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Bevezető 

A köznevelési intézményvezetőkkel szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárásokról szóló ajánlás 

kidolgozásában a következők szolgáltak orientációként:  

1. A digitális kompetenciák meglétének azonosítására, mérésére és minősítésére szolgáló uniós 

DigComp-, illetve önellenőrző rendszerek keretrendszerek, így (1) a DigComp 2.1 (az európai 

polgárokkal szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárások – IKER), (2) a DigCompOrg (az 

oktatási intézményekre vonatkozó digitáliskompetencia-elvárások) (3) és a  

DigCompEdu (az oktatókkal szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárások). 

2. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS), kiemelten a stratégiai pillérek kijelölése, a 

köznevelési rendszer fejlesztését meghatározó jövőkép, stratégiai célok és az eszközrendszer.1 

3. A BME szakmai műhelye által készített ajánlások, így (1) A DigComp 2.1 változatra alapozott, 

tanulói célcsoportonként differenciált állampolgárikompetencia-elvárásokat leíró keretrendszer 

MKKR1–MKKR4 szintre, (2) a DigCompOrg hazai keretrendszerére, (3) a DigCompEdu hazai 

keretrendszerére, valamint a digitális iskola mint szervezet működésére szóló ajánlás.  

4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdése és 5. melléklete a 

vezetővel szembeni elvárásokról, a vezetői státuszokról; 64. § (4)–(6) bekezdése a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről; a 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet a pedagógusminősítés végrehaj-

tásáról; a 20/2012. (VIII. 30.) EMMI-rendelet, kiemelten a 146. § (7) bekezdés a pedagógiai-

szakmai ellenőrzés vezetői szintje és a vezető ellenőrzésének területekre vonatkozóan.  

5. Útmutató a mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (harmadik, javított válto-

zat), Oktatási Hivatal, 2018, 22–23., 124–133. old.  

6. Az iskolavezetők számára kidolgozott Közép-európai Kompetencia Keretrendszer.  

7. Önértékelési kézikönyv gimnáziumok számára (harmadik, javított kiadás), Oktatási Hivatal. Ha-

tályos 2017. január 1-től (A vezető önértékelése: 36–45. old., Az intézmény önértékelése: 52–70. 

old., 5. sz. melléklet: Vezetői önértékelő kérdőív: 86–87. old.). 

8. Országos tanfelügyelet kézikönyv gimnáziumok számára (negyedik, javított kiadás), Oktatási Hi-

vatal. Hatályos 2017. január 1-től (A vezető munkájának ellenőrzése, értékelése: 38–50. old., 

Intézményellenőrzés és -értékelés: 63–74. old.). 

  

                                                           
1 Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, Digitális Jólét Program, 2016. június 30., 1. fejezet – Bevezetés 
(30–31), 2. fejezet – Köznevelés (41–60), http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf 2018. 06. 
25.) 

http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf
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1. A köznevelési intézményvezetők célcsoportjának beazonosítása 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdése rögzíti a vezetővel szemben 

támasztott elvárásokat, amelyek közül csak a témánkhoz közvetlenül kapcsolódókat emeljük ki. 

A köznevelési intézményvezető az az egyszemélyi felelős vezető, aki – függetlenül attól, hogy az intéz-

mény önálló költségvetéssel rendelkezik-e vagy sem, többcélú intézmény-e vagy sem – egyebek mellett 

felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, felel 

a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért. 

A 20/2012. (VIII. 30.) EMMI-rendelet szerint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésen belül az intéz-

ményvezető ellenőrzése a köznevelési intézmény és annak tagintézménye vezetőjére, valamint a több-

célú köznevelési intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát 

ellátó intézményegységének vezetőjére terjed ki. 

Az egyszemélyi felelős köznevelési intézményvezető melletti vezetői kategóriák 

(a 2011. évi CXC. törvény 5. melléklete alapján) a következők:  

 intézményvezető-helyettes; 

 tagintézmény-vezető; 

 intézményegység-vezető; 

 tagintézményvezető-helyettes; 

 intézményegységvezető-helyettes; 

 gyakorlatioktatás-vezető. 

Közös állásfoglalásunk szerint a közoktatási intézményvezetők célcsoportját három szint alkotja: 

1. első számú vezető, igazgató; 

2. intézményvezető-helyettesek; 

3. a szakmai munkaközösség vezetői. 
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A köznevelési intézményrendszer struktúráját ugyancsak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény rögzíti, a 7. § (1) bekezdésben. Erről az 1. táblázat nyújt áttekintést. 
 

A köznevelési rendszer intézményei 
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   Szakközépiskola 

   Szakiskola  

   Készségfejlesztő iskola  

   Alapfokú művészeti iskola   

   Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola 

   Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai-nevelési intézmény   

   Kollégium 

   Pedagógiai szakszolgálati intézmény  

   Pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 

1. táblázat: A köznevelési intézményrendszer struktúrája 

Forrás: 2011. évi CXC. tv. 7. § (1) – saját szerkesztés 
 

Szintén megállapodtunk abban, hogy a köznevelési intézmények köréből kiemelten az óvodák, 

általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák és kollégiumok köré-

ben értelmezhető a vezetőikkel szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárásokra szóló javaslatunk. 

A vezetési kompetenciákkal kapcsolatban nem tartjuk fontosnak differenciáltan kitérni ezeknek az intéz-

ménytípusoknak az intézményvezetésben megnyilvánuló sajátosságaira.  

A köznevelési intézményvezetőkre vonatkozó digitáliskompetencia-elvárásokkal kapcsolatos 

ajánlásunk a 20/2012. (VIII. 30.) EMMI-rendelet szerint meghatározott vezetőre vonatkozik, ugyanis az ő 

hatásköre és felelőssége a szervezeti és személyes digitáliskompetencia-fejlesztés, a digitális technoló-

giák nyújtotta oktatásinnováció kezdeményezése, ösztönzése, valamint a szükséges személyi és tárgyi 

feltételek biztosítása. Az intézményvezető-helyettesekre, a gyakorlati oktatás vezetőjére és a szakmai 

munkaközösség vezetőire vonatkozó digitáliskompetencia-elvárások meghatározását belső intézményi 

hatáskörbe tartozónak tartjuk. 
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2. Az intézményvezetői kompetencia-keretrendszer kidolgozásának 
elméleti háttere 

Elméleti háttérként  

 a DigComp-keretrendszerek, 

 a DOS kiemelt stratégiai célkitűzései, 

 a hivatkozott jogszabályi háttér és 

 a pedagógusok előmeneteli rendszerében a mesterpedagógus fokozat megszerzésére aspirálók 

köréből a fő tevékenységként az intézményvezetői tevékenységet választókra vonatkozó elvárá-

sokat tartalmazó útmutatórészek, valamint az e célcsoportnak szóló önértékelési, intézményér-

tékelési kézikönyvek, illetve a tanfelügyeleti ellenőrzés során kiemelten a gimnáziumok2 eseté-

ben „A vezető munkájának ellenőrzése, értékelése, az intézmény-ellenőrzés és -értékelés” meg-

felelő részei szolgáltak. 

Az állampolgári kompetenciákat leíró DigComp 2.1-ben meghatározott kompetenciaelvárásoknak 

való megfelelés az egyes kompetenciaterületeken, különböző szinteken mint állampolgártól érte-

lemszerűen a köznevelési intézményvezetőktől is elvárható. 

A DigComp 2.1 kompetenciaterületein meghatározott elvárások nagyrészt nemcsak a személy, hanem a 

szervezet szintjén is – adekvát módon – értelmezhetők, de csak közvetetten kapcsolhatók a köznevelési 

intézményvezetőkre vonatkozó digitáliskompetencia-elvárás meghatározásához. 

Az oktatási intézmények digitális kompetenciáit leíró DigCompOrg létrehozásának célja: az okta-

tási szervezetek önreflexióra, önértékelésre ösztönzése a szervezetek által végzett oktatási, ta-

nítási, értékelési és kapcsolódó tanulási tevékenységekre fókuszálva. A DigCompOrg általános 

koncepcionális keretet nyújt a digitális tanulás szisztematikus integrációs folyamatához. Az okta-

tási szervezetek mindegyikében kiemelt jelentőségű a szervezeti és a személyi felelősség.3 A 

digitális tanulási technológiák oktatásinnovációra gyakorolt hatása az oktatási szervezetek részé-

ről a változás tervezésére való fókuszálást igényli. A változás tervezésének három alapvető di-

menziója meghatározó, nevezetesen a pedagógiai, a technológiai és a szervezeti. 

                                                           
2 Az önértékelés, az intézményértékelés és a tanfelügyeleti ellenőrzés keretrendszerét és szempontjait standard-
ként dolgozták ki, és ezek tartalmaznak némi specifikumot az egyes köznevelési intézmények vonatkozásában, 
ám a vezetőikompetencia-elvárások szempontjából nincsenek lényegi különbségek, ezért alapként a gimnáziu-
mokra vonatkozó útmutatókat emeltük ki.  
3 További információk érhetők el az alábbi linken: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repo-
sitory/bitstream/JRC98209/jrc98209_r_digcomporg_final.pdf (2018. 06. 25.) 
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A DigCompOrg az oktatásinnováció, a változástervezés és -menedzselés, valamint a technológiai és 

szervezeti dimenzió, a szervezeti és személyi felelősség mentén kapcsolódhat, illetve adhat inputokat a 

köznevelési intézményvezetőkre vonatkozó digitáliskompetencia-elvárások meghatározásához. 

Az oktatók digitális kompetenciáit leíró DigCompEdu létrehozásának célja: annak részletezése, 

hogy a digitális technológiák hogyan használhatók az oktatás fejlesztésére és innovációjára (az 

oktatás minden szintjén). A DigCompEduban meghatározott kompetenciaterületek: 

1. szakmai környezet; 

2. a digitális erőforrások feltárása, létrehozása és megosztása; 

3. a digitális eszközök használata, illetve összehangolásuk az oktatási és tanulási 

folyamattal; 

4. az értékelési folyamat elősegítése digitális eszközökkel és stratégiákkal; 

5. a tanulók bevonása digitális eszközök segítségével; 

6. a tanulók digitális kompetenciáinak elősegítése.4 

 

A DigCompEdut a DigComp 2.1 és a DigCompOrg keretrendszerekre alapozva dolgozták ki. 

 

A DigCompEdu ugyan az oktatók személyes tevékenységével kapcsolatos digitáliskompetencia-elvárá-

sokat fogalmazza meg, az e keretrendszerben meghatározottak, némileg más tartalommal, a vezetőre 

vonatkozó személyes és szervezeti kompetenciaként is értelmezhetők, az oktatásfejlesztés és -innováció 

miatt is kapcsolódhatnak, illetve inputokat adhatnak a köznevelési intézményvezetőkkel szemben tá-

masztott digitáliskompetencia-elvárások meghatározásához. 

