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Javaslat a pedagógusok digitáliskompetencia-szintjeinek meghatározásához
BEVEZETÉS

A pedagógusok digitális kompetenciáit leíró DigCompEdu keretrendszert az állampolgári digitális
kompetenciák DigComp 2.1 keretrendszerére és az oktatási intézmények digitális kompetenciáit leíró
DigCompOrg keretrendszerre alapozva dolgozták ki.
A DigCompEdu létrehozásának célja annak részletezése, hogy az információs és kommunikációs
technológiák (továbbiakban IKT) hogyan használhatók az oktatás fejlesztésére és innovációjára (az
oktatás minden szintjén).
A DigCompEdu keretrendszer – az európai ajánlás szerint1 – hat fő kompetenciaterületet tartalmaz:
1. szakmai környezet; 2. a digitális erőforrások feltárása, létrehozása és megosztása; 3. a digitális
eszközök használata, illetve összehangolása az oktatási és tanulási folyamattal; 4. az értékelési folyamat
segítése digitális eszközökkel és stratégiákkal; 5. a tanulók bevonása digitális eszközök segítségével;
6. a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése. A fő kompetenciaterületek kapcsolódását az 1. ábra
szemlélteti.

1.ábra. A pedagógusok digitális kompetenciáinak fő elemei a DigCompEdu területei alapján
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https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu (utolsó letöltés: 2019.11.30.)
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A fő kompetenciaterületekhez rendelt részletesebb kompetencialeírások – összesen 22 kompetenciáé –
a digitális eszközök használatára, a hatékony, befogadó és innovatív tanulási stratégiák kidolgozására
fókuszálnak. A tanulási-tanítási folyamat irányításában a pedagógusoktól elvárható digitális kompetenciák
leírását a keretrendszer 2–5. kompetenciaterületei tartalmazzák. A fő kompetenciaterületeken belül
részletezett kompetenciákról a 2. ábra nyújt áttekintést.

2. ábra. A fő kompetenciaterületek részterületei a DigCompEdu keretrendszer alapján

A pedagógusokkal szemben a digitális kompetenciákkal kapcsolatban támasztott elvárások hazai
keretrendszerére szóló ajánlás, a fő kompetenciaterületek és az egyes kompetenciaterületekhez rendelt
kompetenciák kijelölésében megegyezik a DigCompEdu keretrendszerrel. A fő kompetenciaterületeken
belüli konkrétabb kompetenciaelvárások meghatározásában részben az európai trendek, részben a hazai
pedagógusminősítés rendszerében megfogalmazott digitális kompetenciaelvárások voltak iránymutatók.
A hazai pedagógusokkal szemben a digitális kompetenciákkal kapcsolatban támasztott elvárások
leírása a DigCompEdu keretrendszerrel azonos módon, a szintek tagolásában – A1-A2, B1-B2, C1-C2 –
az európai ajánlást megtartva, a szintek elnevezésében – Belépő, Felfedező, Beépítő, Gyakorlott,
Irányító, Újító – a hazai pedagógusminősítés rendszerében is értelmezhető kategóriákhoz illeszkedik. A
piktogram a szintek közötti lényegi különbségek szemléltetésére szolgál.
A fő kompetenciaterületeken belül az egyes kompetenciaterületekhez rendelt kompetenciák
konkrétabb kifejtése a pedagógusoktól általában elvárható digitális kompetenciák leírását tartalmazza.
Az egyes digitáliskompetencia-szinteken való előrelépés közvetlenül nem feleltethető meg a
pedagógusminősítés rendszerében való előrehaladás szintjeinek. Szükséges kiemelni, hogy a digitális
kompetenciák tényleges gyakorlati megléte csak igen differenciáltan azonosított elvárásrendszerben, a
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pedagógust foglalkoztató köznevelési intézmény státuszától, az intézmény funkciójától, valamint a
tényleges pedagógiai tevékenység jellegétől függően várható el, illetve minősíthető. A digitális
kompetenciák meglétének és az elért szint megfelelő voltának értékelése reálisan csak az adott
munkaköri feladatok által igényelt jelenlegi és jövőbeni digitális elvárásoktól függően lehetséges.
A hazai pedagógusokkal szemben a digitális kompetenciákkal kapcsolatban támasztott elvárásokat
a következő táblák tartalmazzák.
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A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ,
A DigCompEdu (2017. XII.) ALAPJÁN KIDOLGOZOTT JAVASLAT
A PEDAGÓGUSOK DIGITÁLISKOMPETENCIA-SZINTJEINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ
DigCompEdu-szintek

A szint elnevezése

A1

A2

B1

B2

C1

C2

BELÉPŐ

FELFEDEZŐ

BEÉPÍTŐ

GYAKORLOTT

IRÁNYÍTÓ

ÚJÍTÓ

Piktogram

A szintlépés jellemzői
Kíváncsiság,
hajlandóság
A szint rövid leírása

A belépők tisztában vannak a
digitális technológiák
használatában rejlő
lehetőségekkel pedagógiai és
szakmai gyakorlatuk erősítése
érdekében. Ugyanakkor nincs,
vagy csak kevés tapasztalatuk
van a digitális technológiák
pedagógiai célú használatával
kapcsolatban. A digitális
technológiákat elsősorban a
felkészüléshez, az
adminisztrációhoz vagy a
szervezeti kommunikációhoz
használják.
A belépőknek útmutatásra és
bátorításra van szükségük
módszertani repertoárjuk
bővítéséhez és meglévő digitális
kompetenciáik pedagógiai
szempontból történő
alkalmazásához.

Észszerű használat,
variálhatóság

A felfedezők tisztában vannak a
digitális technológiák
használatában rejlő
lehetőségekkel, és nyitottak
pedagógiai és szakmai
gyakorlatuk bővítésére. Digitális
technológiákat alkalmaznak a
digitális kompetencia egyes
területein, anélkül, hogy átfogó
vagy következetes megközelítést
alkalmaznának.
A felfedezőknek ösztönzésre,
betekintésre és inspirációra van
szükségük pl. a kollégák példáján
és útmutatásán keresztül, amely
bevált gyakorlatok cseréje révén
is megvalósulhat.

Célirányosság,
kockázatcsökkentés

A beépítők számos környezetben
próbálkoznak a digitális
technológiákkal, számos célra,
sokféle gyakorlatba integrálva
használják őket. A digitális
technológiákat kreatívan
alkalmazzák, megmutatva ezzel
szakmai elkötelezettségük különböző
aspektusait. Szívesen bővítik
gyakorlati repertoárjukat. Azon
dolgoznak, hogy megértsék, mely
eszközök és módszerek működnek
legjobban a különböző pedagógiai
helyzetekben, és hogyan
illeszkednek a digitális technológiák
a pedagógiai stratégiákhoz és
módszerekhez. Időre van szükségük
a kísérletezéshez, elmélkedéshez.
Katalizálhatja ezt az együttműködés
ösztönző ereje és a tudáscsere,
hogy mindennapi gyakorlottá
válhassanak a megszerzett
ismeretek.
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Visszacsatolás,
tudásmegosztás

A gyakorlottak számos digitális
technológiát alkalmaznak
magabiztosan, kreatívan és
kritikusan, hogy javítsák pedagógiai
szakmai tevékenységüket.
Célszerűen választják ki a digitális
technológiákat az adott helyzetekre,
és megpróbálják megérteni a
különböző digitális stratégiák
előnyeit és hátrányait. Kíváncsiak és
nyitottak az új ötletekre, tudva, hogy
sok mindent még nem próbáltak ki.
A kísérleteiket módszertani
repertoárjuk kiterjesztésére,
strukturálására és konszolidálására
használják. Az innovatív
gyakorlatban a gyakorlottak minden
oktatási szervezet gerincét jelentik.

Kritikusság,
megújítás

Az irányítók következetes és
átfogó megközelítéssel
használják a digitális
technológiákat a pedagógiai és
szakmai gyakorlatok erősítésére.
A digitális stratégiák széles körű
repertoárjára támaszkodnak,
tudják, hogyan kell kiválasztani
közülük a legmegfelelőbbet egy
adott pedagógiai helyzethez.
Folyamatosan reflektálnak saját
gyakorlatukra, és tovább is
fejlesztik. Folyamatosan frissítik
tudásukat, nyitottak az új
fejlesztések és ötletek
megismerésére. Tudásukat
továbbadják.

Az újítók megkérdőjelezik a kortárs digitális
és pedagógiai gyakorlatok megfelelőségét.
A rendkívül innovatív és komplex digitális
technológiákkal kísérleteznek és/vagy új
pedagógiai megközelítéseket fejlesztenek ki.
Az újítók egyedülálló és ritka tagjai a
pedagógustársadalomnak.
Kiemelten innovatívak, gyakran válnak a
fiatal pedagógusok példaképévé.

1. SZAKMAI ELKÖTELEZETTSÉG
A pedagógusok digitális kompetenciája azt fejezi ki, hogy képesek a digitális technológiák használatára, nemcsak a tanítás javítására, hanem a kollégákkal, tanulókkal, szülőkkel és más érdeke lt felekkel való szakmai kapcsolattartás érdekében is. Fontos a szakmai fejlődés
és a kollektíva, a jó és folyamatos innováció a szervezetben és a tanításban.
A1 – BELÉPŐ
A2 – FELFEDEZŐ
B1 – BEÉPÍTŐ
B2 – GYAKORLOTT
C1 – IRÁNYÍTÓ
C2 – ÚJÍTÓ

1.1 SZERVEZETI
KOMMUNIKÁCIÓ
A digitális technológiák használata erősíti
a szervezeti kommunikációt a tanulókkal,
szülőkkel és más partnerekkel.
Hozzájárulás a szervezeti kommunikációs
stratégiák együttes fejlesztéséhez.
Tevékenységek:
– további tanulási erőforrások és
információk létrehozása a tanulók (és a
szülők) számára;
– a szervezeti eljárások (pl. szabályok,
kinevezések, események) megismertetése
a tanulókkal és a szülőkkel;
– a tanulók és a szülők egyéni
tájékoztatása, pl. a haladásról és a
problémákról;
– kommunikáció a szervezeten belül és
azon túl;
– kommunikáció az oktatási projekthez
kapcsolódó harmadik féllel, pl. meghívott
szakértőkkel;
– kommunikáció a szervezet weboldalán a
vállalati digitális technológiákon,
platformokon vagy kommunikációs
szolgáltatásokon keresztül;
– tartalmi hozzájárulás a szervezet
weboldalához vagy a virtuális tanulási
környezethez;
– hozzájárulás a szervezeti
kommunikációs stratégiák együttes
fejlesztéséhez.

A belépők tisztában vannak a digitális
technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel pedagógiai és szakmai
gyakorlatuk erősítése érdekében. Ugyanakkor
nincs, vagy csak kevés tapasztalatuk van a
digitális technológiák pedagógiai célú
használatával kapcsolatban. A digitális
technológiákat elsősorban a felkészüléshez, az
adminisztrációhoz vagy a szervezeti
kommunikációhoz használják.
A belépőknek útmutatásra és bátorításra van
szükségük módszertani repertoárjuk
bővítéséhez és meglévő digitális kompetenciáik
pedagógiai szempontból történő
alkalmazásához.

A felfedezők tisztában vannak a digitális
technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel, és nyitottak pedagógiai és
szakmai gyakorlatuk bővítésére. Digitális
technológiákat alkalmaznak a digitális
kompetencia egyes területein, anélkül, hogy
átfogó vagy következetes megközelítést
alkalmaznának.
A felfedezőknek ösztönzésre, betekintésre és
inspirációra van szükségük pl. a kollégák
példáján és útmutatásán keresztül, amely bevált
gyakorlatok cseréje révén is megvalósulhat.

A beépítők számos környezetben próbálkoznak
a digitális technológiákkal, számos célra,
sokféle gyakorlatba integrálva használják őket.
A digitális technológiákat kreatívan
alkalmazzák, megmutatva ezzel szakmai
elkötelezettségük különböző aspektusait.
Szívesen bővítik gyakorlati repertoárjukat. Azon
dolgoznak, hogy megértsék, mely eszközök és
módszerek működnek legjobban a különböző
pedagógiai helyzetekben, és hogyan
illeszkednek a digitális technológiák a
pedagógiai stratégiákhoz és módszerekhez.
Időre van szükségük a kísérletezéshez,
elmélkedéshez. Katalizálhatja ezt az
együttműködés ösztönző ereje és a tudáscsere,
hogy mindennapi gyakorlottá válhassanak a
megszerzett ismeretek.

