• Shirlands Collegiate Academic School, Birmingham

• St Peter’s Collegiate Academic School,

Wolverhampton

A meglátogatott finn intézmények:

• Veromaki Általános Iskola, Vantaa

• Vanttila Általános Iskola, Espoo

• Jalavanpuisto Általános Iskola, Espoo

• Luovi Vocational College, Espoo

• Olarin Lukio High School, Espoo

Csapatunk a Pheasey Park Farm általános iskolában 

100 fő részvétele
28 köznevelési intézmény által delegált 
84 fő pedagógus, valamint további 16 fő 
szaktanácsadó

Szakmai partnerek:



Digitális Témahét

A kiemelt projekt keretében 3 alkalommal volt DTH (2018–2020).

A Digitális Témahéten évről évre 

• 6000-8000 pedagógus vesz részt;

• 2-3 ezer projekt valósul meg;

• a megvalósított projektek 80 ezer és 100 ezer tanulót érnek el.

A DTH Facebook-oldalnak jelenleg már közel 4000 követője van.

A DTH YouTube-csatornát jelenleg már közel 2000-en követik, a csatornán több 

mint 200 videó érhető el (Facebook-csoport, webináriumok).

Minden évben pályázat számos kategóriában.



EU CODE WEEK

Több mint 66 500 esemény 83 országban.

Több mint 1100 esemény Magyarországon.

Ez minden idők második legjobb eredménye!

2020

EU Code Week Magyarországon:

• Webináriumok

• Pályázat a Digitális Jólét Nkft. támogatásával

• Iskolák, cégek és a Digitális Jólét Pontok részvétele

codeweek.eu

Európai programozási 
hét

Egy alulról szerveződő, önkéntesek által működtetett kezdeményezés 
– világszerte szerveznek eseményeket, előadásokat, workshopokat, 
és ezeket regisztrálják is egy térképen. 

Az Európai Bizottság 
támogatásával



A „Digitális környezet a köznevelésében” című pályázati 
projekteket megvalósító intézmények szakmai támogatása

Az EFOP-3.2.3-17, illetve a VEKOP-7.3.3-17 azonosító
számú programokban 74 konzorcium vett részt,
valamint összesen 285 köznevelési intézmény.

A DPMK feladatai:

a) Szakmai kérdésekben rendszeres egyeztetések az EFOP és a VEKOP

Irányító Hatósággal, az EMMI köznevelés-fejlesztésért felelős

szakembereivel, a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) munkatársaival

b) A Digitális Fejlesztési Tervek követelményeinek összeállítása,

a benyújtott DFT-k értékelése és támogató nyilatkozat kiállítása;

a megvalósítás során benyújtott DFT-k módosításának támogatása

c) 51 módszertani csomagajánlás megalkotása

d) Tájékoztató, információs fórumok, műhelymunkák és szakmai helpdesk

e) Digitális mentori szolgáltatás – 36 mentor megbízásával támogattuk a

285 megvalósító intézményt

f) Záró szakmai beszámoló szempontrendszerének összeállítása
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