A DOS az oktatás minden szintjére és tényezőjére kiterjed. Témánk szempontjából kiemelten 

vizsgáltuk a pedagógusok digitális felkészültsége és attitűdjei, valamint az oktatásirányítás (ad-

minisztráció és minőségirányítás, törzsinformációs rendszer, tanulói mérés-értékelés, vezetői in-

formációs rendszer) fejlesztése kapcsán meghatározott jövőképet és stratégiai célokat.  

A DOS köznevelési rendszer fejlesztési és specifikus céljai, így (1) a tanulás-tanítás pedagógiai módszer-

tana, (2) az infrastruktúra (3) és a támogató szolgáltatások kapcsolódnak, illetve inputokat adnak a köz-

nevelési intézményvezetőkre vonatkozó digitáliskompetencia-elvárások meghatározásához.  

                                                           
4 További információk érhetők el az alábbi linken: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_lea-
flet_en-2017-10-09.pdf (2018. 06. 20.) 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_en-2017-10-09.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_en-2017-10-09.pdf
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A pedagógusok előmeneteli rendszerében a mesterpedagógus fokozat megszerzésekor az in-

tézményvezetői tevékenységet csak azok a pedagógusok választhatják, akiknek a jelentkezéskor 

és az eljárás teljes ideje alatt magasabb vezetői megbízásuk van. 

A magasabb vezetői megbízás a 2011. évi CXC. törvény alapján nevesített intézményvezetői feladatkör 

(lásd ehhez az előzőekben hivatkozott 20/2012. [VIII. 30.] EMMI-rendelet kiegészítő értelmezését). 

Elméleti háttérként szolgáltak a szakirodalmi kutatások következő témái: 

a) a szervezéselméleti és vezetéselméleti ismeretek terén a versenyszférából adaptálható 

modellek a menedzsment, a tudásmenedzsment, az információmenedzsment, a változásme-

nedzsment, a menedzselés és vezetés kapcsolata, a vezető fő tevékenységei, a szervezeti típu-

sok, a szervezeti viselkedés szintjei, az egyéni és szervezeti viselkedés sajátosságai, a vezetői 

szerepek, kiemelten a személyközi és információs szerep stb. (ezek részletezése túlmutat e 

munka keretein);5 

b) a BME közoktatási vezető szakon folyó képzésében az intézményvezetői kompetenciate-

rületek és kompetenciák leírása, egyrészt a vezetői, irányítói készségek, képességek kialakí-

tása, fejlesztése, másrészt a képzések gazdasági tervezése és szervezése terén (ezek részlete-

zése ugyancsak túlmutat e munka keretein);6 

c) Az iskolavezetők számára kidolgozott Közép-európai Kompetencia Keretrendszer,7 ame-

lyet a projektben részt vevők ajánlása szerint az iskolavezetők önértékelésére, önfejlesztésére 

és szakmai támogatására javasolt alkalmazni, és amely később a hazai pedagógus-előmeneteli 

rendszerben alapként szolgált a vezető önértékelési területeinek kidolgozásához.8 A tartalmi ösz-

szefüggéseket a 2. táblázat szemlélteti. 

                                                           
5 Lásd e témához kapcsolódóan a versenyszférából pl. Berényi L.: Digitális kompetencia helyzetkép a szervezeti 
kompetenciafejlesztés szempontjából, Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), 5–19; Beré-
nyi L.: Kompetenciamenedzsment és irányítási rendszerszabványok. Készült a TÁMOP-4.2.1.B10/2/KONV-2010-
0001 projekt keretében, https://www.researchgate.net/publication/307787345_Kompetenciamenedzs-
ment_es_iranyitasirendszerszabvanyok; Henzi L. – Zöllei K.: Kompetenciamenedzsment, Perfekt Zrt., Budapest, 
2007; Laáb Á.: Kompetenciaga(rá)zdálkodás I. – Mennyi élet van éveidben?, Typotex, Budapest, 2010; Szintay I.: 
Minőségmenedzsment, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2005; Veresné Somosi M.: Alapvető képesség: a szervezeti és 
egyéni képesség fejlesztése, Magyar Minőség, 2010–2011/5., 11–20. 
6 Lásd képzési program, digitális tananyagok. 
7 Lásd Révai, N. – Kirkham, G. A. (szerk.) (2013): The Art and Science of Leading a School – Central5: Central Eu-
ropean view on competencies for school leaders. Az iskolavezetés tudománya és művészete – Central5: Az isko-
lavezetők kompetenciái közép-európai megközelítésben, TEMPUS Közalapítvány, Budapest, http://oktatas-
kepzes.tka.hu/content/documents/Central5_fuzet_2013_HU_web.pdf (2018. 05. 30.) 
8 Vö. Centrál5: Közép-európai Kompetencia Keretrendszer iskolavezetőknek (elérhető angol és magyar nyelven 
a www.oktataskepzes.tka.hu vagy www.tka.hu webhelyeken) és Önértékelési kézikönyv gimnáziumok számára, 
Oktatási Hivatal, hatályos 2017. január 1-től, 36. 

https://www.researchgate.net/publication/307787345_Kompetenciamenedzsment_es_iranyitasirendszerszabvanyok
https://www.researchgate.net/publication/307787345_Kompetenciamenedzsment_es_iranyitasirendszerszabvanyok
http://oktataskepzes.tka.hu/content/documents/Central5_fuzet_2013_HU_web.pdf
http://oktataskepzes.tka.hu/content/documents/Central5_fuzet_2013_HU_web.pdf
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d) A vezető önértékelésének és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés vezetőellenőrzés te-

rületeinek, indikátorainak összehasonlító vizsgálata.  

 

  

Central5 területek 
20/2012. (VIII. 30.) EMMI-rendelet 

146. § (7) 

 

Önértékelési kézikönyv 

A 

 

A tanulás és tanítás operatív 

és stratégiai irányítása 

Az intézményi (nevelési, tanulási, taní-

tási, fejlesztési, diagnosztikai) folyama-

tok stratégiai vezetése és irányítása 

 

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 

B 
A változás operatív és stratégiai 

irányítása 

Az intézményi változások stratégiai 

vezetése és irányítása 

A változások stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 

C 
Önmaga operatív és stratégiai irá-

nyítása 

 
A vezetői kompetenciák fejlesztése 

Önmaga stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 

D 
Mások operatív és stratégiai 

irányítása 

Az intézményben foglalkoztatottak 

stratégiai vezetése és irányítása 

Mások stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 

E 

 

Az intézmény operatív és stratégiai 

irányítása 

Az intézmény szervezetének és mű-

ködésének stratégiai vezetése és irá-

nyítása 

 

Az intézmény stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 

2. táblázat: Az intézményvezetői kompetenciák keretrendszere – összehasonlítás 

Források: a hivatkozásokban – saját szerkesztés 
 

A vezetőre vonatkozó személyes digitáliskompetencia-elvárások meghatározásához inputként szolgáló 

önértékelési és tanfelügyeleti területeket és értékelési szempontokat, elvárásokat a 3. táblázat szemlél-

teti. 

A vezetői önértékelés 

és a vezető tanfelügye-

letének területei 

 

Önértékelési és tanfelügyeleti 

értékelési szempontok 

A digitáliskompetencia-elvárások meg-

határozásához inputként szolgáló önérté-

kelési és tanfelügyeleti elvárások 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

A tanulás és tanítás straté-

giai vezetése és operatív 

irányítása 

Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a 

tanulói eredmények javulását eredmé-

nyezze? 

A tanulói kulcskompetenciák fejleszté-

sére, a tanulói eredmények javítására 

összpontosító nevelő-oktató munkát vár 

el. 

Hogyan biztosítja a mérési-értékelési ered-

mények beépítését a tanulási-tanítási folya-

matba? 

A kollégákkal megosztja a tanulási ered-

ményességről szóló információkat, a köz-

ponti mérési eredményeket elemzi, és le-

vonja a szükséges szakmai tanulságokat. 

Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értéke-

lést, visszajelzést, reflektivitást az intéz-

mény napi gyakorlatában? 

 

 

Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi tan-

terv, a tanmenetek, az alkalmazott módsze-

rek megfeleljenek a tanulói igényeknek, és 

hozzájáruljanak a továbbhaladáshoz? 

 

 

 

Hogyan működik a differenciálás és az 

adaptív oktatás az intézményben és saját 

tanítási gyakorlatában? 

Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási 

utak kialakítását célzó tanulástámogató el-

járásokat, a hatékony tanulói egyéni fej-

lesztést. Gondoskodik róla, hogy a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók (tehetséggondo-

zást, illetve felzárkóztatást igénylők) spe-

ciális támogatást kapjanak. 
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2. 

 

 

 

 

A változások stratégiai 

vezetése és operatív irá-

nyítása 

 
 
Hogyan vesz részt az intézmény jövőképé-

nek kialakításában? 

A jövőkép megfogalmazása során figye-

lembe veszi az intézmény külső és belső 

környezetét, a folyamatban lévő és várható 

változásokat. Szervezi és irányítja az intéz-

mény jövőképének, értékrendjének, peda-

gógiai és nevelési elveinek megismerését 

és tanulási-tanítási folyamatokba épülését. 

Hogyan képes reagálni az intézményt érő ki-

hívásokra, változásokra? 

 

Hogyan azonosítja azokat a területeket, 

amelyek stratégiai és operatív szempontból 

fejlesztésre szorulnak? 

 

Milyen lépéseket tesz az intézmény straté-

giai céljainak elérése érdekében? 

 

Hogyan teremt a környezete felé és a 

változásokra nyitott szervezetet? 

A vezetés engedi és szívesen befogadja 

a tanulás-tanítás eredményesebbé téte-

lére irányuló kezdeményezéseket, inno-

vációkat, fejlesztéseket. 

 

 

3. 

 

 

Önmaga stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 

Hogyan azonosítja erősségeit, vezetői mun-

kájának fejleszthető területeit, milyen az ön-

reflexiója? 

 

Milyen mértékű elkötelezettséget mutat 

önmaga képzése és fejlesztése iránt? 

 

 

Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői 

programjában leírt célok, feladatok? Mi in-

dokolja az esetleges változásokat, átüteme-

zéseket? 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 

 

 

Mások stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 

Hogyan osztja meg a vezetési feladatokat 

a vezetőtársaival, kollégáival? 

 

Hogyan vesz részt személyesen a 

humánerőforrás ellenőrzésében és 

értékelésében? 

 

 

Hogyan inspirálja, motiválja, bátorítja az 

intézményvezető a munkatársakat? 

 
Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk 

fejlesztésére. 

Hogyan tud kialakítani együttmű-

ködést, hatékony csapatmunkát a 

kollégák között? 

 

Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az 

intézményen belüli együttműködést. 