A gyakorlottak számos digitális technológiát
alkalmaznak magabiztosan, kreatívan és
kritikusan, hogy javítsák pedagógiai szakmai
tevékenységüket. Célszerűen választják ki a
digitális technológiákat az adott helyzetekre, és
megpróbálják megérteni a különböző digitális
stratégiák előnyeit és hátrányait. Kíváncsiak és
nyitottak az új ötletekre, tudva, hogy sok
mindent még nem próbáltak ki.
A kísérleteiket módszertani repertoárjuk
kiterjesztésére, strukturálására és
konszolidálására használják. Az innovatív
gyakorlatban a gyakorlottak minden oktatási
szervezet gerincét jelentik.

Az irányítók következetes és átfogó
megközelítéssel használják a digitális
technológiákat a pedagógiai és szakmai
gyakorlatok erősítésére.
A digitális stratégiák széles körű repertoárjára
támaszkodnak, tudják, hogyan kell kiválasztani
közülük a legmegfelelőbbet egy adott
pedagógiai helyzethez. Folyamatosan
reflektálnak saját gyakorlatukra, és tovább is
fejlesztik. Folyamatosan frissítik tudásukat,
nyitottak az új fejlesztések és ötletek
megismerésére. Tudásukat továbbadják.

Az újítók megkérdőjelezik a kortárs digitális és
pedagógiai gyakorlatok megfelelőségét.
A rendkívül innovatív és komplex digitális
technológiákkal kísérleteznek és/vagy új
pedagógiai megközelítéseket fejlesztenek ki.
Az újítók egyedülálló és ritka tagjai a
pedagógustársadalomnak.
Kiemelten innovatívak, gyakran válnak a fiatal
pedagógusok példaképévé.

A digitális technológiák kismértékű
használata a kommunikációban.

Tudatában van a digitális
technológiák használatának a
kommunikációban, és alapszinten
használja őket.
PÉLDÁK:
Használok digitális technológiákat a
kommunikációban pl. a tanulókkal,
a szülőkkel, a kollégákkal vagy a
segítő személyzettel.

A digitális technológiák hatékony és
felelős módon való alkalmazása a
kommunikációban.

A digitális technológiák strukturált
és érzékeny módon történő
használata a kommunikációban.

A kommunikációs stratégiák
értékelése és megvitatása.

Reflektálás a kommunikációs
stratégiákra és azok újratervezése.

PÉLDÁK:
Különféle digitális kommunikációs
csatornákat és eszközöket
használok és alkalmazok, a
kommunikációs céltól és
kontextustól függően.
Felelősségteljesen és etikusan
kommunikálok a digitális
technológiák használatával, pl.
tiszteletben tartom a netikettet és a
felhasználási szabályokat.

PÉLDÁK:
Kiválasztom a legmegfelelőbb
csatornát, formátumot és stílust egy
adott kommunikációs célhoz és
kontextushoz.
Kommunikációs stratégiáimat az
adott közönséghez igazítom.

PÉLDÁK:
Értékelek, reflektálok, és
együttműködve vitatjuk meg,
hogyan használhatók hatékonyan a
digitális technológiák mind
szervezeti, mind egyéni
kommunikációra.
A digitális technológiákat
alkalmazom, hogy az adminisztratív
eljárások átláthatóbbak legyenek a
tanulók és/vagy a szülők számára,
és hogy lehetőségük legyen
megalapozott döntéseket hozni a
jövőbeni tanulási prioritásokkal
kapcsolatban.

PÉLDÁK:
Hozzájárulok egy koherens elképzelés
vagy stratégia kidolgozásához a
digitális technológiák hatékony és
felelősségteljes használatára a
kommunikációban.

Tisztában van a digitális
technológiák lehetőségeivel, és
érdeklődik a pedagógiai és szakmai
gyakorlat tartalmának elmélyítése
iránt. A digitális kompetencia egyes
területein digitális technológiákat
alkalmaz, anélkül, hogy átfogó vagy
következetes megközelítést
ismerne.
A felfedezőnek ösztönzésre,
betekintésre és inspirációra van
szüksége, pl. a kollégák példáján és
útmutatásán keresztül, amely bevált
kollektív gyakorlatok cseréje révén
is megvalósulhat.
Tudatában van a digitális
technológiák használatának a
kommunikációban, és alapszinten
használja őket.
Az iskola szabályzatának
megfelelően alkalmaz online
kommunikációs eszközöket a
tanulókkal vagy szülőkkel folytatott
kommunikáció során. A tanulókkal
szinkrón, a szülőkkel aszinkron
kommunikációt folytat.

Számos környezetben számos
célból próbálkozik a digitális
technológiákkal, sokszor beépíti
őket a pedagógiai gyakorlatba.
Mindazonáltal még mindig azon
dolgozik, hogy megértse, mely
eszközök működnek legjobban a
különböző helyzetekben, és azok
hogyan illeszkednek a digitális
technológiákhoz, a pedagógiai
stratégiákhoz és módszerekhez.
A beépítőnek időre van szüksége a
kísérletezéshez és elmélkedéshez,
kiegészítve az együttműködés
ösztönzésével és a tudáscserével,
hogy szakértővé váljon.
A kommunikációban hatékonyan és
felelős módon alkalmazza a digitális
technológiákat.
Kreatívan használja
kommunikációra és
együttműködésre a digitális
technológiákat. Szívesen bővíti
gyakorlati módszertani készletét.

Következetes és átfogó
megközelítéssel alkalmazza a
digitális technológiákat a
pedagógiai és szakmai gyakorlatok
erősítésére a kommunikáció
területén. A digitális stratégiák
széles körű repertoárjára
támaszkodik, egy adott helyzethez
ki tudja választani közülük a
legmegfelelőbbet.

Tudását továbbadja kollégáinak.
Tanári munkacsoportot szervez, a
kommunikációs stratégiák
értékelése és megvitatása
mindennapi rutinja része.

Megkérdőjelezi a kortárs digitális és
pedagógiai gyakorlatok
megfelelőségét. A rendkívül innovatív
és komplex digitális technológiákkal
kísérletezik, és/vagy új pedagógiai
megközelítéseket fejleszt ki. Az újító
egyedülálló és ritka típus. Ő testesíti
meg az innovációt, a fiatal tanárok
példaképe.

Előre megtervezi, hogy az adott
tanévben milyen új kommunikációs
eszközöket vezet be a tanulókkal
vagy szülőkkel folytatott
kommunikáció során. Ezekkel
kísérletezik, az eredményekről
beszámol a kollégáknak.

Egy koherens elképzelés vagy
stratégia kidolgozásával kísérletezik a
digitális technológiák hatékony és
felelősségteljes használatáért a
kommunikációban.

Kíváncsi az újabb, egyszerű
kommunikációs csatornák
használatára, kísérletezik velük,
hogy kiválassza a számára
legmegfelelőbbet, csevegőcsoport
létrehozását kezdeményezi,
értékeli, ki nem aktív online; ezen
tanulókat tanórán buzdítja a
részvételre.
A felfedezőnek ösztönzésre,
betekintésre és inspirációra van
szüksége, pl. a kollégák példáján,
útmutatásán keresztül, bevált
gyakorlatok cseréje révén. Képes
együttműködni és tapasztaltabb
kollégáitól megtanulni a korábban
használtakhoz hasonló elvek szerint
működő kommunikációs
alkalmazások használatát.

Érzékeny az újabb, összetett
kommunikációs csatornák
használatára, kísérletezik velük,
személyre szabja őket, határozottan
képviseli a tanulókkal vagy
szülőkkel folytatott kommunikáció
során az intézmény kommunikációs
policyjét.

Folyamatosan reflektál saját
gyakorlatára, és tovább is fejleszti.
Folyamatosan frissíti ismereteit az
új fejlesztések és ötletek terén.
Kíváncsi az újabb, összetett
kommunikációs csatornák
használatára, kísérletezik velük,
személyre szabja őket, sikertelen
kísérleteit kritikával illeti.
Kritikusan gondolkodik arról, hogy a
pedagógiai cél elérésének
érdekében a legmegfelelőbb
kommunikációs módszert
alkalmazza-e.
Kommunikációs tevékenysége
során önellenőrzést végez.

Előre megtervezi, hogy az adott
tanévben milyen új kommunikációs
eszközöket vezet be a tanulókkal
vagy szülőkkel folytatott
kommunikáció során. Ezekkel
kísérletezik, az eredményekről
beszámol a kollégáknak,
visszajelzéseket vár tőlük a saját
tapasztalataik alapján.
Folyamatosan reflektál saját
gyakorlatára, tovább is fejleszti, és
beszámol róla kollégáinak.
Kíváncsi az újabb, összetett
kommunikációs csatornák
használatára, kollégáival közösen
kísérletezik velük.
Kritikusan gondolkodik arról, hogy a
pedagógiai cél elérésének
érdekében a legmegfelelőbb
kommunikációs módszert
alkalmazza-e, ennek érdekében
egyeztet kollégáival a jó
gyakorlatokról.
Kommunikációs tevékenysége
során önellenőrzést végez, és
tapasztalatait megosztja a
kollégáival.

Vezető szerepet lát el annak
vizsgálata során, hogy a pedagógiai
cél elérésének érdekében a
legmegfelelőbb kommunikációs
módszereket alkalmazzák-e az
iskolában.
Az intézmény kommunikációs
tevékenysége során önellenőrzést
végez és javaslatokat tesz.

Körlevelet ír a szülőknek a
fogadóórával kapcsolatban.
Ha más kollégától már látta
alkalmazni, maga is Doodle-t indít,
hogy megtudja, melyik a
legalkalmasabb időpont az
összejövetelre.
Az e-mailezése során figyelmet
fordít arra, hogy kit tesz másolatba,
és kit titkos másolatba.
Gondosan ügyel a levelek
továbbítása során arra, hogy
bizalmas információk ne kerüljenek
illetéktelenekhez, ezért az
előzményeket is ellenőrzi.

Eseményt hoz létre a naptárában,
és üzenetet küld a résztvevőknek.
Meg tudja tekinteni, hogy ki fogadta
el a felkérést.
Ha van saját Facebook-profilja,
nagy figyelmet fordít rá, hogy
hogyan kommunikál a
nyilvánossággal.
Szabadsága idején automata
választ állít be. Szűrőket alkalmaz a
beérkező levelekhez.

Kollégáival közösen blogot indít,
amelynek adminisztrátoraként
működik.
Levelezőcsoportot hoz létre, amit
adminisztrál.
Segít kidolgozni iskolája
intézményre szabott
kommunikációs szabályzatát.

Bekapcsolja az iskolát a jó gyakorlatok
megosztásába. Okostelefonján ellátja
az iskola blogjának admin-feladatait.
Ha egy oktató és egy szülő között vita
robban ki online felületen, segít
moderálni.

PÉLDÁK:
Ritkán használom a digitális
technológiákat a kommunikációban.

Példák ismeretre

Tisztában van a digitális
technológiákban rejlő pedagógiai
lehetőségekkel, ugyanakkor nagyon
kevés tapasztalata van a digitális
technológiákkal, elsősorban a
szervezeti kommunikációhoz
használja őket, alapszinten.
A kommunikációban kismértékben
használja a digitális technológiákat.

Példák kompetenciára

Nem vagy csak nagyon ritkán
használ online kommunikációs
eszközöket a tanulókkal vagy
szülőkkel folytatott kommunikáció
során.

Példák attitűdre

Nyitott az egyszerű kommunikációs
csatornák használatára, leveleire 7
napon belül válaszol.

Példák autonómiára

Újoncként vezetőtanári útmutatásra
és bátorításra van szüksége
repertoárja bővítéséhez és meglévő
digitális kompetenciái pedagógiai
alkalmazásához.
Egyszerűbb, begyakorolt
kommunikáció során képes az
önálló munkára vagy
együttműködésre, egyéb esetekben
nem.
Újszerű vagy összetettebb folyamat
esetén irányításra és a kollégák
vagy a rendszergazda folyamatos
segítségére van szüksége.
Az e-mail klienst nem tudja
feltelepíteni az okostelefonjára, de
ha már fut, a szükséges adatokat
meg tudja adni.
Alapszinten képes eligazítani a
tanulókat a kommunikációs
sztenderdek kapcsán, pl. felhívja a
figyelmet a megszólítás
fontosságára az e-mailekben is.
Segítséggel képes feltelepíteni a
Vibert az okostelefonjára, önállóan
kezdeményez csevegést a szülői
képviselettel, kimenő hívásokhoz
nem tud egyenleget vásárolni.
Meg tudja nézni, hogy a Facebook
Messenger felületén küldött
üzeneteit mikor tekintették meg.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

A beépítőnek időre van szüksége a
kísérletezéshez és elmélkedéshez,
kiegészítve azt az együttműködés
ösztönzésével és a tudáscserével,
hogy szakértővé váljon.
Összetettebb, begyakorolt
kommunikációs vagy
együttműködési feladatok során is
képes az önálló munkára,
utánaolvas a szükséges
ismereteknek.
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Saját neve alatt blogot indít. Az ott
folyó kommunikációt moderálja.
Okostelefonján egy kliens alatt több
e-mail-címet is kezel.
Nem bonyolódik online vitákba a
szülőkkel, figyelmet fordít arra, hogy
mely esetekben szükséges a
személyes, face-to-face
kommunikáció.