Milyen módon biztosítja és támogatja az 

érintettek, a nevelőtestület, illetve az intéz-

mény igényei, elvárásai alapján kollégái 

szakmai fejlődését? 

 

 

Szorgalmazza a belső tudásmegosztás kü-

lönböző formáit. 

Hogyan vonja be a vezető az intézmé-

nyi döntéshozatali folyamatba a peda-

gógusokat? 

 

A döntésekhez szükséges információ-

kat megosztja az érintettekkel. 

 

Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkal-

mas pozitív klíma és támogató kultúra 

megteremtése érdekében? 

Olyan tanulási környezetet alakít ki, amely-

ben az intézmény szervezeti és tanulási 

kultúráját a tanulási folyamatot támogató 

rend jellemzi. Támogatja, ösztönzi az inno-

vációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű 

ötleteket. 
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5. 

 

 

 

 
 

Az intézmény stratégiai 

vezetése és operatív 

irányítása 

Hogyan történik a jogszabályok figyelem-

mel kísérése? 

 

 
Hogyan tesz eleget az intézményve-

zető tájékoztatási kötelezettségének? 

Az érintettek tájékoztatására többféle 

kommunikációs eszközt, verbális, 

nyomtatott, elektronikus, közösségi 

médiabeli stb. csatornát működtet. 

Hogyan történik az intézményi erőforrások 

elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és 

eszközök, fizikai környezet)? 

 

Hogyan biztosítja az intézményvezető az in-

tézményi működés nyilvánosságát, az intéz-

mény pozitív arculatának kialakítását? 

 

Hogyan biztosítja az intézményi fo-

lyamatok, döntések átláthatóságát? 

 
Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

Az intézményvezető milyen kapcsolatrend-

szert alakított, amely a célok elérését támo-

gatja? 

 

3. táblázat: Személyes vezetői kompetenciaelvárások 

Források: Önértékelési és tanfelügyeleti kézikönyvek - tábla saját szerkesztés 
 

A vezetővel szemben támasztott szervezeti szintű digitáliskompetencia-elvárások meghatározásához in-

putként szolgáló intézményi önértékelési, illetve tanfelügyeleti intézmény-ellenőrzési és -értékelési szem-

pontokat, elvárásokat a 4. táblázat szemlélteti. 

 

Az intézményi önértékelés, il-

letve a tanfelügyeleti intéz-

mény-ellenőrzés és -értékelés 

területei 

 

Az intézményi önértékelés, illetve a 

tanfelügyeleti intézmény-ellenőrzés és -

értékelés szempontjai 

A digitáliskompetencia-elvárások 

meghatározásához inputként szol-

gáló intézményi önértékelés, illetve a 

tanfelügyeleti intézmény-ellenőrzés 

és -értékelés elvárásai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai folyamatok 

Tervezés 

 

 

Hogyan valósul meg a stratégiai és az opera-

tív tervezés? 
Az intézmény vezetése irányítja az intéz-

mény stratégiai és operatív dokumentu-

mainak koherens kialakítását. 

Milyen az intézményi stratégiai terv és 

az oktatáspolitikai köznevelési célok vi-

szonya, az operatív tervezés és az intéz-

ményi stratégiai célok viszonya? 

 

Megvalósítás 

 

 

Hogyan történik a tervek megvalósítása?  

Milyen az intézmény működését irá-

nyító éves tervek és a beszámolók vi-

szonya? 

 

Milyen az éves pedagógusi tervek és 

tényleges megvalósulásuk viszonya? 

 

Ellenőrzés 

 

 

Hogyan működik az ellenőrzés az intéz-

ményben? 

A tanulási eredményeket az intézmény fo-

lyamatosan követi, elemzi, szükség esetén 

korrekciót hajt végre. 

Értékelés  

Hogyan történik az intézményben az értéke-

lés? 
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Milyen a pedagógiai programban meg-

határozott tanulói értékelés működése a 

gyakorlatban? 

A pedagógusok az alkalmazott pedagó-

giai ellenőrzési és értékelési rendszert és 

módszereket, azok szempontjait az álta-

luk megkezdett nevelési-oktatási folya-

mat elején megismertetik a tanulókkal és 

a szülőkkel. 

Korrekció  

Mi történik az ellenőrzés, mérés, értéke-

lés eredményével (elégedettségmérés, in-

tézményi önértkelés, pedagógusértéke-

lés, tanulóikompetencia-mérés, egyéb 

mérések)? 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 

 

 

 

 
 

Személyiség- 

és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés  

Hogyan valósulnak meg a pedagógiai 

programban rögzített személyiségfejlesz-

tési feladatok? 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra 

jellemzi az iskolát. 

Hogyan fejlesztik az egyes tanulók szemé-

lyes és szociális képességeit (különös te-

kintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanu-

lókra)? 

 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követ-

hető. 

Hogyan történik a tanulók szociális hátrá-

nyainak enyhítése? 

Az intézmény támogató rendszert működ-

tet. 

Hogyan támogatják az önálló tanulást, 

hogyan tanítják a tanulást? 

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szak-

szerű útmutatást és megfelelő tanulási esz-

közöket biztosítanak, alkalmazva a tanulás 

tanításának módszertanát. 

Hogyan történik a tanulók egészséges és 

környezettudatos életmódra nevelése? 

 

Közösségfejlesztés  

 

Hogyan segíti az intézmény a tanulók 

együttműködését? 

Az intézmény támogatja a pedagógusok, 

valamint a tanulók közötti folyamatos 

információcserét és együttműködést, il-

letve gondoskodik erről. 

Az intézmény közösségépítő tevékenysé-

gei hogyan, milyen keretek között való-

sulnak meg? 

 

 

 

3. 

 

 

Eredmények 

Milyen eredményességi mutatókat 

tartanak nyilván az intézményben? 

 

 
Milyen szervezeti eredményeket tud felmu-

tatni az intézmény? 

 

Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési 

eredményeket? 

Az intézmény vezetése gondoskodik a ta-

nulási eredményességre vonatkozó infor-

mációk belső nyilvánosságáról. 

 

Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók to-

vábbi tanulási útját? 

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljá-

rásmódja van. 

 

 
 

4. 

 

 

Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció 

Milyen szakmai munkaközösségek mű-

ködnek az intézményben, melyek a fő te-

vékenységeik? 

Az intézményben csoportok közötti 

együttműködésre is sor kerül, amely terve-

zett és szervezett formában zajlik. 
 
Hogyan valósul meg a belső tudásmegosztás 

az intézményben? 

A belső tudásmegosztás működtetésében a 

munkaközösségek komoly feladatot vállal-

nak. 

 

Hogyan történik az információátadás az in-

tézményben? 

Az intézményben rendszeres, szervezett 

és hatékony az információáramlás, a kom-

munikáció. Az intézmény él az informá-

cióátadás szóbeli, digitális és papíralapú 

eszközeivel. 

4. táblázat: Szervezeti szintű kompetenciaelvárások 

Források: Önértékelési és tanfelügyeleti kézikönyvek  tábla saját szerkesztés  
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A vezetés és általános tevékenységrendszere, kompetenciái  

I) Vezetési tevékenységek általában 

1) A menedzsment, menedzselés és vezetés kapcsolata: 

 stratégiai menedzsment; 

 marketingmenedzsment; 

 projektmenedzsment; 

 változásmenedzsment; 

 minőségmenedzsment; 

 humánerőforrás-menedzsment; 

 termelésmenedzsment; 

 innovációs menedzsment; 

 pénzügyi menedzsment; 

 „leadership” (irányítás); 

 az irányvonal (jövőkép) kijelölése; 

 az emberek megnyerése (a jövőkép kommunikálása); 

 a motiválás és lelkesedés felkeltése; 

 IKT; 

 coaching, mentorálás. 

2) A vezetés fő tevékenységei: 

 tervezés; 

 szervezés; 

 irányítás, 

 igazgatás; 

 ellenőrzés, értékelés, minősítés. 

3) A tervezés: 

 Fayol fő funkciói: tervezés, szervezés, személyes vezetés, koordináció, ellenőrzés; 

 a tervezés lényege: a jövőbeli célok, feladatok és tevékenységek megfogalmazása; 

 mit, mikor, hol, ki, hogyan, mennyit, kivel; 

 stratégia, taktika, operatív program; 

 a stratégia és taktika közti különbség; 

 a stratégiakészítés folyamata; 

 a környezeti tényezők vizsgálata (makro- és mikroszinten); 

 a küldetés és a főbb célok meghatározása (a küldetést öt hatás formálja); 
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 célrendszer (szervezeti, piaci, adaptív); 

 a célhierarchia (hét fokozat); 

 az informális szervezet. 

4) Főbb szervezettípusok: 

 lineáris szervezeti struktúra; 

 funkcionális szervezeti struktúra; 

 törzskari szervezeti struktúra; 

 divizionális szervezeti struktúra; 

 mátrixstruktúra, kettős vezetés; 

 projektstruktúra, negatív hatások, pozitív hatások. 

5) A szervezeti viselkedés szintjei: 

 egyéni szint; 

 egyéni jellemzők (személyiség, motiváció); 

 csoportjellemzők (csoportalakítás, dinamika); 

 szervezeti szint; 

 szervezeti kultúra; 

 kommunikáció; 

 konfliktusok; 

 hatalom. 

6) Vezetői szerepek:  

 személyközi szerepek: 

 nyilvános megjelenések szerepe; 

 főnöki szerep; 

 kapcsolatteremtő és ápoló szerep. 

 információs szerepek: 

 információgyűjtő szerep; 

 információszétosztó szerep; 

 szóvivői szerep. 

II) Az intézményvezetők kompetenciaterületei a BME közoktatási vezető képzése alapján:  

 vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése; 

 kooperatív szervezőkészség; 

 döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás; 

 kapcsolatépítés, információgyűjtés; 
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 csapatépítés, koordináció; 

 szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése; 

 kommunikáció, tárgyalási képesség és készség; 

 képzések gazdasági tervezése-szervezése; 

 szervezeti egységek irányítása; 

 mérések szervezése, elvégzése, elemzése; 

 szakértési, szaktanácsadói tevékenység; 

 a minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése. 

 

e) A mesterpedagógusra mint intézményvezetőre vonatkozó vezetőikompetencia-elvárások 

elemzése a digitáliskompetencia-elvárások tükrében 

A mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz készített útmutató rögzíti az intézményve-

zetést fő tevékenységként végző mesterpedagógusnak a köznevelési rendszer fejlődését szolgáló tevé-

kenységeit, azokat a vezetői kompetenciákat, amelyek mind intézményi (szervezeti), mind egyéni (mun-

katársi, tanítványi) szinten képesek biztosítani az eredményes és hatékony pedagógiai munka feltételeit 

az adott intézményben. Az e tevékenységet választók kiemelkedő fejlődéstámogató, nevelő és tanító 

munkájuk mellett elsősorban vezetői tevékenységükkel járulnak hozzá az intézmény eredményes és ha-

tékony működéséhez. Az útmutató részletesen taglalja a fejlesztő-támogató tevékenység módjait és az 

egyes tevékenységek feladatait a vezetői önértékelés területeihez kapcsolódóan. A vezetői önértékelési 

területek mentén határozza meg azokat a vezetői kompetenciákat – az ismeretek, képességek és attitű-

dök szintjén –, amelyek teljesülése a minősítés során mérhető és minősíthető egyéni szinten. 

A vezetőikompetencia-elvárások teljes körű bemutatása túlmutat e munka keretein. A követke-

zőkben csak a jelenlegi rendszerben megfogalmazott, a vezetővel szemben támasztott digitáliskompe-

tencia-elvárások direkt/indirekt kompetenciaelemeit emeltük ki, amelyeket az 5. táblázat mutat be.9 

1. A fejlesztés/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Ismeretek Ismeri a támogató fejlesztési/tanulási környezet ismérveit, kialakításának módszereit. 

Képességek Képes támogató fejlesztési/tanulási környezetet kialakítani. 

Képes eredményesen és hatékonyan működtetni az alkalmazott fejlesztési/tanulási folyamatokat 

monitorozó és értékelő modelleket, technikákat. 

Mindkét irányban jól működteti az intézményi folyamatok visszacsatolási rendszerét. 

Attitűdök Fontos számára a támogató fejlesztési/tanulási környezet biztosítása, jelenléte. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Ismeretek Ismeri és követi az oktatáspolitikai és pedagógiai, iskolaszervezési változásokat, folyamatokat. 

Képességek Képes felismerni a változás, változtatás szükségességét, menedzselni a változási folyamatokat. 

                                                           
9 Vö. Útmutató mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz, Oktatási Hivatal, 2018, 127–132. 
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Attitűdök Nyitott a változásokra, az innovációra.  

Nyitott a változásokra, elkötelezett a befogadó, támogató intézményi légkör, a változásokért való 

felelősségvállalás iránt. 

3. Saját vezetői szerepének, tevékenységének stratégiai és operatív irányítása, kontrollálása 

Ismeretek Figyelemmel kíséri a saját intézménye szempontjából releváns pedagógiai fejlesztéseket, a szakiro-

dalmat. 

Képességek Képes saját fejlesztését tervszerűen, számára hiteles vezetők visszajelzéseire is támaszkodva vé-

gezni. 

Attitűdök Döntéshozatalkor minden fontos lehetőséget mérlegel. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Ismeretek  

 

Ismer kommunikációs modelleket és technikákat. 

Képességek Képes jó gyakorlatokat kiválasztani, adaptálni, bevetni és megosztani. 

 

Attitűdök Nyitott arra, hogy tudását és tapasztalatait másokkal megossza. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Ismeretek 

 

Ismeri az intézményfenntartó, az intézményműködtető, az intézményhasználók (szülők, tanulók) és 

a nevelőtestület céljait, elvárásait, igényeit. 

 

Képességek Jól menedzseli az információáramlást. 

Attitűdök Fontos számára a szervezeti tanulás.  

Hálózatépítésben is gondolkodik, fontos érték számára az egymástól tanulás. 

Nyitott a kommunikációt és a hatékony menedzsmentrendszereket érintő technológiai újítások iránt. 

5. táblázat: A vezetőkkel szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárások – direkt/indirekt módon megfo-
galmazva – a mesterpedagógus-önértékelés rendszerében 

Forrás: Útmutató mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz, Oktatási Hivatal, 2018, 127–132. – a táblázat 

saját szerkesztés 
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3. A vezetőkkel szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárások 
meghatározásának lehetséges területei a különböző keretrend-
szerekhez kapcsolódva 

 

A DOS fejlesztési célkitűzéseit szem előtt tartva a DigComp 2.1, a DigCompOrg és a DigCompEdu ke-

retrendszerek, az iskolavezetők számára kidolgozott Közép-európai Kompetencia Keretrendszer, vala-

mint a pedagógus-előmeneteli rendszerben az intézményvezetést fő tevékenységként végző mesterpe-

dagógussal kapcsolatban meghatározott vezetői kompetenciák területei és kompetenciaelemei jelentik 

azt a szakmai hátteret, amely inputokkal szolgál a vezetőkkel szemben támasztott digitáliskompetencia-

elvárások meghatározásához.  

A DigComp 2.1 az állampolgárokkal kapcsolatos digitáliskompetencia-elvárásokat tartalmazza, s 

ezek természetesen a köznevelési intézményvezetőkkel szemben is általánosan elvárhatók. A 6. táblá-

zatban azokat az alapvetően személyesnek tartott kompetenciákat emeltük ki, amelyek kapcsolódnak a 

többi DigCompkeretrendszerhez, és szervezeti szinten adekvát módon értelmezhetők. Ha a pedagógus 

vezetői státuszt tölt be, akkor ebben a szerepében – adekvát módon – e kompetenciák hangsúlyosabban 

érvényesíthetők.  

Kompetenciaterületek Kompetenciák  

1. Információ   1. Böngészés, keresés, az információ szűrése  

  2. Információk értékelése 

  3. Információk tárolása és visszanyerése 

2. Kommunikáció    4. Technológia segítségével végzett interakció 

  5. Információk és tartalmak megosztása 

  6. Az online állampolgárság gyakorlása 

  7. Digitális csatornákon keresztül folytatott együttműködés 

  8. Netikett 

  9. A digitális személyazonosság kezelése 

3. Tartalomkészítés 10. Tartalomfejlesztés 

11. Tartalmak integrálása és átdolgozása 

12. A copyright és a licencszabályok 

13. Programozás 

4. Biztonság 14. A digitális eszközök védelme 

15. Az adatok és a digitális személyazonosság védelme 

16. Egészségvédelem 

17. Környezetvédelem 

5. Problémamegoldás 18. Technikai problémák megoldása 

19. Igények megfogalmazása és a megfelelő technológia kiválasztása 

20. Az innováció és a technológia kreatív használata 

21. Digitális szakadékok azonosítása 

6. táblázat: A DigComp 2.1 (az állampolgári digitális kompetenciák) és a vezetőkre vonatkozó 

digitáliskompetencia-elvárások kapcsolata  

Forrás: saját szerkesztés 
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A DigCompOrg keretrendszerének ismerete azért lehet fontos a köznevelési intézményvezető 

számára, mert átfogó képet nyújt arra vonatkozóan, hogy milyen fő paraméterek jellemzik az oktatási 

intézmények digitális kompetenciáit, s ezeket összevetve a saját intézményi gyakorlattal – digitális tanu-

lási technológiák rendelkezésre állása, a digitális tanulás és tanítás intézményi gyakorlata – tényszerű 

helyzetfeltárás készíthető. Az önreflexió és önértékelés eredményeként pedig megfogalmazható a digitá-

lis tanítás és tanulás intézményi jövőképe, digitális fejlesztési koncepció, stratégia és megvalósítási terv 

készíthető. A 7. táblázatban azokat a tematikus elemeket, alelemeket és deskriptorokat emeltük ki, ame-

lyek inputként szolgálhatnak a vezetőre vonatkozó digitális kompetenciák meghatározásakor.  

Tematikus 

elemek 
Alelemek Deskriptorok 

Vezetés 

és irányítás 

Az átfogó küldetés, vízió és 

stratégia része a digitális kori 

tanulás integrációja. 

  1. Világosan kijelölik a digitális tanulási technológiák potenciálját.  

  2. Kommunikálják a digitális tanulási technológiák előnyeit. 

  3. A stratégiai terv tartalmazza a digitális kori tanulást. 

  4. A nyílt oktatás az átlagember (tanulásban való aktív) részvételének 

(engagement) az egyik aspektusa. 

Megvalósítási terv támogatja 

a digitális kori tanulási straté-

giát. 

  5. A lehetővé tevő tényezőkre építenek, és figyelembe veszik a korlátokat 

a tervezés során. 

  6. A belső stakeholderek bizonyos autonómiával rendelkeznek. 

  7. Feltüntetik az alkalmazottak lehetőségeit, ösztönzőit és jutalmait. 

  8. Átfogóbb prioritásokat rendelnek a digitális kori tanulás mellé. 

  9. Kettős célkitűzésként jelenik meg a meglévő oktatási szolgáltatás és az 

új lehetőségek ajánlása. 

Létezik vezetési és irányítási 

modell. 

10. Mindenki tisztában van a megvalósítási tervvel, és elkötelezett iránta. 

11. Világosan körülhatárolják a menedzsment felelősségét. 

12. Költségvetést és emberi erőforrást rendelnek a feladathoz. 

13. Vizsgálják a megvalósítási terv eredményeit, minőségét és hatását. 

14. Kiértékelik a sajátos kezdeményezéseket és teszteket. 

15. Másokkal összevetve vizsgálják a megvalósítás helyzetét. 

16. A haladásért felelősséget vállalnak és felügyelik.  

Tanítás 

és tanulás 

Támogatják a digitális kom-

petenciákat, illetve egységes 

keretrendszer szerint mérik és 

értékelik őket. 

17. Az alkalmazottak és a diákok is rendelkeznek digitális kompetenciával. 

18. Hangsúlyos az online környezet biztonsága, kockázatai és a felelős ma-

gatartás. 

19. Egységes keretrendszer szerint mérik az alkalmazottak és a tanulók di-

gitális kompetenciáját. 

20. A digitális kompetencia beletartozik az alkalmazottak formális teljesít-

ményének értékelésébe. 

Felülvizsgálják az egyes sze-

repeket és pedagógiai megkö-

zelítéseket. 

21. Az alkalmazottak partnerek a változásokban.  

22. Lehetségesként és kívánatosként vetítik előre az alkalmazottak új szere-

peit. 

23. Lehetségesként és kívánatosként vetítik előre a tanulók új szerepeit. 

24. Tágítják a pedagógiai megközelítések körét. 

25. Fejlesztik a személyre szabott tanulást. 

26. Támogatják a kreativitást. 

27. Elvárják a kollaborációt és a csoportmunkát. 

28. Fejlesztik a társas és érzelmi készségeket. 

Szakmai fejlődés  29. Nyilvánvaló a folyamatos szakmai fejlődés iránti elkötelezettség.  

30. Minden szinten biztosítják az alkalmazottak számára a folyamatos szak-

mai fejlődés lehetőségét. 

31. Az egyéni és a szervezeti igényekhez igazítják a folyamatos szakmai 

fejlődést. 

32. A folyamatos szakmai fejlődési lehetőségek széles köre áll rendelke-

zésre. 

33. Támogatják az akkreditált / tanúsítvánnyal igazolt folyamatos szakmai 

fejlődési lehetőségeket. 