Folyamatosan reflektál saját
gyakorlatára és tovább is fejleszti.
Folyamatosan frissíti ismereteit az új
fejlesztések és ötletek terén. Kíváncsi
az újabb, összetett kommunikációs
csatornák használatára, kísérletezik
velük, személyre szabja őket,
sikertelen kísérleteit kritikával illeti.

1.2 SZAKMAI
EGYÜTTMŰKÖDÉS
A digitális technológiák használata segíti
az együttműködést más pedagógusokkal,
az ismeretek és tapasztalatok
megosztását, illetve a pedagógiai
gyakorlatok közös megújítását.
Tevékenységek:
– együttműködés más pedagógusokkal
egy meghatározott projekt vagy feladat
elvégzésében;
– ismeretek, források és tapasztalatok
cseréje, megosztása a kollégák között;
– oktatási anyagok közös fejlesztése;
– a professzionális együttműködő
hálózatok használatával – ami forrásul
szolgálhat az egyén saját professzionális
fejlődéséhez is – új pedagógiai
gyakorlatok és módszerek felfedezése és
a rájuk való reflektálás.

A digitális technológiák alacsony
szintű használata az
együttműködésben.
PÉLDÁK:
Ritkán használom a digitális
technológiákat a kollégákkal való
együttműködésben.

Tudatában van a digitális
technológiák használatának az
együttműködésben, és alapszinten
használja őket.
PÉLDÁK:
Használok digitális technológiákat a
szervezeten belül dolgozó
kollégákkal való együttműködésre,
pl. egy közös projektben való
munkában vagy tartalmak,
ismeretek és vélemények
cseréjében.

A digitális technológiák használata
a gyakorlatok megosztására és
cseréjére.

Digitális technológiák alkalmazása
az együttműködésen alapuló
tudásépítéshez.

A digitális technológiák
felhasználása a gyakorlatokra és
kompetenciákra adott reflexióhoz,
valamint azok fejlesztéséhez.
PÉLDÁK:
Az együttműködő hálózatokban
létrejött ismereteket és
erőforrásokat használom, hogy
visszajelzést kapjak a
kompetenciáimat illetően, és
fejlesszem őket, valamint bővítsem
az általam használt digitális
gyakorlatok repertoárját.

A digitális technológiák alkalmazása
az innováció megkönnyítésére.

PÉLDÁK:
A digitális közösségeket új
pedagógiai források vagy
módszerek feltárására, illetve új
ötletek megszerzésére használom.
Digitális technológiákat használok
arra, hogy megosszam és
kicseréljem az általam használt
forrásokat, ismereteimet és
véleményemet a szervezetemen
belül és azon kívül dolgozó
kollégákkal.
Számos környezetben számos
célból próbálkozik a digitális
technológiákkal, sokszor beépíti
őket a pedagógiai gyakorlatba.
Mindazonáltal még mindig azon
dolgozik, hogy megértse, mely
eszközök működnek legjobban a
különböző helyzetekben, és azok
hogyan illeszkednek a digitális
technológiákhoz, a pedagógiai
stratégiákhoz és módszerekhez.
A beépítőnek időre van szüksége
a kísérletezéshez és
elmélkedéshez, kiegészítve az
együttműködés ösztönzésével és
a tudáscserével, hogy szakértővé
váljon. Az együttműködésben
hatékony és felelős módon
alkalmazza a digitális
technológiákat.

PÉLDÁK:
Aktívan használom a digitális
közösségeket az ötletek cseréjére
és a digitális források együttes
fejlesztésére.

Következetes és átfogó
megközelítéssel alkalmazza a
digitális technológiákat a
pedagógiai és szakmai
gyakorlatok erősítésére a
kommunikáció területén. A
digitális stratégiák széles körű
repertoárjára támaszkodik, egy
adott helyzethez ki tudja
választani közülük a
legmegfelelőbbet. Tudását
továbbadja a tanulóknak.
A digitális technológiák
alkalmazása a tanulókkal való
együttműködésen alapuló
tudásépítéshez mindennapi
rutinjának része.

A digitális stratégiák széles körű
repertoárjára támaszkodik, egy
adott helyzethez kollégáival
egyetértésben ki tudja választani
közülük a legmegfelelőbbet.
Tudását továbbadja a kollégáknak.
A digitális technológiák
alkalmazása a kollégákkal való
együttműködésen alapuló
tudásépítéshez mindennapi
rutinjának része.

Megkérdőjelezi a kortárs digitális és
pedagógiai gyakorlatok
megfelelőségét. A rendkívül
innovatív és komplex digitális
technológiákkal kísérletezik és/vagy
új pedagógiai megközelítéseket
fejleszt ki. Az újító egyedülálló és
ritka típus. Ő testesíti meg az
innovációt, a fiatal tanárok
példaképe.

Kreatívan használja
együttműködésre a digitális
technológiákat. Szívesen bővíti
gyakorlati módszertani készletét.
Forrásokat oszt meg
körlevelekben a kollégáival.

Előre megtervezi, hogy az adott
tanévben milyen új
együttműködési eszközöket
vezet be a tanulókkal vagy
szülőkkel folytatott kommunikáció
során. Ezekkel kísérletezik, az
eredményekről beszámol a
kollégáknak, javaslatokat tesz.

Előre megtervezi, hogy az adott
tanévben milyen új
együttműködési eszközöket
vezet be a tanulókkal vagy
szülőkkel folytatott kommunikáció
során, majd a jó gyakorlatokat
meghonosítja kollégái körében.
Tanári munkacsoportot hoz létre,
amelyben a kollégákkal együtt
folyamatosan reflektál saját
gyakorlatára, amit tovább is
fejleszt. Kíváncsi az újabb,
összetett együttműködési felületek
használatára, melyek különböző
szintű kommunikációs
jogosultságot biztosítanak,
kísérletezik velük, személyre
szabja őket, és kollégái
tapasztalataira is kíváncsi.
Kritikusan gondolkodik arról,
hogy a pedagógiai cél
elérésére a legmegfelelőbb
együttműködési módszert
alkalmazza-e kollégáival
együtt. Új technológia
alkalmazása során megosztja
tapasztalatait a kollégáival, és
támogatja őket az alkalmazási
folyamatban.

Megtervezi a digitális technológiák
alkalmazását az innováció
megkönnyítésére a szülőkkel és
kollégákkal folytatott
kommunikáció során.
Tapasztalatairól előadásokon
számol be, workshopokon vesz
részt.
Felismeri az együttműködésben
rejlő lehetőségeket, kíváncsi az
újabb, összetett együttműködési
felületek használatára, kísérletezik
velük, személyre szabja őket, jó
gyakorlatait megosztja a
kollégákkal.

Példák ismeretre

Tisztában van a digitális
technológiákban rejlő pedagógiai
lehetőségekkel, ugyanakkor
nagyon kevés tapasztalata van a
digitális technológiákkal,
elsősorban az
együttműködéshez használja
őket alapszinten.
Az együttműködésben
kismértékben használja a
digitális technológiákat.

Példák kompetenciára

Nem vagy csak nagyon ritkán
használ online kommunikációs
eszközöket a kollégákkal való
együttműködés során.

Példák attitűdre

Nyitott az egyszerű
kommunikációs együttműködési
eszközök használatára.

Kíváncsi az újabb, egyszerű
együttműködési csatornák
használatára, kísérletezik velük,
hogy kiválassza a számára
legmegfelelőbbet, tananyagokhoz
egy közös állomány létrehozását
kezdeményezi a tanulókkal.

Érzékeny az újabb, összetett
kommunikációs csatornák
használatára, kísérletezik
velük, személyre szabja őket,
határozottan képviseli a
tanulókkal vagy szülőkkel
folytatott kommunikáció során
az intézmény kommunikációs
policyjét.

Folyamatosan reflektál saját
gyakorlatára, és tovább is fejleszti.
Folyamatosan frissíti ismereteit az
új fejlesztések és ötletek terén.
Kíváncsi az újabb, összetett
együttműködési felületek
használatára, kísérletezik velük,
személyre szabja őket, sikertelen
kísérleteit kritikával illeti.

Példák autonómiára

Újoncként vezetőtanári
útmutatásra és bátorításra van
szüksége repertoárja bővítéséhez
és meglévő digitális kompetenciái
pedagógiai alkalmazásához.
Egyszerűbb együttműködés során
képes az önálló munkára, egyéb
esetekben nem. Újszerű vagy
összetettebb folyamat esetén
irányításra és a kollégák vagy a
rendszergazda folyamatos
segítségére van szüksége.
A Facebookon képes megosztani
szakmai információkat a saját
profilja alatt, és az oda nem illő
kommenteket kiszűrni.
Egy Word-fájlban használja az
egyszerű korrektúrát, és
megjegyzéseket fűz más
szövegéhez.

A felfedezőnek ösztönzésre,
betekintésre és inspirációra van
szüksége, pl. a kollégák példáján,
útmutatásán keresztül, bevált
gyakorlatok cseréje révén. Képes
együttműködni és tapasztaltabb
kollégáitól megtanulni a korábban
használtakhoz hasonló elvek
szerint működő együttműködési
platformok használatát.

A beépítőnek időre van szüksége
a kísérletezéshez és
elmélkedéshez, kiegészítve azt az
együttműködés ösztönzésével és
a tudáscserével, hogy szakértővé
váljon. Összetettebb, begyakorolt
együttműködési feladatok során is
képes az önálló munkára,
utánaolvas a szükséges
ismereteknek.

Kritikusan gondolkodik arról,
hogy a pedagógiai cél
elérésének érdekében a
legmegfelelőbb
együttműködési módszert
alkalmazza-e. Új technológia
alkalmazása során
önellenőrzést végez.

PowerPoint-prezentációt készít
közösen a tanulókkal.
A Dropboxában tárolt fájlt
megosztja a kollégákkal.
Wikipédia-szócikket javít
bejelentkezés nélkül.
A Google Drive-on elhelyezett
táblázatot közösen szerkeszti
kollégáival.

Prezi-prezentációt készít, melynek
szerkesztésére meghív kollégákat
is. Sharepointban megosztja
kollégákkal a tartalmait.
Blogot indít, kollégákat hív meg
szerkesztőnek.
Wikipédia-szócikk kapcsán vitát
kezdeményez az erre kialakított
lapon.

Keretrendszerben (Moodle vagy
WordPress) e-learningtananyagokat hoz létre. Preziprezentációt hoz létre valós időben
a tanulókkal együtt.
Előre megosztja az elméleti
ismereteket a tanulókkal, munkája
során alkalmazza a flipped
classroom módszert.
Saját Wikipédia-szócikket szerkeszt
az általa oktatott tárgyak
témájában.

Bizonytalan a saját fejlesztési
szükségleteivel kapcsolatban.

Tudatában van a saját fejlesztési
szükségleteinek.

PÉLDÁK:
Tudom, hogy fejlesztenem kell a
digitális készségemet, de nem
tudom, hogyan és hol kezdjem.

PÉLDÁK:
Tisztában vagyok a saját digitális
kompetenciáim korlátaival és a
képzés szükségességével.

A kísérletezést és az egymástól
való tanulást a fejlődés forrásaként
kezeli.
PÉLDÁK:
Kísérletezéssel és egymástól való
tanulással igyekszem fejleszteni és
korszerűsíteni digitális pedagógiai
kompetenciámat.
Gondolkodom a digitális
technológiák által lehetővé tett új
pedagógiai megközelítéseken, és
kreatívan kísérletezem velük.

Tisztában van a digitális
technológiákban rejlő alapvető
pedagógiai lehetőségekkel,
ugyanakkor nagyon kevés
tapasztalata van. Bizonytalan a
saját fejlesztési szükségleteivel
kapcsolatban.