Értékelés Az értékelés formái vonzók 

és motiválók. 

34. Kiterjesztik a fejlesztő értékelés hatókörét. 

35. Változatossá teszik a szummatív értékelést. 

36. Támogatják az ön- és tanulótársi értékelést. 

37. Bátorítják és elvárják a gazdag, személyre szabott és jelentésteli vissza-

jelzést. 
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Elismerik az informális és a 

nemformális tanulást. 

38. Elismerik és akkreditálják az előzetes ismereteket, a tapasztalati tanu-

lást és a nyílt tanulást. 

A tanulással kapcsolatos ada-

tok (learning analytics) alap-

ján tervezik a tanulást. 

39. Stratégiai megfontolás tárgyát képezik a tanulással kapcsolatos adatok 

(learning analytics).  

40. Van a tanulással kapcsolatos adatok (learning analytics) használatára 

vonatkozó szabályzat. 

41. Támogatják a tanulást a tanulással kapcsolatos adatok (learning analy-

tics) felhasználásával. 

42. Támogatják a minőségmenedzsmentet és a curriculum-, illetve prog-

ramfejlesztést a tanulással kapcsolatos adatok (learning analytics) felhasz-

nálásával. 

Tartalom 

és tanterv 

Széleskörűen támogatják és 

alkalmazzák a digitális és a 

nyílt oktatási tartalmakat. 

43. Az alkalmazottak és a tanulók is hoznak létre tartalmat.  

44. Széleskörűen és hatékonyan alkalmazzák a tartalomtárakat (content 

repositories) 

45. Tiszteletben tartják a szellemi tulajdont és a copyrightot. 

46. A szükségesnek megfelelően engedélyezik digitális eszközök és tartal-

mak beszerzését. 

47. Támogatják és alkalmazzák a nyílt oktatási tartalmakat. 

48. Újragondolják a tantárgyalapú tanulást az integráltabb megközelítések 

érdekében. 

49. Újratervezik a tanulás idejét és helyét. 

50. Az online (tanulási) szolgáltatás valóság. 

51. Támogatják az autentikus kontextusban zajló tanulást. 

52. Nyilvánvaló a digitális tanulási szolgáltatás a tanterv különböző terüle-

tein. 

53. Fejlesztik a tanulók digitális kompetenciáit minden tantervi területen. 

Kollaboráció 

és hálózati kap-

csolat 

A kommunikáció megközelí-

tése stratégiai. 

59. Van határozott kommunikációs stratégiájuk.  

60. Nyilvánvaló a dinamikus online jelenlét. 

Fejlesztik a partnerségeket. 61. Nyilvánvaló az elkötelezettség a partnerség keretei között zajló tudás-

csere iránt. 

62. Ösztönzik az alkalmazottak és a tanulók aktív részvételét a partnersé-

gekben. 

7. táblázat: A DigCompOrg (a digitálisan kompetens oktatási intézmények) paraméterei és a vezetőkre vonatkozó digitáliskom-

petencia-elvárások kapcsolata 

Forrás: A European Framework for Digitally – Competent Educational Organisation 2015, http://publications.jrc.ec.eu-

ropa.eu/repository/bitstream/JRC98209/jrc98209_r_digcomporg_final.pdf (saját fordítás) 

A DigCompEdu az oktatókra vonatkozó digitáliskompetencia-elvárások keretrendszere, s a Dig-

Comp 2.1-hez hasonlóan különböző szinteken ezek az elvárások is érvényesíthetők a köznevelési intéz-

ményvezetővel szemben, mivel ő pedagógus is. A 8. táblázatban olyan kompetenciákat emeltünk ki, ame-

lyek kapcsolódnak a többi DigComp-keretrendszerhez, és szervezeti szinten adekvát módon értelmez-

hetők. Ha a pedagógus vezetői státuszt tölt be, ebben a szerepében – adekvát módon – ezek a kompe-

tenciák hangsúlyosabban érvényesíthetők.  

Kompetencia-

területek  

Kompetenciák A vezetőre vonatkozó digitáliskompetencia-elvárások lehetőségei 

Személyes Szervezeti 

1. Szakmai el-

kötelezettség 

(elmélyülés) 

1.1. Szervezeti 

kommunikáció 

Ismeri a digitális technológiák nyújtotta 

lehetőségeket a szervezeten belüli és kí-

vüli kommunikációban való használatra, 

és képes az alkalmazásukra. 

Ösztönzi és felügyeli a digitális tech-

nológiák használatával megvalósuló 

tanár-diák, tanár-szülő kommuniká-

ciót, tájékoztatást (az intézményi 

weboldalon). 

1.2. Szakmai együttmű-

ködés (kommunikáció) 

Képes a digitális technológiák használa-

tával az információk cseréjére és meg-

osztására a kollégák között. 

Ösztönzi és felügyeli a digitális tech-

nológiák használatával megvalósuló 

együttműködést a kollégák között és a 

szakmai munkaközösségeken belül. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC98209/jrc98209_r_digcomporg_final.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC98209/jrc98209_r_digcomporg_final.pdf
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1.3. Reflektív gyakorlat Képes saját digitális kompetenciáinak a 

fejlesztésére. 

Képes a digitális irányelvek és gya-

korlatok szervezeti szintű felmérésére 

és az ezekkel kapcsolatos kritikus 

visszajelzésre, aktívan közreműködik 

a szervezeten belüli gyakorlatok, 

irányelvek és elképzelések továbbfej-

lesztésében a digitális technológiák 

fejlesztése terén. 

1.4. Folyamatos digitális 

szakmai fejlődés (újként 

bekerült) 

Ismeri az online képzési lehetőségeket, 

és képes az igénybevételükre. 

Képes mások segítésére digitális 

kompetenciáik fejlesztésében, online 

képzési lehetőségek használata során 

(videók, webináriumok, MOOC-ok 

stb.) 

2. Digitális 

források 

2.1. Digitális erőforrások 

kiválasztása  

 

Ismeri a netikett szabályait. Képes a digitális erőforrások azonosí-

tására, értékelésére és kiválasztására; 

használata során figyelembe veszi a 

tanulási célt, pedagógiai megközelí-

tést és a tanulócsoportot. 

2.2. Digitális erőforrások 

létrehozása és módosítása 

(szervezése, megosztása 

és közreadása) 

Ismeri a digitális forrásokhoz rendelt 

különböző licenceket és a források fel-

használására vonatkozó szabályokat. 

Figyelemmel kíséri a digitális forrá-

sokhoz rendelt különböző licencek és 

a források felhasználására vonatkozó 

szabályok szervezeti szintű betartását. 

2.3. Digitális források ke-

zelése, védelme és meg-

osztása (megalkotása és 

átalakítása) 

Ismeri és megteszi az érzékeny adatok 

és források (pl. tanulók jegyei, vizsgák) 

megvédéséhez szükséges intézkedése-

ket. 

Figyelemmel kíséri az érzékeny ada-

tok és források (pl. tanulók jegyei, 

vizsgák) megvédéséhez szükséges in-

tézkedések szervezeti szintű betartá-

sát. 

Képes az adminisztrációs és a tanulók-

hoz kapcsolódó adatok, információk 

szükség szerinti megosztására kollégák-

kal, tanulókkal és szülőkkel. 

Figyelemmel kíséri az adminisztrá-

ciós és a tanulókhoz kapcsolódó ada-

tok, információk szükség szerinti 

megosztását a kollégák tanulókkal és 

szülőkkel folytatott online kommuni-

kációjában. 

3. Tanítás és 

tanulás (digitá-

lis pedagógia) 

3.1. Tanítás (digitális pe-

dagógia az oktatásban) 

Ismeri a digitális technológiák osztály-

termi és tanórán kívüli tantárgyi tanulást 

támogató használatának lehetőségeit. 

Ösztönzi és figyelemmel kíséri a digi-

tális technológiák osztálytermi (pl. in-

teraktív tábla, mobileszközök) és tan-

órán kívüli tantárgyi tanulást támo-

gató használatát. 

Ismeri a digitális technológia nyújtotta 

új formákat és módszereket. 

Ösztönzi és figyelemmel kíséri az új 

formák és pedagógiai módszerek ki-

dolgozását, kipróbálását (pl. a tükrö-

zött vagy fordított osztályterem mo-

dellje). 
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 3.2. Útmutató (digitális 

pedagógia a tanár-diák 

kapcsolatban) 

Ismeri a digitális technológia nyújtotta 

lehetőségeket a tanulók fejlődésének tá-

volról végzett monitorozására. 

Ösztönzi és figyelemmel kíséri a digi-

tális technológia nyújtotta lehetősége-

ket a tanulók fejlődése távolról vég-

zett monitorozásának tanári gyakorla-

tában. 

3.3. Együttműködő tanu-

lás (digitális pedagógia a 

diákok együttműködésé-

ben) 

Ismeri a digitális technológia nyújtotta 

lehetőségeket az együttműködő tanulás 

új formáiban és módszereiben. 

Ösztönzi és figyelemmel kíséri a digi-

tális technológia nyújtotta lehetősége-

ket az együttműködő tanulás új for-

máinak és módszereinek kipróbálásá-

ban. 

3.4. Önszabályozott tanu-

lás (digitális pedagógia 

az önirányítású tanulás-

ban) 

Ismeri az önszabályozott tanulást támo-

gató digitális technológia nyújtotta lehe-

tőségeket. 

Ösztönzi és figyelemmel kíséri az ön-

szabályozott tanulást támogató digitá-

lis technológia nyújtotta lehetőségek 

gyakorlati alkalmazását. 

4. Értékelés 

(digitális érté-

kelés) 

4.1. Értékelési stratégiák 

(az értékelés formátuma) 

Ismeri a formatív és szummatív értéke-

lésben használható digitális technológia 

nyújtotta lehetőségeket. 

 

Ösztönzi és figyelemmel kíséri a for-

matív és szummatív értékelésben 

használt digitális technológia nyúj-

totta lehetőségeket. 

4.2. Bizonyítékok (doku-

mentumok) elemzése 

Ismeri a tanulói tevékenységek, eredmé-

nyek dokumentálását szolgáló digitális 

technológiák lehetőségeit. 

 

Képes a tanulói tevékenységekre, ered-

ményekre vonatkozó digitális technoló-

giák használatával rögzített dokumentu-

mok összehasonlító elemzésére és érté-

kelésére. 

Ösztönzi és felügyeli a kollégák által 

készített elemzéseket és értékeléseket. 

4.3. Visszajelzés 

és tervezés 

Ismeri a tanulók és/vagy szülők napra-

kész tájékoztatását támogató digitális 

technológia nyújtotta lehetőségeket. 

Ösztönzi és felügyeli a tanulók 

és/vagy szülők naprakész tájékoztatá-

sát. 