Tisztában van a digitális
technológiák lehetőségeivel, és
érdeklődik a pedagógiai és
szakmai gyakorlat tartalmának
elmélyítése iránt. A digitális
kompetencia egyes területein
digitális technológiákat alkalmaz,
anélkül, hogy átfogó vagy
következetes megközelítést
ismerne.
A felfedezőnek ösztönzésre,
betekintésre és inspirációra van

Számos környezetben, számos
célból próbálkozik a digitális
technológiákkal, sokszor beépíti
őket a pedagógiai gyakorlatba.
Már azon dolgozik, hogy
megértse, mely eszközök
működnek legjobban a különböző
helyzetekben, és hogyan
illeszkednek a digitális
technológiákhoz, a pedagógiai
stratégiákhoz és módszerekhez.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

1.3 REFLEKTÍV GYAKORLAT
Egyénileg és kollektíven tükrözni,
kritikusan értékelni és aktívan fejleszteni a
saját és az oktatási közösségünk digitális
pedagógiai gyakorlatát.
Tevékenységek:
– kritikus véleményalkotás saját digitális
és pedagógiai gyakorlatunkról;
– a kompetenciabeli hiányosságok és a
fejlesztendő területek megállapítása;
– segítségkérés saját digitális és
pedagógiai gyakorlatunk fejlesztésében;
– célzott képzések igénybevétele és
lehetőségek kihasználása a folyamatos
szakmai fejlődéshez;
– törekvés saját digitális pedagógiai
gyakorlatunk repertoárjának állandó
bővítésére és erősítésére;
– mások segítése digitális pedagógiai
kompetenciájuk fejlesztésében;
– a digitális irányelvek és gyakorlatok
szervezeti szinten történő felmérése és az
ezekre való kritikus visszajelzés;
– aktív közreműködés a szervezeten belüli
gyakorlatok, irányelvek és elképzelések
továbbfejlesztésében a digitális
technológiák használata terén.

Példák ismeretre

Tisztában van a digitális
technológiák lehetőségeivel, és
érdeklődik a pedagógiai és
szakmai gyakorlat tartalmának
elmélyítése iránt. A digitális
kompetencia egyes területein
digitális technológiákat
alkalmaz, anélkül, hogy átfogó
vagy következetes
megközelítést ismerne.
A felfedezőnek ösztönzésre,
betekintésre és inspirációra van
szüksége, pl. a kollégák
példáján és útmutatásán
keresztül, amely bevált kollektív
gyakorlatok cseréje révén is
megvalósulhat.
Tudatában van a digitális
technológiák használatának az
együttműködésben, és
alapszinten használja őket.
Egyszerű oktatási anyagokat
fejleszt online a tanulókkal
közösen. Megvizsgálja, milyen
egyszerű felületeket használhat
az együttműködésre.
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PÉLDÁK:
A digitális közösségeket arra
használom, hogy segítsek más
oktatóknak a digitális és pedagógiai
kompetenciáik fejlesztésében. A
digitális közösségeket használom
arra, hogy együttműködjek kollégákkal
innovatív pedagógiai gyakorlatokban.

Elkötelezett aziránt, hogy a
pedagógiai cél elérésére a
legmegfelelőbb együttműködési
módszert alkalmazza a
kollégákkal. Új technológia
alkalmazása során megosztja a
tapasztalatait.

Kahootot szerkeszt közösen a
kollégákkal.
Szakmai tanári fórumokon megvitatja
a tapasztalatait.
Wikipédia-szócikket szerkeszt
közösen a kollégákkal.

Számos forrást használ, hogy
fejlessze saját egyéni digitális és
pedagógiai gyakorlatát.
PÉLDÁK:
Aktívan keresem a legjobb
gyakorlatokat, képzéseket vagy
egyéb tanácsokat saját digitális
pedagógiai és szélesebb digitális
kompetenciáim fejlesztéséhez.
Értékelek, reflektálok és
megvitatom másokkal, hogyan
használhatóak a digitális
technológiák az oktatási
gyakorlatok megújításához és
fejlesztéséhez.

Keretrendszerben (Moodle vagy
WordPress) e-learningtananyagokat hoz létre kollégákkal
közösen. Prezi-prezentációt hoz
létre valós időben a kollégákkal
együtt, folyamatosan csevegve és
megosztva velük az ötleteit.
SharePointban megosztja a
kollégákkal a tartalmait, és linkeket
helyez el a szövegben más kollégák
anyagjaira mutatva.
Saját Wikipédia-szócikket szerkeszt
kollégáival az általa oktatott tárgyak
témájában.
Együttműködésben reflektál, és
egészében javítja a pedagógiai
gyakorlatot.
PÉLDÁK:
Az innovatív tanítás jelenlegi
kutatásait követem, és integrálom a
kutatási eredményeket a
gyakorlatomba.
Értékelek, reflektálok, és
együttműködésben megvitatom az
irányelvet és a szervezeti
gyakorlatot a digitális technológiák
használatát illetően.
Segítek másoknak digitális
kompetenciájuk fejlesztésében.

Következetes és átfogó
megközelítéssel alkalmazza a
digitális technológiákat, a
pedagógiai és szakmai
gyakorlatok erősítésére.
A digitális technológiák
alkalmazása az együttműködésen
alapuló tudásépítéshez
mindennapi rutinja része.

A digitális stratégiák széles körű
repertoárjára támaszkodik, egy
adott helyzethez ki tudja
választani közülük a
legmegfelelőbbet. Tudását
továbbadja.
Együttműködésben reflektál, és
egészében javítja a pedagógiai
gyakorlatot.

Megkérdőjelezi a kortárs digitális és
pedagógiai gyakorlatok
megfelelőségét. A rendkívül
innovatív és komplex digitális
technológiákkal kísérletezik, és/vagy
új pedagógiai megközelítéseket
fejleszt ki. Az újító egyedülálló és
ritka típus. Ő testesíti meg az
innovációt, a fiatal tanárok
példaképe.

Innovatív oktatási irányelvek és
gyakorlatok alkalmazása a pedagógiai
gyakorlatban.
PÉLDÁK:
A digitális technológiák
alkalmazásával egyénileg vagy
társakkal együttműködve kialakítok
egy elképzelést vagy stratégiát az
oktatási gyakorlat fejlesztésére.
Kollégákkal és/vagy kutatókkal
különböző digitális gyakorlatokat,
módszereket és irányvonalakat
vizsgálok, illetve értékelek innovatív
módszerek kidolgozása céljából.

szüksége, pl. a kollégák példáján
és útmutatásán keresztül, amely
bevált kollektív gyakorlatok
cseréje révén is megvalósulhat.
Tudatában van a saját fejlesztési
szükségleteinek.

A beépítőnek időre van szüksége
a kísérletezéshez és
elmélkedéshez, kiegészítve az
együttműködés ösztönzésével és
a tudáscserével, hogy szakértővé
váljon, és felmérje saját digitális
kompetenciáit az
együttműködésben. A
kísérletezést és az egymástól
való tanulást a fejlődés
forrásaként kezeli.
Kreatívan használja munkája
során a digitális technológiákat.
Szívesen bővíti gyakorlati
módszertani készletét. Ha kérik,
megosztja ismereteit, vagy
megoldja a kollégák által felvetett
problémákat.

Példák kompetenciára

Nem vagy csak nagyon ritkán
használja következetesen saját
digitális pedagógiai repertoárját,
nem törekszik a bővítésére.

Munkája során mások segítségét
kéri digitális pedagógiai
repertoárja bővítéséhez.
Időről időre megvizsgálja, hogyan
bővítheti kompetenciáit, azonban
nem látja őket egységben.

Példák attitűdre

Bizonyos mértékig nyitott az új
módszertani megoldások
használatára.

Kíváncsi az újabb módszertani
megoldások használatára,
kísérletezik velük, hogy
kiválassza a számára
legmegfelelőbbet, illeszkedve a
tananyagokhoz és a tanulókhoz.

Érzékeny az újabb, összetett
módszertani megoldások
használatára, kísérletezik velük,
személyre szabja őket, időről
időre értékeli használatukat.

Példák autonómiára

Újoncként vezetőtanári
útmutatásra és bátorításra van
szüksége saját munkája
értékeléséhez. Újszerű vagy
összetettebb folyamat esetén
irányításra és a kollégák vagy a
rendszergazda folyamatos
segítségére van szüksége.

A felfedezőnek ösztönzésre van
szüksége, pl. a kollégák példáján,
útmutatásán keresztül, bevált
gyakorlatok cseréje révén.
Nagyrészt önállóan állapítja meg
kompetenciabeli hiányosságait.

A beépítő már képes az
önellenőrzésre, azonban csak
korlátozott mértékben. Gyakran
kezdeményez vitát arról, hogyan
fejleszthetnék az iskolájában
kollektív módon a digitális
kompetenciákat.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

Időnként kipróbál az interneten
olvasott új módszertani
gyakorlatokat, a végeredményt
azonban nem értékeli.
Más által készített Kahoottal
dolgozik az órán, saját tartalmat
nem hoz létre.

Az órára való felkészülés során
értékeli korábbi módszertani
gyakorlatát, és igyekszik
tökéletesíteni.
Más tárgyakat oktató kollégákkal
megvitatja tapasztalatait arról, hogy
melyek a leghatékonyabb
módszerek az oktatásban.

Kezdeményezi, hogy az iskolájában
szervezzenek vitát a jó
gyakorlatokról.
Saját Symbaloo- vagy Linoit-oldalt
készít, és prezentálja a
kollégáknak.

1.4 FOLYAMATOS DIGITÁLIS
SZAKMAI FEJLŐDÉS

Kevéssé használja az internetet a
tudása frissítésére.

Konferencián szívesen alkalmaz
mások által bemutatott jó
gyakorlatokat, az egész félév
tanítási gyakorlatában azonban
ezek a gyakorlatok csak ad-hoc
módon jelennek meg.
Azonos tárgyat oktató kollégáival
megvitatja a jó gyakorlatokat és
azok módszertanát.
Használja az internetet a tudása
frissítésére.

Az internet használatával felfedezi a
folyamatos digitális szakmai
fejlődés lehetőségeit.
PÉLDÁK:
Az internetet megfelelő képzések
és más szakmai fejlesztési
lehetőségek (pl. konferenciák)
felfedezésére használom.

Az online digitális szakmai fejlődési
lehetőségek feltárása.

Számos környezetben számos
célból próbálkozik az internet
használatával a szakmai fejlődése
terén, sokszor beépíti a
pedagógiai gyakorlatba. Az
internet használatával felfedezi a
folyamatos digitális szakmai
fejlődés lehetőségeit. Az
internetet megfelelő képzések és
más szakmai fejlesztési
lehetőségek (pl. konferenciák)
felfedezésére használja.
A beépítőnek időre van szüksége
a kísérletezéshez és
elmélkedéshez, kiegészítve az
együttműködés ösztönzésével és
a tudáscserével, hogy szakértővé
váljon, és felmérje saját digitális
kompetenciáit.
Munkája során kreatívan
használja az internetet a szakmai
fejlődését elősegítő új források
kereséséhez.

Digitális források használata és
folyamatos szakmai fejlődés digitális
téren.

Előre megtervezi, hogy az adott
tanévben milyen új digitális
pedagógiai gyakorlatokat vezet be
munkája során a saját oktatott
tárgyára optimalizálva. Ezekkel
kísérletezik, az eredményekről
beszámol a kollégáknak,
javaslatokat tesz, ők hogyan
fejlesszék tudásukat, jó
gyakorlatokat javasol nekik.
Tanári munkacsoportot szervez,
amelyben folyamatosan reflektál a
közös gyakorlataikra.

Részt vesz az új pedagógiai
gyakorlatok fejlesztésében. Ehhez
felhasználja a hasonló profilú
intézményekben már alkalmazott jó
gyakorlatokat.

Kritikusan gondolkodik arról, hogy
a pedagógiai cél elérésének
érdekében a legmegfelelőbb
módszereket alkalmazzák-e az
intézményében. Új technológia
alkalmazása során folyamatos
önellenőrzést végez, és
felelősséget érez az általa
vezetett projekt sikeréért.
Kezdeményezi, hogy az iskolájában
szervezzenek vitát a jó
gyakorlatokról, a véleményeket
online kérdőív formájában kéri be,
az eredményeket összesíti és
disszeminálja.
Jó gyakorlatokkal kapcsolatos wikit
szerkeszt a kollégáival.

Vezető szerepet játszik az új
pedagógiai módszerek
bevezetésében. Felelősséget érez
aziránt, hogy az intézményében
folyamatosan új gyakorlatokkal
kísérletezzenek a megfelelő
módszertan kialakításának
érdekében.

Az internet kritikus és stratégiai
használata a folyamatos digitális
szakmai fejlődéshez.
PÉLDÁK:
Utánanézek egy sor lehetséges
online képzési lehetőségnek, és
kiválasztom azokat, amelyek
legjobban megfelelnek a fejlesztési
igényeimnek, tanulási stílusomnak
és időbeli korlátaimnak. Aktívan
részt veszek az online képzési
lehetőségeken, és visszajelzéseim
segítségével hozzájárulok ahhoz,
hogy javítsák őket; illetve, hogy
mások megfelelő döntéseket
hozhassanak.

Az internet használata a kollégák
folyamatos digitális szakmai fejlődése
biztosítására.
PÉLDÁK:
Digitális technológiákat alkalmazok,
hogy tanácsokkal lássam el a
kollégákat innovatív tanítási
gyakorlatokkal kapcsolatban, pl.
professzionális közösségekben,
személyes blogokban vagy digitális
oktatási anyagok fejlesztésével.

Következetesen és átfogó
megközelítéssel használja az
internetet a pedagógiai és
szakmai gyakorlatok erősítésére.
A digitális stratégiák széles körű
repertoárjára támaszkodik, egy
adott helyzethez ki tudja
választani közülük a
legmegfelelőbbet.

Tudását továbbadja. Az online
digitális szakmai fejlődési
lehetőségek feltárása prioritást
élvez nála.
Jellemző rá az internet kritikus és
stratégiai használata a folyamatos
digitális szakmai fejlődéshez.
Aktívan részt vesz az online
képzési lehetőségeken, és
visszajelzései segítségével
hozzájárul ahhoz, hogy javítsák
őket.

A rendkívül innovatív és komplex
internetes technológiákkal
kísérletezik, és/vagy új pedagógiai
megközelítéseket fejleszt ki.
Utánanéz egy sor lehetséges online
képzési lehetőségnek, és kiválasztja
azokat, amelyek legjobban
megfelelnek a fejlesztési igényeinek,
tanulási stílusának és időbeli
korlátainak.
Az újító egyedülálló és ritka típus. Ő
testesíti meg az innovációt, a fiatal
tanárok példaképe.

Szívesen bővíti gyakorlati
módszertani készletét az internet
segítségével. Ha kérik, megosztja
ismereteit.

Önállóan jelentkezik online
továbbképzésekre, amelyeken
megosztja az internethasználattal
kapcsolatos tapasztalatait.

Részt vesz az új online pedagógiai
gyakorlatok fejlesztésében. Maga is
fejleszt olyan online tananyagokat,
amelyek segítik a kollégáit.

Érzékeny az újabb, összetett
megoldások használatára,
kísérletezik velük, személyre
szabja őket, időről időre értékeli
használatukat.

Folyamatosan reflektál saját
internetes forrásfeldolgozó
gyakorlatára, és tovább is
fejleszti.

Kritikai vizsgálat mellett fejleszti
saját gyakorlatait.

A felfedezőnek ösztönzésre van
szüksége, pl. kollégák példáján,
útmutatásán keresztül, bevált
gyakorlatok cseréje révén.

A beépítő már képes önállóan
felkutatni és alkalmazni az
interneten talált módszertani
ismereteket. Gyakran
kezdeményez vitát arról, hogyan
fejleszthetnék kollektív módon az
iskolájában a digitális
kompetenciákat.

Kritikusan gondolkodik arról, hogy
az interneten megismert
legmegfelelőbb módszereket
alkalmazzák-e az intézményében.

Elkötelezetten frissíti ismereteit az
új fejlesztések és ötletek terén.
Elkötelezett saját módszertani
gyakorlatainak fejlesztése iránt,
amihez napi rendszereséggel
használja az internetet.
Új gyakorlat alkalmazása során
folyamatos önellenőrzést végez,
tapasztalatait megosztja az
interneten, és felelősséget érez a
projekt sikeréért.

Szívesen alkalmaz webináriumokon
megismert jó gyakorlatokat.
Azonos tárgyat oktató kollégáival
megvitatja az interneten talált jó
gyakorlatokat és módszertanukat.

Az órára való felkészülés során
internetes forrásokat használ, és
értékeli megbízhatóságukat.
Más tárgyakat oktató kollégákkal is
megvitatja tapasztalatait, hogy
milyen online források állnak
rendelkezésre a módszertani
fejlődéshez.

Kezdeményezi, hogy az iskolájában
szervezzenek vitát az interneten
talált jó gyakorlatokról.

PÉLDÁK:
Csak ritkán vagy egyáltalán nem
használom az internetet az
ismereteim vagy készségeim
frissítésére.

PÉLDÁK:
Használom az internetet
tantárgyspecifikus vagy pedagógiai
ismereteim frissítésére.

Példák ismeretre

Tisztában van az internet
használatában rejlő alapvető
pedagógiai lehetőségekkel,
ugyanakkor kevéssé használja az
internetet a tudása frissítésére.
Bizonytalan a saját fejlesztési
szükségleteivel kapcsolatban.

Tisztában van az internet
használatában rejlő
lehetőségekkel, és érdeklődik a
pedagógiai és szakmai gyakorlat
tartalmának elmélyítése iránt.
A felfedezőnek ösztönzésre,
betekintésre és inspirációra van
szüksége, pl. a kollégák példáján
és útmutatásán keresztül, akik
gyakorlott módon használják az
internetet ismereteik fejlesztésére.
Tudatában van saját fejlesztési
szükségleteinek. Használja az
internetet tantárgyspecifikus vagy
pedagógiai ismeretei frissítésére.

Példák kompetenciára

Nem vagy csak nagyon ritkán
használja következetesen az
internetet az új stratégiák és
módszerek megismerésére.

Példák attitűdre

Bizonyos mértékig nyitott az
internet szakmai használatára.

Munkája során mások segítségét
kéri abban, hogyan használja
tantárgyspecifikus módon az
internetet ismeretei bővítésére.
Időről időre megvizsgálja, hogyan
bővítheti az internet segítségével
a kompetenciáit, azonban nem
látja őket egységben.
Kíváncsi az újabb megoldások
használatára, újabb oldalakat
fedez fel, melyek akár
tantárgyspecifikus módszertani
ismereteket osztanak meg.

Példák autonómiára

Újoncként vezetőtanári
útmutatásra és bátorításra van
szüksége, hogy új módszertani
ismereteket szerezzen az
interneten. Újszerű vagy
összetettebb ismeretszerzési
folyamat esetén irányításra és a
kollégák vagy a rendszergazda
folyamatos segítségére van
szüksége.
Az interneten olvasott új
módszertani gyakorlatokat
összegyűjti és átküldi kollégáinak.
Webináriumokat keres a jó
gyakorlatokkal kapcsolatban, és
egy-két leckét elvégez.

Tevékenységek:
– megfelelő képzési és szakmai fejlődési
lehetőségek keresése;
– a tantárgyspecifikus kompetenciák
korszerűsítése;
– új pedagógiai módszerek és stratégiák
megismerése;
– a szakmai fejlődést elősegítő digitális
források keresése;
– a digitális szakmai közösségeken belüli
információcsere a szakmai fejlődés
érdekében;
– online képzési lehetőségek használata,
pl. oktatói videók, webináriumok, MOOC-k
stb.;
– digitális technológiák és környezet
felhasználásával képzési lehetőségek
biztosítása a kollégák és mások számára.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás
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Előre megtervezi, hogy az adott
tanévben milyen új digitális
pedagógiai gyakorlatokat vezet be
munkája során a saját oktatott
tárgyára optimalizálva. Ezekkel
kísérletezik, az eredményekről
beszámol a kollégáknak,
javaslatokat tesz, ők hogyan
fejlesszék tudásukat.
Folyamatosan reflektál saját
gyakorlatára, és tovább is
fejleszti. Folyamatosan frissíti
ismereteit az új fejlesztések és
ötletek terén. Sikertelen kísérleteit
kritikával illeti, és újabb
megoldásokat keres.
Kritikusan gondolkodik arról, hogy
a pedagógiai cél elérésének
érdekében a legmegfelelőbb
módszereket alkalmazza-e
munkája során. Új technológia
alkalmazása során folyamatos
önellenőrzést végez, és
felelősséget érez a projekt
sikeréért.

PÉLDÁK:
Az internetet professzionális
fejlesztésre használom, pl. online
tanfolyamokon, webináriumokon
való részvétellel vagy digitális
oktatóanyagokkal és
videótutorokkal való
konzultációban. A professzionális
online közösségekben formális és
informális információcserét
használok szakmai fejlődésem
forrásaként.

Katalógust készít az online talált jó
gyakorlatokról, és megosztja a
kollégákkal.

Elkötelezett saját pedagógiai
gyakorlatainak fejlesztése iránt.
Kritikai vizsgálat mellett fejleszti
saját gyakorlatait.

Beiratkozik egy MOOC-ra, mely az új
pedagógiai módszerek bevezetésével
foglalkozik.
Kigyűjti, hogy mely okostelefonos
alkalmazások használhatók az
oktatásban, és kísérletezik velük.

Vezető szerepet játszik az új,
interneten megismert módszerek
bevezetésében. Felelősséget érez
aziránt, hogy az intézményében
folyamatosan új, interneten
megismert gyakorlatokkal
kísérletezzenek a megfelelő
módszertan kialakításának
érdekében tantárgyspecifikus
bontásban.
Beiratkozik egy MOOC-ra, és elvégzi.
Kísérletet tesz egy webinárium
létrehozására.

2. DIGITÁLIS FORRÁSOK
A pedagógusok jelenleg sokféle digitális (oktatási) erőforrással találkoznak, amelyet a tanításhoz használhatnak. A pedagógusnak hatékonyan azonosítania kell azokat az erőforrásokat, amelyek legjobban illeszkednek pedagógiai céljaihoz, a tanulói csoporthoz és tanítási
stílusához, a tananyag gazdagításához. Ugyanakkor tisztában kell lenniük azzal is, hogyan használhatják és kezelhetik a digitális tartalmakat, tiszteletben tartva a szerzői jogi szabályokat a módosítással és megosztással, valamint az érzékeny tartalmakkal és adatokkal
kapcsolatban.
A1 – BELÉPŐ
A2 – FELFEDEZŐ
B1 – BEÉPÍTŐ
B2 – GYAKORLOTT
C1 – IRÁNYÍTÓ
C2 – ÚJÍTÓ
A belépők tisztában vannak a digitális
technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel pedagógiai és szakmai
gyakorlatuk erősítése érdekében. Ugyanakkor
nincs, vagy csak kevés tapasztalatuk van a
digitális technológiák pedagógiai célú
használatával kapcsolatban. A digitális
technológiákat elsősorban a felkészüléshez, az
adminisztrációhoz vagy a szervezeti
kommunikációhoz használják.
A belépőknek útmutatásra és bátorításra van
szükségük módszertani repertoárjuk
bővítéséhez és meglévő digitális kompetenciáik
pedagógiai szempontból történő
alkalmazásához.

A felfedezők tisztában vannak a digitális
technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel, és nyitottak pedagógiai és
szakmai gyakorlatuk bővítésére. Digitális
technológiákat alkalmaznak a digitális
kompetencia egyes területein, anélkül, hogy
átfogó vagy következetes megközelítést
alkalmaznának.
A felfedezőknek ösztönzésre, betekintésre és
inspirációra van szükségük pl. a kollégák
példáján és útmutatásán keresztül, amely bevált
gyakorlatok cseréje révén is megvalósulhat.

A beépítők számos környezetben próbálkoznak
a digitális technológiákkal, számos célra,
sokféle gyakorlatba integrálva használják őket.
A digitális technológiákat kreatívan
alkalmazzák, megmutatva ezzel szakmai
elkötelezettségük különböző aspektusait.
Szívesen bővítik gyakorlati repertoárjukat. Azon
dolgoznak, hogy megértsék, mely eszközök és
módszerek működnek legjobban a különböző
pedagógiai helyzetekben, és hogyan
illeszkednek a digitális technológiák a
pedagógiai stratégiákhoz és módszerekhez.
Időre van szükségük a kísérletezéshez,
elmélkedéshez. Katalizálhatja ezt az
együttműködés ösztönző ereje és a tudáscsere,
hogy mindennapi gyakorlottá válhassanak a
megszerzett ismeretek.

A gyakorlottak számos digitális technológiát
alkalmaznak magabiztosan, kreatívan és
kritikusan, hogy javítsák pedagógiai szakmai
tevékenységüket. Célszerűen választják ki a
digitális technológiákat az adott helyzetekre, és
megpróbálják megérteni a különböző digitális
stratégiák előnyeit és hátrányait. Kíváncsiak és
nyitottak az új ötletekre, tudva, hogy sok
mindent még nem próbáltak ki.
A kísérleteiket módszertani repertoárjuk
kiterjesztésére, strukturálására és
konszolidálására használják. Az innovatív
gyakorlatban a gyakorlottak minden oktatási
szervezet gerincét jelentik.

Az irányítók következetes és átfogó
megközelítéssel használják a digitális
technológiákat a pedagógiai és szakmai
gyakorlatok erősítésére. A digitális stratégiák
széles körű repertoárjára támaszkodnak, tudják,
hogyan kell kiválasztani közülük a
legmegfelelőbbet egy adott pedagógiai
helyzethez. Folyamatosan reflektálnak saját
gyakorlatukra, és tovább is fejlesztik.
Folyamatosan frissítik tudásukat, nyitottak az új
fejlesztések és ötletek megismerésére.
Tudásukat továbbadják.