5. Tanulók tá-

mogatása (diá-

kok képessé té-

tele) 

5.1. Hozzáférhetőség és 

befogadás (elérés és be-

vonás) 

Ismeri a speciális támogatást igénylő ta-

nulók (pl. szellemi vagy fizikai korlá-

tokkal rendelkező tanulók; tanulási za-

varokkal küzdő tanulók) tanulási tartal-

makhoz való hozzáférését biztosító digi-

tális technológiákat és stratégiákat. 

Ösztönzi és figyelemmel kíséri a spe-

ciális támogatást igénylő tanulók ta-

nulási tartalmakhoz való hozzáférését 

biztosító digitális technológiák és 

stratégiák gyakorlati alkalmazását. 

5.2. Differenciálás 

és személyre szabás 

Ismeri az egyes tanulók speciális igé-

nyeinek kielégítése érdekében (pl. disz-

lexia, ADHD) használható digitális 

technológiákat, a digitális tanulási tevé-

kenységek lehetőségeit. 

Ösztönzi és felügyeli az egyes tanulók 

speciális igényeinek kielégítése érde-

kében használt digitális technológiák, 

digitális tanulási tevékenységek gya-

korlati megvalósulását. 

5.3. Tanulók (a diákok) 

aktív bevonása 

Ismeri a tanulási környezet megváltoz-

tatását szolgáló digitális technológiák 

nyújtotta lehetőségeket. 

Ösztönzi és figyelemmel kíséri a ta-

nulási környezet megváltoztatására 

szolgáló digitális technológiák nyúj-

totta lehetőségek gyakorlati megvaló-

sulását. 

Ismeri a szervezeti működést meghatá-

rozó jogszabályi és fenntartói, valamint 
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6. Segítség-

nyújtás a tanu-

lók digitális 

kompetenciái-

nak fejlesztésé-

hez  (a diákok 

digitális kom-

petenciáinak 

elősegítése) 

6.1. Információ és média-

műveltség (info- és mé-

diaírástudás) 

intézményi szintű információgyűjtés, di-

gitálistartalom-kezelés lehetőségeit. 

Képes a digitális információk és tartal-

mak elemzésére, összehasonlítására, 

kritikus értékelésére, az adatok és infor-

mációk hitelességének megállapítására. 

 

6.2. Digitális kommuni-

káció és együttműködés 

Képes a különböző digitális csatornákon 

keresztül megvalósuló kapcsolatterem-

tésre a kollégákkal és külső partnerek-

kel. 

Figyelemmel kíséri a kollégák digitá-

lis kommunikációs szokásait. 

Ismeri és betartja a netikett szabályait.  

6.3. Digitális tartalom lét-

rehozása (tartalomalko-

tás) 

Képes olyan tanári közösségi tevékeny-

ségek, feladatok, értékelések alkalmazá-

sára, amelyek a kollégákat is ösztönzik 

digitális tartalmak létrehozására. 

Ösztönzi és figyelemmel kíséri az 

egyes tanárok és szakmai munkakö-

zösségek együttműködését digitális 

tartalmak létrehozásában és szerkesz-

tésében (pl. tanmenet, tematikus terv, 

óratervek, tanulói online teljesítmény-

mérő feladatok kidolgozása). 

6.4. Felelős használat 

(digitális jóllét) 

Ismeri a digitális technológiák használa-

tának kockázatait (adatvédelem, egész-

ségügyi és környezetvédelmi kockáza-

tok), és képes ezek kezelésére. 

Ösztönzi a digitális technológiák 

használatával kapcsolatos kockázatok 

széles körű megismerését, és figye-

lemmel kíséri a felkészültséget a koc-

kázatok kezelésére. 

6.5. Digitális probléma-

megoldás 

Ismeri a digitális környezetben működő 

eszközök lehetséges technikai problé-

máit. 

Figyelemmel kíséri a digitális környe-

zetben működő eszközök alkalmazá-

sából adódó technikai problémákat. 

Képes a technikai problémák beazonosí-

tására és a megoldásukhoz szükséges 

intézkedésekre. 

A technikai problémák beazonosítása 

után intézkedik a megoldásuk érdeké-

ben. 

8. táblázat: A DigCompEdu (oktatóikompetencia-elvárások) és a vezetővel szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárások 

lehetőségei  

Forrás: saját szerkesztés 

Az iskolavezetők számára kidolgozott Közép-európai Kompetencia Keretrendszerben definiált 

komponensek sora egyrészt az intézményvezetői szerep komplexitását bemutatni hivatott eszközrend-

szer, másrészt az intézményvezetői szerep azonosításához szükséges jellegzetességek összegzése. A 

rendszer kidolgozóinak döntése nyomán azon kompetenciák, amelyek több területen is előfordulhatnak, 

oda kerültek, ahová ismétlődés nélkül a lehető legjobban illenek, ami nem kisebbíti az adott kompetencia 

fontosságát a többi területen, viszont kiszűri az ismétlődéseket, és átláthatóbbá teszi a rendszert. 

Az iskolavezetők számára kidolgozott Közép-európai Kompetencia Keretrendszer vezetőikompe-

tencia-elvárásaiból a 9. táblázatban azokat emeltük ki, amelyek a digitális kompetenciák meglétéhez, 
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megteremtéséhez vagy potenciális fejlesztéséhez kapcsolódnak, de nem kerültek be az intézményveze-

tést fő tevékenységként választó mesterpedagógusoktól elvárt vezetői kompetenciák, így az önértékelés 

körébe, holott a minősítés és a vezetők tanfelügyeleti ellenőrzési szempontjai között ezek egy része sze-

repel. 

Ugyanakkor az intézményvezetést fő tevékenységként választó mesterpedagógusok önértéke-

lési rendszerében szerepelnek azok az alapvető elvárások, amelyek a tanulás és a tanítás, valamint az 

intézményi operatív működés digitális átállásában alapként szolgálhatnak – ezt az 5. táblázat mutatja be 

(lásd a 16. oldalon). 

1. A tanulás és tanítás operatív és stratégiai irányítása 

Ismeretek Ismeri azokat a stratégiákat, amelyek a hatékony tanulási és tanítási módszerek gyakorlatba való 

átültetéséhez szükségesek.  

Ismeri, mely tanulási és tanítási módszerek segítik elő leginkább a diákok és a tanárok fejlődését, 

tanulását. 

Képességek A minőségi tanulás érdekében képes megtervezni az iskolafejlesztés folyamatát. 

Képes a pedagógiai és jogalkotási alapelveket hozzákapcsolni az oktatás folyamatához.  

Képes figyelemmel kísérni a legújabb oktatási trendeket, és hozzákapcsolni őket a pedagógiai, 

jogalkotási folyamatokhoz.  

Attitűdök Fontosnak tartja, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a legújabb fejlesztésekkel kapcso-

latban.  

A tanterv egészében elkötelezett a tanulást támogató vezetés mellett. 

2. A változások operatív és stratégiai irányítása 

Ismeretek Ismeri az új oktatási trendeket.  

Ismeri a kockázatokat és a kockázatkezelést. 

Képességek Képes az iskolát nyitott, a környező közösséget befogadó intézménnyé fejleszteni.  

Képes változást és innovációt kezdeményezni. 

Attitűdök Szívesen próbál ki új dolgokat.  

Kitartó, és fontosnak tekinti, hogy a változásra és az innovációra vonatkozóan tisztán látható céljai 

legyenek. 

3. Önmaga operatív és stratégiai irányítása 

Ismeretek Ismeri az infokommunikációs technológiákat (IKT).  

Tisztában van vele, mely interperszonális területei szorulnak fejlesztésre. 

Képességek Képes rugalmasan reagálni változó körülményekre.  

Képes naprakésznek lenni az oktatáson kívüli történések terén. 

Attitűdök Nyitottság és pozitív hozzáállás jellemzi.  

Vállalkozószellemű. 

4. Mások operatív és stratégiai irányítása 

Ismeretek Ismeri, milyen készségek és képességek szükségesek a különböző szerepekben és pozíciókban 

való teljesítéshez. 

Ismeri az iskolai légkör és kultúra struktúráját, ezek fejlesztési lehetőségeit. 

Képességek Képes kommunikációs modellek, eszközök és technikák alkalmazására.  

Képes a kollégákat ösztönözni, és a kihívásokhoz való pozitív viszonyulásukat erősíteni. 

Attitűdök Fontosnak tartja motiváló és inspiráló munkakörnyezet kialakítását.  
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Az erősségekre és a pozitívumokra koncentrál. 

5. Az intézmény operatív és stratégiai irányítása 

Ismeretek Ismeri a szervezetierőforrás-igényeket (eszközök, felújítás stb.).  

Ismeri az adminisztratív rendszert, irányelveket. 

Sokféle kommunikációs eszközt, csatornát ismer (nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.). 

Képességek Képes az információk világos átadására. 

Képes statisztikákat, számadatokat stb. kezelni. 

Képes a különböző célcsoportoknak megfelelő kommunikációs eszközöket választani. 

Képes a kommunikációs eszközök, csatornák hatékony használatára a célok elérése érdekében. 

Attitűdök Felelősnek érzi magát az intézményi menedzsment minden vonatkozásával kapcsolatban.  

Az iskolát szolgáltatást nyújtó intézménynek tekinti. 

9. táblázat: A köznevelési intézményvezetővel szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárások kapcsolódási lehetőségei 

(ajánlás)  

Forrás: saját szerkesztés a Közép-európai Kompetencia Keretrendszer iskolavezetőknek című anyag alapján 

4. A köznevelési intézményvezetővel szemben támasztott 
digitáliskompetencia-elvárások 

A téma kapcsán feltárt előzmények és tartalmak ismerete kezdetben komoly dilemmát okozott a szakértői 

műhely számára, hogy melyik DigComp-keretrendszert vegye alapul a köznevelési intézményvezetőre 

vonatkozó digitáliskompetencia-elvárások keretrendszerének és tartalmának kidolgozása során. Végül 

az iskolavezetők számára kidolgozott Közép-európai Kompetencia Keretrendszer, valamint ennek adap-

tációja a hazai pedagógus-előmeneteli rendszerben, az intézményvezető mesterpedagógus minősítésére 

kidolgozott keretrendszer és tartalom, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (az intéz-

ményvezető ellenőrzése és az intézményellenőrzés) ellenőrzési-értékelési szempontjai szolgáltak alap-

ként, a DigComp-keretrendszerek adekvát tartalmait integrálva.  

A köznevelési intézményvezetővel szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárásokra szóló 

javaslatunk – a rendszerszintű konzisztencia erősítése érdekében – értelemszerűen a hazai előmeneteli 

rendszerben kidolgozott vezetői önértékelési területekhez és az intézményvezető mesterpedagógus ve-

zetőikompetencia-elvárásaihoz illeszkedik, direktebb módon kiegészítve azokat a vezetőre vonatkozó di-

gitáliskompetencia-elvárásokkal, amelyek a DOS és a DigComp-keretrendszerek szellemiségéből, fej-

lesztési törekvéseiből erednek.  