Az újítók megkérdőjelezik a kortárs digitális és
pedagógiai gyakorlatok megfelelőségét.
A rendkívül innovatív és komplex digitális
technológiákkal kísérleteznek és/vagy új
pedagógiai megközelítéseket fejlesztenek ki.
Az újítók egyedülálló és ritka tagjai a
pedagógustársadalomnak.
Kiemelten innovatívak, gyakran válnak a fiatal
pedagógusok példaképévé.

2.1 A DIGITÁLIS
ERŐFORRÁSOK
KIVÁLASZTÁSA

Az internet használatának alacsony
foka az erőforrások
megtalálásához.

Digitális technológiák használata az
erőforrások megtalálásához, és
alapszintű használata.

Megfelelő erőforrások azonosítása
és értékelése az alapvető
kritériumok alapján.

Megfelelő erőforrások azonosítása
és értékelése komplex kritériumok
alapján.

A digitális források felhasználásának
ösztönzése az oktatásban.

Digitális oktatási források azonosítása,
értékelése és kiválasztása a tanítás és
tanulás támogatására és fejlesztésére. A
digitális források kiválasztásakor és
használatuk tervezésekor figyelembe kell
venni a konkrét tanulási célt, a kontextust,
a pedagógiai megközelítést és a
tanulócsoportot.

PÉLDÁK:
Csak ritkán vagy egyáltalán nem
használom az internetet, hogy
forrásokat találjak a tanításhoz és a
tanuláshoz.

PÉLDÁK:
Egyszerű internetes keresési
stratégiákat használok a tanításhoz
és a tanuláshoz kapcsolódó digitális
tartalmak azonosításához.
Tisztában vagyok ismert oktatási
platformokkal, amelyek oktatási
forrásokat biztosítanak.

PÉLDÁK:
A keresési stratégiáimat a kapott
eredmények alapján módosítom.
Az eredményeket megfelelő
források keresésére megfelelő
kritériumok alapján szűröm.
Alapvető kritériumok alapján (pl. a
közzététel helye, a szerző, a többi
felhasználó visszajelzése)
értékelem a digitális erőforrások
minőségét.
Olyan forrásokat választok ki,
amelyeket a tanulók vonzónak
találhatnak, pl. videók.

PÉLDÁK:
Módosítom a keresési stratégiáimat
azon erőforrások azonosítására,
amelyeket módosítani tudok és
adaptálhatok (pl. keresés és szűrés
licenc, fájlnév kiterjesztése, dátum,
felhasználói visszajelzés stb.
alapján).
Alkalmazásokat és játékokat
keresek a tanulóknak.
Értékelem a digitális erőforrások
megbízhatóságát és alkalmasságát
a tanulói csoportomhoz és a
konkrét tanulási célomhoz.
Visszajelzést és ajánlásokat adok
az általam használt erőforrásokról.

A megfelelő erőforrások átfogó
azonosítása és értékelése,
figyelembe véve az összes
vonatkozó szempontot.
PÉLDÁK:
A keresőmotorokon kívül számos
egyéb forrást is használok (pl.
együttműködési platformok,
hivatalos adattárak stb.).
Értékelem a tartalom
megbízhatóságát és alkalmasságát
az összes kritériumot számba véve,
ellenőrzöm pontosságát és
semlegességét is.

Példák ismeretre

Alapszinten ismeri a digitális
oktatási források azonosításához
és kiválasztásához szükséges
alapvető digitális eszközöket
(Google, Wikipédia). Alapszinten
ismeri a digitális források
értékelésének eszközeit. Ismeri
az alapvető választásokat az
értékeléshez (cél, kontextus,
célcsoporttípusok).

Általános szinten ismeri a digitális
oktatási források azonosításához
és kiválasztásához szükséges
elterjedt digitális eszközeit és
szűrési módjait (publikus,
professzionális keresőmotorokat).
Általános szinten ismeri a digitális
források értékelésének eszközeit.
Ismeri az elterjedt választásokat
az értékeléshez (cél, kontextus,
célcsoporttípusok).

Ismeri a digitális oktatási források
azonosításához és
kiválasztásához szükséges
legtöbb digitális eszközt és
szűrési módot (publikus,
professzionális és speciális
keresőmotorokat). Ismeri a
legtöbb digitális forrás értékelési
eszközeit. Ismeri a komplikáltabb
választásokat az értékeléshez
(cél, kontextus,
célcsoporttípusok).
Ismeri a digitális forráskiválasztás
alapvető tájékoztatási formáit és
átadását tanulóknak és
szülőknek.

Ismeri a forrásazonosítás, a
kiválasztás és az értékelés
állomásait, képes a feladatot a
tanárok között elosztani. Ismeri az
azonosítás, kiválasztás és
értékelés tájékoztatási
rendszerének fejlesztési irányait,
és képes megszervezni az
átadásukat a diákoknak és a
szülőknek.

Ismeri a digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának legtipikusabb
problémáit. Ismeri a keresés és
szűrés módszertani problémáit és a
problematikus értékelési helyzetet.
Ismeri annak módját, hogy miként
lehet új típusú keresési és szűrési
módszereket és eszközöket
fejleszteni. Ismeri a digitális forrásazonosítás, -értékelés és
kiválasztás tájékoztatási
rendszereinek problémáit. Képes a
továbbfejlesztésükre.

Példák kompetenciára

Tanórán kívül és vezetőtanár
segítségével képes:
– digitális forrást keresni;
– digitális forrást értékelni;
– digitális forrást kiválasztani.

Tanórán kívül képes:
– digitális forrást különböző
módszerekkel keresni és szűrni;
– digitális forrást több szempontból
értékelni;
– digitális forrást kiválasztani;
– a keresési eljárást menteni.

Tanórán kívül és akár óra közben
a tanulóknak megmutatva képes:
– digitális forrást különböző
módszerekkel keresni és szűrni;
– digitális forrást több szempontból
értékelni;
– digitális forrást kiválasztani;
– a keresési eljárást menteni.
Tanórán és fogadóórán, illetve
digitális üzenetben képes:
– alapvető tájékoztatást nyújtani a
források keresésének
szempontjairól;
– alapvető tájékoztatást adni a
források értékelésének és
kiválasztásának értelmezéséről a
tanulók teljesítményének és
előmenetelének fokozására.

Képes tanár kollégák
csoportjának készségeit
továbbfejleszteni, hogy jobban
tudjanak:
– digitális forrást különböző
módszerekkel keresni és szűrni;
– digitális forrást több
szempontból értékelni;
– digitális forrást kiválasztani;
– a keresési eljárást menteni;
– alapvető tájékoztatást nyújtani a
források keresésének
szempontjairól;
– alapvető tájékoztatást adni a
források értékelésének és
kiválasztásának értelmezéséről a
tanulók teljesítményének és
előmenetelének fokozására.

Képes felismerni a hiányosságait és
továbbfejlesztést javasolni:
– a digitális tartalmak azonosításában;
– a digitális tartalmak szűrésében;
– a digitális tartalmak értékelésében;
– a digitális tartalmak kiválasztásában;
– a tájékoztatási rendszerben a
keresésről;
– a tájékoztatási rendszerben a
szűrésről és értékelésről.

Példák attitűdre

Nyitott a digitális források
azonosítási, értékelési és
kiválasztási feladatainak
megértésére, motivált a sikeres
végrehajtásukban.
Kíváncsi, és érdeklődik a szűrés
fogalmai, eljárásai iránt.
Kész a közös azonosítási,
kiválasztási és értékelési
munkára, tudásának másokkal
való megosztására.

Az oktatásfejlesztésben nyitott a
tudást növelő digitális források
azonosítási, értékelési és
kiválasztási feladatainak
megértésére, motivált a sikeres
fejlesztésükben.
Tisztában van a digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának erkölcsi és
közösségi értékeivel, a digitális
források azonosításából,
értékeléséből és kiválasztásából
származó jogokkal és
kötelességekkel.

Képes kritikusan szemlélni és
használni a digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának feladatait, és
eljárásait. Nyitott a digitális
források azonosítása, értékelése
és kiválasztása során kifejtendő
együttes erőfeszítésekre,
elfogadja a digitális források
azonosításával, értékelésével és
kiválasztásával összefüggő
kölcsönös függési helyzeteket.
Magára nézve is érvényesnek
tartja a digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának általánosan
elfogadott etikai normáit.
Elkötelezett a digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának szakterülete
iránt.

Ismeri a digitális oktatási források
azonosításához és
kiválasztásához szükséges főbb
szűrési stratégiákat és a köztük
való választás szempontjait, a
keresési algoritmusok tárolását, a
legtöbb digitális forrás típusát
(fájlkiterjesztés, metaadatok),
ezek bevezetésének és
frissítésének állomásait, a
megkívánt munkamegosztást.
Ismer minden keresési és
értékelési típust és stratégiát.
Ismeri az azonosítás, kiválasztás
és értékelés tájékoztatási
rendszerének fejlesztési irányait,
és képes átadni őket a diákoknak
és a szülőknek.
Tanórán kívül és akár óra közben
a tanulóknak megmutatva képes:
– digitális forrást komplex
módszerekkel keresni és szűrni;
– digitális forrást összetetten
értékelni;
– digitális forrást speciális
szempontok szerint kiválasztani;
– a keresési eljárást rögzíteni.
Tanórán és fogadóórán, illetve
digitális üzenetben képes:
– részletes tájékoztatást nyújtani
a források keresésének
szempontjairól;
– részletes, a célhoz igazított
tájékoztatást adni a források
értékelésének és kiválasztásának
értelmezéséről a tanulók
teljesítményének és
előmenetelének fokozására.
Nyitott új digitális források
azonosítási, értékelési és
kiválasztási feladatok elvégzésére
és megszervezésére.
Döntési helyzetekben figyelembe
veszi a digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának jogi normáit,
értékeit.
Elkötelezett a minőségi
kiválasztás és értékelés iránt.
Igényli a folyamatos önképzést a
területen, alkalmazza annak
eljárásait.

Értékelni tud különböző
azonosítási, értékelési és
kiválasztási lehetőségeket,
mérlegelni tudja a kockázataikat.
Képes forrásazonosítási, értékelési és -kiválasztási
alternatívákat találni, és értékelni
az alternatív eljárások
következményeit.
Elkötelezett a minőségi
kiválasztás, értékelés és azok
fejlesztése iránt a kollégák
bevonásával.
Igényli a folyamatos önképzést és
csoportos, rendszeres képzést a
területen, a képzéseken
elsajátított eljárásokat alkalmazza
magára és az irányítása alatt lévő
tanár kollégákra.

Példák autonómiára

A digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának egyszerűbb,

A digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának egyszerűbb,

Általánossá válik az önkontroll és
a rendszeres reflexió a saját, a
digitális források azonosításának,

Az önállóság és kontroll a digitális
források azonosításának,
értékelésének és kiválasztásának

Az önállóság, a kontroll és a
rendszer működtetéséhez
szükséges csoportvezetés a

Nyitott új digitális források
azonosítási, értékelési és
kiválasztási paradigmáinak
felfedezésére.
Meg tud tervezni újszerű
azonosítási, értékelési és
kiválasztási lehetőségeket,
mérlegelni tudja a kockázataikat.
Képes digitális források azonosítási,
értékelési és kiválasztási
paradigmáinak váltására, és az
innovatív eljárások
következményeinek értékelésére.
Döntési helyzetekben figyelembe
veszi a digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának jogi fejlődését,
változó normáit és kialakuló újabb
értékeit.
Elkötelezett az innovatív értékelés,
szűrés és kiválasztás iránt.
Igényli a folyamatos továbbképzést
a területen, naprakész a
szakirodalom ajánlásainak
követésében, megfontolja az
olvasottakat.
Önállóan átlátja és elemzi, valamint
innovatív megoldási javaslatokat
készít a digitális források

Tevékenységek:
– megfelelő keresési stratégiák
kidolgozása a digitális oktatási és tanulási
források azonosításához;
– megfelelő digitális források kiválasztása
a tanításhoz és tanuláshoz, figyelembe
véve az adott tanulási környezetet és a
tanulási célokat;
– a digitális források hitelességének és
megbízhatóságának kritikus értékelése;
– a digitális erőforrások használata vagy
újbóli használata lehetséges
korlátozásainak (pl. a szerzői jog, a
fájltípus, a műszaki követelmények, a jogi
rendelkezések, a hozzáférhetőség)
mérlegelése;
– a tanulási cél elérése érdekében digitális
források hasznosságának, a konkrét
tanulócsoport kompetenciaszintjeinek,
valamint a választott pedagógiai
megközelítésnek a meghatározása.
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PÉLDÁK:
Iránymutatást adok a kollégáknak a
hatékony keresési stratégiákkal, a
megfelelő tárolással és az
erőforrásokkal kapcsolatban.
Összeállítom a forrásokhoz tartozó
linkgyűjteményemet, megfelelő
jelöléssel és értékeléssel, és
elérhetővé teszem más kollégák
számára is.

tanórán kívüli helyzeteiben képes
az önálló feladatvégzésre.
Újszerű vagy összetettebb
azonosítás, szűrés és kiválasztás
esetén vezető-/mentortanári
irányításra és folyamatos
ellenőrzésre van szüksége.
Vezetőtanári irányítással értékelni
tudja saját forrásazonosítási, értékelési és -kiválasztási
munkáját.

helyzeteiben képes az önálló és
felelősségteljes feladatvégzésre.
A digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának újszerű vagy
összetettebb eseteiben is
elégséges a vezetőtanári
útmutatás a szoros irányítás
helyett. Kialakult a
felelősségtudata, és megjelenik
az önkontroll saját, a digitális
források azonosításának,
értékelésének és kiválasztásának
terén végzett munkájának
értékelésében is.
Tanórán kívül és tanórai
alkalmazásban önállóan, újszerű
helyzetekben vezetőtanári
útmutatással képes:
– Google-keresővel forrásként
szolgáló digitális történelmi
szemelvényt keresni;
– a szemelvényt mint digitális
forrást a célnak és a
tanulócsoportnak megfelelően
értékelni;
– a legmegfelelőbb digitális forrást
kiválasztani és beilleszteni az óra
menetébe.

értékelésének és kiválasztásának
terén végzett tevékenységével
kapcsolatban.

terén végzett tevékenység során
fellépő problémamegoldásban és
tanulásban is jellemző.
Felelősséget vállal saját maga és
diákjai a digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának terén végzett
tevékenységéért.

digitális források azonosításának,
értékelésének és kiválasztásának
terén végzett tevékenység során
fellépő problémamegoldásban és
tanulásban is jellemző.
Felelősséget vállal saját és
csoportja a digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának terén végzett
tevékenységéért, a rábízott
kisebb tanári csoport munkájáért.

azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának terén végzett
tevékenység során fellépő
hiányosságok, módszertani
problémák új paradigma szerinti
megközelítésére.
A felfedezett új technológiák,
módszertanok és IKT fényében
képes teljesen új megoldásokat
javasolni a digitális források
azonosításának, értékelésének és
kiválasztásának területén jelentkező
feladatok és problémák
megoldására.

Tanórán kívül és tanórai, akár
szinkrón alkalmazásban önállóan
képes:
– Google- és más keresővel
digitális szakfolyóiratokban is
forrásként szolgáló, többféle
digitális történelmi szemelvényt
keresni;
– a szemelvényt mint digitális
forrást szűrni és értékelni többféle
célnak és a tanulócsoportnak
megfelelően;
– a legmegfelelőbb digitális
forrásokat kiválasztani és
beilleszteni az óra menetébe;
– a digitális források azonosítási,
értékelési és kiválasztási rendszere
használatának átadására,
elmagyarázására a tanulóknak és a
szülőknek.

Önállóan képes:
– továbbfejleszteni a digitális
történelmi szemelvények közötti
kutatást megfelelő
adatbázisokban és keresőkkel;
– a találatokat szűrni és
osztályozni az iskolai oktatás
többféle céljának és a
tanulócsoportoknak megfelelően;
– a legmegfelelőbb digitális
forrásokat kiválasztani és az
iskolai adatbázisban a történelem
szakos kollégák rendelkezésére
bocsátani,
– a digitális források azonosítási,
értékelési és kiválasztási
rendszerének használatát
továbbképezni, elmagyarázni a
szülőknek.

Tanári munkacsoportot irányítva
képes:
– továbbfejleszteni a digitális
történelmi szemelvények közötti
kutatási munkát megfelelő
adatbázisokban és keresőkkel;
– a találatok szűrését és
osztályozását megszervezni az
iskolai oktatás többféle céljának és
a tanulócsoportoknak megfelelően;
– a legmegfelelőbb digitális
forrásokat szakszerűen kiválasztani
az általa irányított csoporttal és az
iskolai adatbázisban a történelem
szakos kollégák rendelkezésére
bocsátani;
– a digitális források azonosítási,
értékelési és kiválasztási
rendszerének használatát
továbbképzési rendszerét
elmagyarázni a szülőknek.
Erőforrások létrehozása és
módosítása a tanulási környezetnek
megfelelően, számos haladó szintű
stratégia felhasználásával.
PÉLDÁK:
Bonyolult és interaktív digitális
tanulási tevékenységeket hozok
létre és módosítok, pl. interaktív
munkalapok, online értékelések,
együttműködésre épülő online
tanulási tevékenységek (pl. wikik,
blogok), játékok, alkalmazások,
vizualizációk.
Kollégákkal közösen hozunk létre
tanulási forrásokat.

A jelenlegi gyakorlatot elemezve
önállóan képes:
– a digitális történelmi szemelvények
gyűjtését innovatívan, új rendszerben
átgondolva újratervezni;
– a szűrést és értékelést teljesen új,
innovatív, akár mesterséges
intelligenciát is alkalmazó alapokra
helyezni;
– a célok és célcsoportok esetében a
tanulói cél és profil meghatározásánál
tanulmányi statisztikákra (learning
analytics) támaszkodni;
– a teljes keresési és tárolási rendszer
módszertanát megújítani;
– a megtervezett új, innovatív
rendszer legfontosabb jellemzőit
elmagyarázni a tanulóknak és a
szülőknek.

Ismeri a digitális források
szervezésének és
megosztásának főbb stratégiáit és
a közülük való választás
szempontjait, a legtöbb digitális
eszköz típusát (szabadon
felhasználható és kereskedelmi
szövegszerkesztők, HTML- és
tananyagszerkesztők, videó-,
audio-, feliratozó-,
vágószoftverek), továbbá
bevezetésük és frissítésük
állomásait, a megkívánt
munkamegosztást. Ismer minden
szervezési és megosztási
helyzetet és az alkalmazási
stratégiákat. Ismeri a digitális
források szervezésének és a
megosztásukhoz tartozó alapvető
tájékoztatás rendszerének
fejlesztési irányait, és képes
ezeket átadni a tanulóknak és a
szülőknek.
Képes megszervezni és
továbbfejleszteni:
– a mentést és kezelést a
bonyolultan elérhető komplex
digitális tartalmak esetén;
– komplex tartalmak
szerkesztését;
– a megosztás rendszerét
csatolmányban vagy
alkönyvtárban, hálózaton vagy
beágyazva, strukturált hozzáférési
rendszerben (tanulási
keretrendszerben).
Képes részletes tájékoztatást adni a
digitális tartalom kezelésének és
megosztásának értelmezéséről a
tanulók teljesítményének és
előmenetelének fokozására.

Ismeri a szerkesztés és
megosztás állomásait, és képes a
feladatot a tanárok között
elosztani. Ismeri a szervezési,
tárolási, megosztási stratégiákat
és módszertanokat. Ismeri a
digitális források szervezésének
és a megosztásukhoz tartozó
alapvető tájékoztatás
rendszerének fejlesztési irányait,
és képes megszervezni az
átadását a tanárkollégák
bevonásával és segítségével a
tanulóknak és a szülőknek.

Ismeri a digitális források
szervezésének és megosztásának
legtipikusabb problémáit. Ismeri a
legtöbb szerkesztő módszertani
problémáit és problematikus
szerkesztési helyzeteit. Ismeri a
megosztással kapcsolatos tipikus
problémákat. Ismeri annak módját,
hogy miként lehet új szerkesztési,
szervezési és megosztási
módszereket és eszközöket
fejleszteni. Ismeri a szervezés és
megosztás tájékoztatási
rendszereinek problémáit. Képes e
rendszerek továbbfejlesztésére.

Tanár kollégák csoportja számára
képes megszervezni és
továbbfejleszteni:
– a mentést és kezelést a
bonyolultan elérhető komplex
digitális tartalmak esetén;
– a szervezés és megosztás
munkafolyamatát;
– továbbképzést adni a digitális
tartalom kezelésének és
megosztásának értelmezéséről a
tanulók teljesítményének és
előmenetelének fokozására.

Képes felismerni a hiányosságait és
továbbfejlesztést javasolni:
– a digitális tartalmak mentésében és
kezelésében;
– a digitális tartalmak
szerkesztésében.
Képes felismerni a hiányosságait a
megosztás rendszerében és
továbbfejlesztést javasolni:
– a tájékoztatási rendszerben a
digitális tartalmak kezeléséről;
– a tartalmak szerkesztésének és
megosztásának értelmezésében a
tanulók teljesítményének és
előmenetelének fokozására.

Nyitott új digitális források
szervezésével és megosztásával
kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
Értékelni tud különböző
forrásszervezési és -megosztási
lehetőségeket, mérlegelni tudja
azok kockázatait.
Képes alternatívákat találni
digitális források kezelésére és
megosztására és értékelni az
alternatív eljárások
következményeit. Döntési
helyzetekben figyelembe veszi a
digitális források kezelésének és
megosztásának jogi normáit,
értékeit.

Nyitott új digitális források
kezelésével és megosztásával
kapcsolatos feladatok
megszervezésére. Értékelni tud a
csoportos végrehajtás
szempontjából különböző
forráskezelési és -megosztási
lehetőségeket, mérlegelni tudja
csoportos végrehajtásuk
kockázatait.
Képes alternatívákat találni
digitális források kezelésére,
megosztására és értékelni az
alternatív eljárások csoportos
végrehajtásának
következményeit. Döntési
helyzetekben figyelembe veszi a

Nyitott új digitális források kezelési
és megosztási paradigmáinak
felfedezésére.
Újszerű forrásszervezési és megosztási lehetőségeket tud
tervezni, mérlegelni tudja a
kockázataikat. Képes digitális
források kezelési és megosztási
paradigmáinak váltására és az
innovatív eljárások
következményeinek értékelésére.
Döntési helyzetekben figyelembe
veszi a digitális források
kezelésének és megosztásának jogi
fejlődését, változó normáit és
kialakuló újabb értékeit. Elkötelezett

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

Tanórán kívül és ha szükséges,
vezetőtanári segítséggel képes:
– Google-keresővel forrásként
szolgáló digitális történelmi
szemelvényt keresni;
– a szemelvényt mint digitális
forrást a célnak és a
tanulócsoportnak megfelelően
értékelni;
– a legmegfelelőbb digitális forrást
kiválasztani és beilleszteni az óra
menetébe.

2.2 DIGITÁLIS FORRÁSOK
LÉTREHOZÁSA ÉS
MÓDOSÍTÁSA

Tartózkodás a digitális források
módosításától.

Források létrehozása és
módosítása alapvető eszközök és
stratégiák segítségével.

Források létrehozása és
módosítása néhány haladó szintű
funkció segítségével.

Fejlett digitális források adaptálása
konkrét tanulási környezethez.

PÉLDÁK:
Használom a digitális erőforrásokat,
de általában nem módosítom őket,
és nem hozok létre saját forrásokat.

PÉLDÁK:
Használom az irodai szoftvereket
pl. munkalapok és kvízek
létrehozásakor, illetve
módosításakor.
Digitális prezentációkat készítek
intézményi célokra.

PÉLDÁK:
Interaktív elemek és játékok sorát
integrálom az általam létrehozott
oktatási anyagba.
Módosítom és egybeszerkesztem a
meglévő forrásokat olyan tanulási
tevékenységek létrehozására,
amelyek egy konkrét tanulási
környezethez és célhoz igazodnak,
beleértve a tanulók csoportjának
jellemzőit is.
Megértem a digitális erőforrásokhoz
rendelt különböző licenceket, és
ismerem a források módosításával
kapcsolatos engedélyeket.

Példák ismeretre

Alapszinten ismeri a digitális
források szervezésének és
megosztásának alapvető digitális
eszközeit (szövegszerkesztő,
HTML-szerkesztő editor).
Alapszinten ismeri a forráshelyek
és -állományok szervezésének
eszközeit (helyi gépen és
hálózaton). Ismeri az alapvető
állomány- és linkmegosztási
módszereket.

Általános szinten ismeri a digitális
források szervezésének és
megosztásának elterjedt digitális
eszközeit (szövegszerkesztő,
HTML-szerkesztő,
videószerkesztő). Általános
szinten ismeri a forráshelyek és állományok szervezésének főbb
eszközeit (helyi gépen, lokális
hálózaton, felhőben). Ismeri az
elterjedt állomány- és
linkszervezési és -megosztási
módszereket.