A köznevelési intézményvezetővel szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárásokra vonat-

kozó javaslatunk a következő. 

Az intézményvezető mesterpedagógus digitális kompetenciái 

1. A fejlesztés/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása terén  
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Ismeretek: 

 Ismeri azokat a stratégiákat, amelyek a digitális tanulási és tanítási módszerek gyakorlatba való 

átültetéséhez szükségesek. 

 Ismeri a tanulókkal és a pedagógusokkal szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárásokat, 

és egységes keretrendszer szerint méri és értékeli őket. 

 Ismeri a tanulási környezet megváltoztatására szolgáló digitális technológiák nyújtotta lehetősé-

geket. 

 Ismeri a digitális technológia nyújtotta új formákat és módszereket. 

 Ismeri, mely tanulási és tanítási módszerek segítik elő leginkább a diákok és a tanárok digitális 

kompetenciáinak fejlődését, tanulását. 

 Ismeri a speciális támogatást igénylő tanulók (pl. szellemi vagy fizikai korlátokkal rendelkező 

tanulók, tanulási zavarokkal küzdő tanulók) tanulási tartalmakhoz való hozzáférését biztosító 

digitális technológiákat és stratégiákat. 

 Ismeri a tanulói teljesítmény-ellenőrzés során, a formatív és szummatív értékelésben használ-

ható digitális technológia nyújtotta lehetőségeket.  

Képességek: 

 Képes megtervezni a digitális iskolafejlesztés folyamatát a minőségi tanulás érdekében. 

 Képes figyelemmel kísérni a legújabb oktatási trendeket és digitális fejlesztéseket, illetve adap-

tálni a tanulási eredményesség növelését szolgáló megoldásokat (különösen a speciális igényű 

és a kiemelt figyelmet igénylő tanulók tanulásának támogatására).  

Attitűdök: 

 Fontosnak tartja, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a legújabb digitális fejlesztések-

kel kapcsolatban. 

 Elkötelezett a digitális tanulást és oktatásszervezést támogató vezetés mellett. 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása terén 

Ismeretek: 

 Ismeri az új oktatási trendeket, a digitális tanulási környezet jellemzőit, a digitális iskolaként való 

működés feltételeit. 

 Ismeri a digitális átállással járó kockázatokat és a kockázatkezelést. 
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Képességek: 

 Képes kezdeményezni a digitális átállással járó változást és innovációt. 

 Támogatja digitális tartalmak létrehozását és alkalmazását a tanulás és tanítás folyamatában.  

Attitűdök: 

 Szívesen próbál ki új dolgokat a digitális technológia nyújtotta lehetőségek kihasználásával. 

 Kitartó, és fontosnak tartja, hogy a digitális átállással járó változásra és az innovációra vonatko-

zóan tisztán látható céljai legyenek. 

 

3. Saját vezetői szerepének, tevékenységének stratégiai és operatív irányítása, kontrollálása terén 

Ismeretek: 

 Ismeri az infokommunikációs technológiákat (IKT). 

 Ismeri az infokommunikációs eszközök, hálózatok önfejlesztést támogató lehetőségeit. 

 Ismeri a digitális technológiák használatának kockázatait (adatvédelem, egészségügyi és kör-

nyezetvédelmi kockázatok). 

 Ismeri a pedagógusokkal szemben támasztott digitáliskompetencia-elvárásokat és fejlesztendő 

digitális interperszonális kompetenciáit.  

Képességek: 

 Képes rugalmasan reagálni a digitális átállással járó változó körülményekre. 

 Képes kezelni a digitális technológiák használatával járó kockázatokat (adatvédelem, egész-

ségügyi és környezetvédelmi kockázatok). 

 Önfejlesztése során képes online tanulási lehetőségeket igénybe venni.  

Attitűdök: 

 Nyitott és pozitív hozzáállású. 

 Vállalkozószellemű. 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása terén 

Ismeretek: 

 Ismeri, milyen készségek és képességek szükségesek a különböző szerepekben és pozíciók-

ban a digitális tanulás és tanítás megvalósításához. 
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 Ismeri az iskola digitális adottságait, kompetenciáit, ezek fejlesztési lehetőségeit.  

Képességek: 

 Képes kommunikációs modelleket, eszközöket és technikákat alkalmazni. 

 Képes ösztönözni a kollégákat, és erősíteni a digitális átállással járó kihívásokhoz szükséges 

pozitív hozzáállásukat. 

 Képes olyan tanári közösségi tevékenységek, feladatok, értékelések alkalmazására, amelyek a 

kollégákat is ösztönzik digitális tartalmak létrehozására. 

Attitűdök: 

 Fontosnak tartja motiváló és inspiráló munkakörnyezet kialakítását, a digitális technológia nyúj-

totta lehetőségek használatát az intézményi feladatok teljesítése során. 

 Az erősségekre és a pozitívumokra koncentrál. 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása terén 

Ismeretek: 

 Ismeri a tanulás-tanítás innovációjára használható digitális technológiákat. 

 Ismeri a digitális átálláshoz szükséges szervezetierőforrás-igényeket (eszközök, felújítás stb.). 

 Ismeri az adminisztratív rendszert és irányelveket, illetve a tanulással kapcsolatos adatok 

(learning analytics) tárolásával, megosztásával kapcsolatos adatbiztonsági előírásokat, és meg-

teszi az érzékeny adatok és források (pl. tanulói jegyek, vizsgák) megvédéséhez szükséges in-

tézkedéseket. 

 Sokféle kommunikációs eszközt, csatornát ismer (nyomtatott, elektronikus, közösségi média 

stb.).  

Képességek: 

 Képes intézménye digitális jövőképének kialakítására. 

 Képes a tanulást és a tanítást támogató digitális adminisztrációs eszközök széles körű alkalma-

zására. 

 Képes kezelni a tanulással kapcsolatos statisztikákat, számadatokat stb. 

 Képes azonosítani a különböző célcsoportoknak (tanulók, szülők, tantestület) megfelelő kom-

munikációs eszközöket. 
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 A célok elérése érdekében képes hatékonyan használni a kommunikációs eszközöket, csator-

nákat.  

Attitűdök: 

 Felelősséget érez az intézményi működés digitális technológia nyújtotta fejlesztési lehetőségei-

nek kihasználásáért. 

 Az iskolát szolgáltatást nyújtó intézménynek tekinti, a digitális technológia nyújtotta lehetősége-

ket az ezzel kapcsolatos célok érdekében is használja. 

 

Javasolt kompetenciakeret az Europass keretrendszerhez igazodva 

Információ feldolgozása 

Mesterszintű felhasználó 

Képes vagyok haladó szintű keresési stratégiákat alkalmazni, hogy megbízható információt találjak az 

interneten. Tudok internetes feedeket használni (pl. RSS), hogy naprakész legyek a számomra érdekes 

tartalmakból. Számos szempontból fel tudom mérni az adott információ megbízhatóságát és érvényes-

ségét. Ismerem az információkeresés, -tárolás és -előhívás új módjait. El tudom menteni különböző for-

mátumokban az interneten talált információkat. Tudok felhőszolgáltatást használni.  

Információfeldolgozási tudásomat/képességemet felhasználom az intézmény helyzetfeltáró vizsgálatai-

hoz, mentorálási és tudásmegosztó tevékenységeimhez. Intézményvezetőként (vagy a helyetteseként) 

és munkaközösség-vezetőként tudom keresni, tárolni és továbbítani az intézménybe kívülről érkező, il-

letve a belső adatbázisokban lévő információkat. 

Tartalom létrehozása 

Mesterszintű felhasználó 

Létre tudok hozni vagy módosítani tudok összetett multimédia-tartalmakat különböző formátumokban, 

különféle digitális felületetek, eszközök segítségével. Létre tudok hozni honlapot programozási nyelv 

használatával. Képes vagyok különböző eszközök haladó szintű formázási funkcióit használni (pl. körle-

vél, különböző formátumú dokumentumok egyesítése, haladó szintű formátumok használata, makrók). 

Tudom, hogyan kell a licenceket és szerzői jogokat kezelni. Számos programozási nyelvet tudok hasz-

nálni. Tudom, hogyan kell számítógépes eszközökkel adatbázisokat tervezni, létrehozni és módosítani.  

Tartalom-létrehozó tudásomat tudom alkalmazni az intézményi stratégia, az intézményfejlesztési terv és 

saját vezetői programom kidolgozása, valamint a változásmenedzsment tevékenysége során. 
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Kommunikáció 

Mesterszintű felhasználó 

Sokféle kommunikációs eszközt használok aktívan (e-mail, chat, SMS, azonnali üzenetváltás, blogok, 

mikroblogok, közösségi oldalak) online kapcsolattartásra. Képes vagyok létrehozni és kezelni csoport-

munkaeszközöket (pl. elektronikus naptár, projektkezelő rendszerek, online ellenőrző rendszerek, online 

táblázatkezelők). Online felületek aktív felhasználója vagyok, és számos online szolgáltatást használok 

(pl. közszolgáltatások, internetbank, online vásárlás). Tudom használni különböző kommunikációs esz-

közök haladó szintű funkcióit (pl. videókonferencia, adatmegosztás, alkalmazásmegosztás).  

Személyközi és információs szerepeimben tudom alkalmazni kommunikációs tudásomat a nyilvános 

megjelenések, a kapcsolatépítő és -teremtő, hivatali vezető, szóvivői alszerepek során valamennyi érin-

tett kapcsolati relációban (tanuló, szülő, fenntartó, települési környezet, szakmai-tudományos szerveze-

tek, gazdasági-társadalmi szervezetek képviselői stb.). A létrehozott csoportmunkaeszközöket képes va-

gyok használni a tanulóközösségek, a szakmai munkaközösségek és az intézményvezetés szintjén, il-

letve ezek között. 

Problémamegoldás 

Mesterszintű felhasználó 

A digitális technológia használatakor felmerülő csaknem valamennyi problémát meg tudom oldani. Ki tu-

dom választani a megfelelő eszközt, alkalmazást, szoftvert vagy szolgáltatást a (nem technikai jellegű) 

problémák megoldására. Ismerem az új technológiai fejlesztéseket. Értem az új eszközök működését. 

Rendszeresen fejlesztem digitális készségeimet.  

Mesterszintű felhasználói tudásomat alkalmazni tudom a változások menedzselése, illetve intézményem 

digitális iskolává válásának, innovatív tanulószervezetté fejlesztésének komplex vezetői tevékenysége 

során. 

Biztonság 

Mesterszintű felhasználó 

Rendszeresen ellenőrzöm a biztonsági beállításokat, az általam használt eszközöket és/vagy alkalmazá-

sokat. Tudom, mit kell tennem, ha a számítógépemet megfertőzi egy vírus. Tudom konfigurálni vagy mó-

dosítani digitális eszközeim tűzfal- és biztonsági beállításait. Tudom, hogyan kell e-maileket vagy fájlokat 

titkosítani. Tudok szűrőket beállítani, hogy kiválogassák a levélszemetet. Észszerűen használom az in-

formációs-kommunikációs technológiát a testi és pszichés egészségügyi problémák elkerülése érdeké-

ben. Tisztában vagyok a digitális technológiáknak a mindennapi életre, az online fogyasztásra és a kör-

nyezetre gyakorolt hatásával.  
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Az egyéni biztonsággal kapcsolatos felhasználói tudásom alapján szervezem és irányítom az informatikai 

biztonsági szabályzat (IBSZ) és más előírások figyelembevételével az intézmény egészére mint szerve-

zetre, mint „digitális üzemre” vonatkozó előírások kidolgozását, betartatását és az ezzel kapcsolatos 

szankcionálásokat. Középpontba állítom a gyermekek/tanulók biztonságát. 

  



31 
 

Források, publikációk jegyzéke 

Bali, M. (2016): Knowing the difference between digital skills and digital literacies, and teaching both, 

https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2016/02/03/knowing-the-differencebetween-digital-

skills-and-digital-literacies-and-teaching-both  

Bates, T. (2014): Choosing teaching methods for a digital age, https://www.tonyba-

tes.ca/2014/08/10/choosing-teaching-methods-for-a-digital-age/  

Bruff, D. (2010): Classroom response systems (“Clickers”) https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pa-

ges/clickers/  

Casey, L. (2015): In 'flipped' classroom, kids watch videos at home, do homework at school, 

http://www.ctvnews.ca/canada/in-flipped-classroom-kids-watch-videos-at-home-dohomework-at-school-

1.2519213  

Digital skills vs. digital literacy: What’s the difference? (2017): https://www.teachaway.com/2017/11/03/di-

gital-skills-vs-digital-literacy-whats-difference  

Eady, M. J. – Lockyer, L. (2013): Tools for learning: technology and teaching strategies, 

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1413&context=asdpapers  

How education has evolved from traditional teaching method to digital (2016): http://www.intelligentpart-

ners.com/how-education-has-evolved-from-traditional-teachingmethod-to-digital/  

Ilomäki, L. – Kantosalo, A. – Lakkala, M. (2011): What is digital competence? https://tuhat.helsinki.fi/por-

tal/files/48681684/Ilom_ki_etal_2011_What_is_digital_competenc e.pdf  

Jacob, B. A. (2016): The opportunities and challenges of digital learning, https://www.brookings.edu/re-

search/the-opportunities-and-challenges-of-digital-learning/  

Khairnar, C. M. (2015): Advance pedagogy: Innovative methods of teaching and learning, 

http://www.ijiet.org/papers/629-D026.pdf  

Learning in the 21st century (2008): https://www.certiport.com/Portal/Common/DocumentLib-

rary/IEAB_Whitepaper040808.pdf 

Martin, F. – Ertzberger, J. (2013): Here and now mobile learning: An experimental study on the use of 

mobile technology, http://www.florencemartin.net/site2014/publications/Martin_ComputersandEduca-

tion_Mo bileLearning.pdf  

Miller, A. (2012): 5 best practices for the flipped classroom, https://www.edutopia.org/blog/flipped-

classroom-best-practices-andrew-miller  

https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2016/02/03/knowing-the-differencebetween-digital-skills-and-digital-literacies-and-teaching-both
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2016/02/03/knowing-the-differencebetween-digital-skills-and-digital-literacies-and-teaching-both
https://www.tonybates.ca/2014/08/10/choosing-teaching-methods-for-a-digital-age/
https://www.tonybates.ca/2014/08/10/choosing-teaching-methods-for-a-digital-age/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/clickers/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/clickers/
http://www.ctvnews.ca/canada/in-flipped-classroom-kids-watch-videos-at-home-dohomework-at-school-1.2519213
http://www.ctvnews.ca/canada/in-flipped-classroom-kids-watch-videos-at-home-dohomework-at-school-1.2519213
https://www.teachaway.com/2017/11/03/digital-skills-vs-digital-literacy-whats-difference
https://www.teachaway.com/2017/11/03/digital-skills-vs-digital-literacy-whats-difference
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1413&context=asdpapers
http://www.intelligentpartners.com/how-education-has-evolved-from-traditional-teachingmethod-to-digital/
http://www.intelligentpartners.com/how-education-has-evolved-from-traditional-teachingmethod-to-digital/
https://tuhat.helsinki.fi/portal/files/48681684/Ilom_ki_etal_2011_What_is_digital_competenc%20e.pdf
https://tuhat.helsinki.fi/portal/files/48681684/Ilom_ki_etal_2011_What_is_digital_competenc%20e.pdf
https://www.brookings.edu/research/the-opportunities-and-challenges-of-digital-learning/
https://www.brookings.edu/research/the-opportunities-and-challenges-of-digital-learning/
http://www.ijiet.org/papers/629-D026.pdf
https://www.certiport.com/Portal/Common/DocumentLibrary/IEAB_Whitepaper040808.pdf
https://www.certiport.com/Portal/Common/DocumentLibrary/IEAB_Whitepaper040808.pdf
http://www.florencemartin.net/site2014/publications/Martin_ComputersandEducation_Mo%20bileLearning.pdf
http://www.florencemartin.net/site2014/publications/Martin_ComputersandEducation_Mo%20bileLearning.pdf
https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-best-practices-andrew-miller
https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-best-practices-andrew-miller


32 
 

Ormiston, M. (2015): How to use cell phones as learning tools, http://www.teachhub.com/how-use-cell-

phones-learning-tools  

Paddock, R. (2016): BYOD, is it right for your school?, http://edtechnology.co.uk/Article/byod-is-it-right-

for-your-school  

Pewhairangi, S. (2016): Digital skills are not the same as digital literacy, http://www.techsoupforlib-

raries.org/blog/digital-skills-are-not-the-same-as-digital-literacy  

Staley, D. J. (2004): Adopting digital technologies in the classroom, https://er.educause.edu/~/media/fi-

les/article-downloads/eqm0432.pdf  

Sweeney, J. (2012): BYOD in education (Australia, New Zealand), http://1to1sustainmentdeecd.glo-

bal2.vic.edu.au/files/2013/07/BYOD_DELL-2dtch9k.pdf  

Teaching and learning in digital world (2015): http://llibres.urv.cat/index.php/purv/cata-

log/view/155/139/321-1 

The difference between Digital Learning and Digital Literacy? (2013): https://jturner56.files.word-

press.com/2013/01/digital-literacy-paper.pdf  

Thieman, G. Y.: Using technology as a tool for learning and developing 21st century citizenship skills: An 

examination of the NETS and technology use by preservice teachers with their K-12 students, 

http://www.citejournal.org/volume-8/issue-4-08/social-studies/using-technology-as-atool-for-learning-

and-developing-21st-century-citizenship-skills-an-examination-of-thenets-and-technology-use-by-

preservice-teachers-with-their-k-12-students/  

Viswanathan, P. (2017): BYOD: impact on education, https://www.lifewire.com/bring-your-own-device-im-

pact-on-education-2373101  

Walker, A. (2015): Digital literacy or digital competence? (2016): http://www.aishawal-

ker.com/2015/03/12/digital-literacy-or-digital-competence/  

Walsh, K. (2015): 8 examples of transforming lessons through the SAMR cycle, http://www.emerginged-

tech.com/2015/04/examples-of-transforming-lessons-through-samr/  

 

  

http://www.teachhub.com/how-use-cell-phones-learning-tools
http://www.teachhub.com/how-use-cell-phones-learning-tools
http://edtechnology.co.uk/Article/byod-is-it-right-for-your-school
http://edtechnology.co.uk/Article/byod-is-it-right-for-your-school
http://www.techsoupforlibraries.org/blog/digital-skills-are-not-the-same-as-digital-literacy
http://www.techsoupforlibraries.org/blog/digital-skills-are-not-the-same-as-digital-literacy
https://er.educause.edu/~/media/files/article-downloads/eqm0432.pdf
https://er.educause.edu/~/media/files/article-downloads/eqm0432.pdf
http://1to1sustainmentdeecd.global2.vic.edu.au/files/2013/07/BYOD_DELL-2dtch9k.pdf
http://1to1sustainmentdeecd.global2.vic.edu.au/files/2013/07/BYOD_DELL-2dtch9k.pdf
http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/view/155/139/321-1
http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/view/155/139/321-1
https://jturner56.files.wordpress.com/2013/01/digital-literacy-paper.pdf
https://jturner56.files.wordpress.com/2013/01/digital-literacy-paper.pdf
http://www.citejournal.org/volume-8/issue-4-08/social-studies/using-technology-as-atool-for-learning-and-developing-21st-century-citizenship-skills-an-examination-of-thenets-and-technology-use-by-preservice-teachers-with-their-k-12-students/
http://www.citejournal.org/volume-8/issue-4-08/social-studies/using-technology-as-atool-for-learning-and-developing-21st-century-citizenship-skills-an-examination-of-thenets-and-technology-use-by-preservice-teachers-with-their-k-12-students/
http://www.citejournal.org/volume-8/issue-4-08/social-studies/using-technology-as-atool-for-learning-and-developing-21st-century-citizenship-skills-an-examination-of-thenets-and-technology-use-by-preservice-teachers-with-their-k-12-students/
https://www.lifewire.com/bring-your-own-device-impact-on-education-2373101
https://www.lifewire.com/bring-your-own-device-impact-on-education-2373101
http://www.aishawalker.com/2015/03/12/digital-literacy-or-digital-competence/
http://www.aishawalker.com/2015/03/12/digital-literacy-or-digital-competence/
http://www.emergingedtech.com/2015/04/examples-of-transforming-lessons-through-samr/
http://www.emergingedtech.com/2015/04/examples-of-transforming-lessons-through-samr/


33 
 

Digitális kompetenciák a PISA felmérésekben:  

Balázsi Ildikó – Ostorics László – Schumann Róbert – Szalay Balázs – Szepesi Ildikó (2010): A PISA 

2009 tartalmi és technikai jellemzői, OH, Budapest.  

Balázsi Ildikó – Ostorics László – Szalay Balázs – Szepesi Ildikó – Vadász Csaba (2013): A PISA 2012 – 

Összefoglaló jelentés, OH, Budapest.  

Ostorics László – Szalay Balázs – Szepesi Ildikó – Vadász Csaba (2016): PISA 2015 – Összefoglaló 

jelentés, OH, Budapest. 

Sue Thomson – Lisa De Bortoli – Sarah Burkley (2013): The PISA2012 assesment of students matema-

tical, scientific and reading literacy ACER. 