PÉLDÁK:
Digitális források (például
bemutatók) létrehozása során
egyes animációkat, linkeket,
multimédiát vagy interaktív
elemeket integrálok.
Néhány alapvető módosítást teszek
az általam használt digitális tanulási
forrásokban, hogy illeszkedjenek a
tanulási kontextushoz (pl. részek
szerkesztése vagy törlése,
módosítva az általános
beállításokat).
Egy konkrét tanulási cél
megvalósításán dolgozom, amikor
digitális tanulási forrásokat
válogatok, módosítok,
egybeszerkesztek és hozok létre.
Ismeri a digitális források
szervezésének és
megosztásának legtöbb digitális
eszközét (szövegszerkesztők,
HTML- és tananyagszerkesztők,
videó-, audio-, feliratozó-,
vágószoftverek). Ismeri a
forráshelyek és -állományok
szervezésének komplikáltabb
eljárásait és eszközeit (helyi
gépen, lokális hálózaton,
felhőben). Ismeri a komplikáltabb
állomány- és linkszervezési és megosztási módszereket. Ismeri
az állományok szervezésének és
megosztásának alapvető
tájékoztatási formáit és átadását a
tanulóknak és a szülőknek.

Példák kompetenciára

Tanórán kívül és vezetőtanár
segítségével képes saját maga
számára:
– digitális tartalmakat elmenteni;
– egyszerű tartalmakat
szerkeszteni;
– adott tananyagrészhez digitális
tartalmakat megosztani
csatolmányban vagy alkönyvtárban.

Tanórán kívül képes saját maga
és tanulói számára:
– bonyolultan elérhető digitális
tartalmakat elmenteni és kezelni;
– bonyolultabb tartalmakat
szerkeszteni;
– digitális tartalmakat
csatolmányban vagy alkönyvtárban,
hálózaton vagy beágyazva
megosztani.

Példák attitűdre

Nyitott a digitális források
szervezési és megosztási
feladatainak megértésére,
motivált a sikeres
végrehajtásukban.
Kíváncsi, és érdeklődik a
szervezés, szerkesztés és
megosztás fogalmai, eljárásai
iránt.
Kész a közös szervezési
munkára, tudásának másokkal
való megosztására.

Az oktatásfejlesztési
helyzetekben nyitott a tudást
növelő forrásszervezési és megosztási feladatok
megértésére, motivált a sikeres
fejlesztésükben.
Tisztában van a digitális források
kezelésének és megosztásának
erkölcsi és közösségi
vonatkozásaival, a digitális
források kezeléséből és
megosztásából adódó jogokkal és
kötelességekkel.

Már meglévő, nyílt licenccel rendelkező
források és más források módosítása és
továbbfejlesztése, ahol ez engedélyezett.
Új digitális oktatási források létrehozása
vagy közös megalkotása. Új digitális
források létrehozásánál és használatuk
megtervezésénél az adott tanulási célok, a
kontextus, a pedagógiai megközelítés és a
tanulócsoport figyelembevétele.
Tevékenységek:
– meglévő digitális források módosítása és
szerkesztése, ahol ez megengedett;
– meglévő digitális források vagy részeik
vegyítése, ahol ez megengedett;
– új digitális oktatási források létrehozása;
– digitális oktatási források létrehozása
másokkal közösen;
– digitális tanulási források adaptálásánál
az adott tanulási célok, a kontextus, a
pedagógiai megközelítés és a
tanulócsoport figyelembevétele;
– a digitális forrásokhoz rendelt különböző
licencek és a források újrafelhasználására
vonatkozó utalások megértése.

Tanórán kívül és akár óra közben
képes saját maga és tanulói
számára:
– bonyolultan elérhető komplex
digitális tartalmakat elmenteni és
kezelni;
– komplex tartalmakat szerkeszteni;
– digitális tartalmakat
csatolmányban vagy alkönyvtárban,
hálózaton vagy beágyazva,
strukturált hozzáférési rendszerben
(tanulási keretrendszerben)
megosztani.
Tanórán és fogadóórán, illetve
digitális üzenetben képes:
– alapvető tájékoztatást nyújtani a
digitális szervezésről és
szerkesztésről;
– alapvető tájékoztatást adni a
megosztás értelmezéséről a tanulók
teljesítményének és
előmenetelének növelésére.
Képes kritikusan szemlélni és
használni a digitális források
kezelésének és megosztásának
feladatait és eljárásait. Nyitott a
digitális források kezelése és
megosztása során kifejtendő
együttes erőfeszítésekre,
elfogadja a digitális források
kezelésével és megosztásával
összefüggő kölcsönös függési
helyzeteket.
Magára nézve is érvényesnek
tartja a digitális források
kezelésében és megosztásában
általánosan elfogadott etikai
normákat. Elkötelezett a digitális
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Bonyolult, interaktív digitális források
létrehozása.
PÉLDÁK:
Saját alkalmazásokat vagy játékokat
hozok létre oktatási céljaim
támogatására.

források kezelésének és
megosztásának szakterülete iránt.

Elkötelezett a minőségi
szerkesztés és megosztás iránt.
Igényli a digitális források
kezelésével és megosztásával
kapcsolatos folyamatos
önképzést, alkalmazza annak
eljárásait.

A digitális források kezelésének,
szerkesztésének és
megosztásának egyszerűbb
helyzeteiben képes az önálló és
felelősségteljes feladatvégzésre.
A digitális források kezelésének,
szerkesztésének és
megosztásának újszerű vagy
összetettebb eseteiben is
elégséges számára a
vezetőtanári útmutatás a szoros
irányítás helyett.
Kialakult a felelősségtudata, és
megjelenik az önkontroll saját
forráskezelési és -megosztási
munkájának értékelésében is.
Tanórán kívül és tanórai
alkalmazásban önállóan, újszerű
helyzetekben vezetőtanári
útmutatással képes:
– egy Excel-táblába és digitális
naplóba sok jegyet beírni,
egyszerűbb statisztikát készíteni;
– személyre szabott vagy akár
célcsoportra illesztett szöveges
visszajelzést írni tanulóinak;
– az általános zárt típusokban
teszteket tervezni és beírni őket az
elterjedt tesztfejlesztő eszközökben;
– a tesztekhez értékelési és
visszajelzési rendszert fejleszteni.

Általánossá válik az önkontroll és
a rendszeres reflexió a digitális
források kezelése és megosztása
terén végzett saját
tevékenységével kapcsolatban.

Az önállóság, a kontroll a digitális
források kezelése és megosztása
terén végzett tevékenység során
fellépő problémamegoldásban és
tanulásban is jellemző.
Felelősséget vállal a digitális
források kezelése és megosztása
terén végzett saját
tevékenységéért.

Tanórán kívül és tanórai, akár
szinkrón alkalmazásban képes
önállóan:
– egy Excel-táblába és digitális
naplóba sok jegyet beírni, komplex
statisztikát készíteni;
– személyre szabott vagy akár
célcsoportra illesztett, illetve
csoportmunka-értékelést és
szöveges visszajelzést írni
tanulóinak;
– a legtöbb zárt és grafikus
típusban teszteket tervezni, beírni
és származtatni az elterjedt
tesztfejlesztő eszközökben;
– a tesztekhez egyéni és csoportos
értékelési rendszert és visszajelzési
rendszert fejleszteni;
– a digitális értékelési rendszer
használatát átadni, az előmenetelt
és a teljesítményadatokat a
tanulóknak és a szülőknek
elmagyarázni.

Képes önállóan:
– továbbfejleszteni a jegyek
beírási módját, fejleszteni a
statisztikák készítését;
– továbbfejleszteni a zárt és
grafikus típusú tesztek
fejlesztését akár újszerű
tesztfejlesztő eszközökben;
– a tesztekhez egyéni és
csoportos értékelési
rendszereket, módszertanokat
fejleszteni;
– a megújított, továbbfejlesztett
digitális értékelési rendszer újszerű
használatát átadni, az előmenetelt
és a teljesítményadatokat a
tanulóknak és a szülőknek
újszerűen elmagyarázni.

A források hatékony megosztása és
védelme az alapvető stratégiák
segítségével.
PÉLDÁK:
Megosztok oktatási tartalmakat
virtuális tanulási környezetben
feltöltéssel, linkeken keresztül vagy
beágyazással (pl. egy kurzus
honlapján vagy blogján).
Hatékonyan védem az érzékeny
tartalmakat (pl. vizsgák, diákok
beszámolói).
Értem a szerzői jogi szabályokat,
amelyek az általam iskolai célokra
használt digitális forrásanyagokra
vonatkoznak (képek, szöveg, hang
és film).

Források/tartalmak professzionális
megosztása.

Ismeri a digitális oktatási
tartalmak összeállításához és
elérhetővé tételéhez szükséges
legtöbb digitális eszközt és
megosztási módot (publikus,
professzionális és speciális
szöveg- és médiaszerkesztőket,
kiadványszerkesztőket, HTMLszerkesztőket, forrásgyűjtemény
megosztókat, web 2.0 megosztási
technikákat). Ismeri a legtöbb
digitálistartalom-átalakító eszközt.
Ismeri a digitálistartalomösszeállítás és -megosztás
alapvető tájékoztatási formáit és
átadását a tanulóknak és a
szülőknek.
Tanórán kívül és akár óra közben a
tanulóknak megmutatva képes:
– különböző módszerekkel digitális
tartalmakat alkotni
(megszerkeszteni, bevinni,
megrajzolni, felvenni);
– digitális tartalmakat több módon
elérhetővé tenni (linkelve, blogon,
platformon);
– digitális tartalmakat átalakítani
(módosítani, átszerkeszteni,
feliratozni, szinkronizálni,
átszínezni, újravágni).
Tanórán és fogadóórán, illetve
digitális üzenetben képes:
– alapvető tájékoztatást nyújtani a
tartalmak megalkotásáról;
– alapvető tájékoztatást adni a
tartalmak megalkotásának és
elérhetővé tételének szerepéről a

Példák autonómiára

Egyszerűbb, tanórán kívüli
forráskezelési és -megosztási
helyzetekben képes az önálló
feladatvégzésre.
Újszerű vagy összetettebb
forráskezelés és -megosztás
esetén vezető-/mentortanári
irányításra és folyamatos
ellenőrzésre van szüksége.
Vezetőtanári irányítással értékelni
tudja saját forráskezelési és megosztási munkáját.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

Tanórán kívül és ha szükséges,
vezetőtanári segítséggel képes:
– egy Excel-táblába és digitális
naplóba jegyet beírni, tanulóinak
szöveges visszajelzést írni;
– feleletválasztós tesztet tervezni és
beírni egy egyszerű tesztfejlesztő
eszközben;
– a teszthez értékelést és
visszajelzést írni.

2.3 A DIGITÁLIS FORRÁSOK
KEZELÉSE, VÉDELME ÉS
MEGOSZTÁSA

Nem alkalmaz stratégiákat a
források/tartalmak megosztására.

Források/tartalmak kezelése az
alapvető stratégiák segítségével.

Digitális tartalom összeállítása és
elérhetővé tétele tanulók, szülők és más
oktatók számára. Az érzékeny digitális
tartalom hatékony védelme. A magánélet
védelmének és a szerzői jogi
szabályoknak tiszteletben tartása és
helyes alkalmazása. Nyílt licencek és nyílt
oktatási források használatának és
létrehozásának megértése.

PÉLDÁK:
Saját jövőbeni felhasználásomhoz
tárolok és rendezgetek digitális
tartalmakat.

PÉLDÁK:
Megosztok oktatási tartalmakat email-mellékleteken vagy linkeken
keresztül.
Tisztában vagyok azzal, hogy az
interneten található források között
vannak olyanok, amelyek szerzői
jogvédelem alatt állnak.

Példák ismeretre

Alapszinten ismeri a digitális
oktatási tartalmak
összeállításához és elérhetővé
tételéhez szükséges alapvető
digitális eszközöket (szöveg- és
médiaszerkesztő, csatolás, link).
Alapszinten ismeri a digitális
tartalmak átalakításának
eszközeit.

Általános szinten ismeri a digitális
oktatási tartalmak
összeállításához és elérhetővé
tételéhez szükséges elterjedt
digitális eszközöket és
megosztási módjaikat (szöveg- és
médiaszerkesztő, online
platformok, blogok,
forrásgyűjtemények). Általános
szinten ismeri a digitális tartalmak
átalakításának eszközeit.

Példák kompetenciára

Tanórán kívül és vezetőtanár
segítségével képes:
– digitális tartalmakat alkotni
(szerkeszteni);
– digitális tartalmakat elérhetővé
tenni (linkelni, mellékelni);
– digitális tartalmakat átalakítani
(módosítani, átszerkeszteni).

Tanórán kívül képes:
– különböző módszerekkel digitális
tartalmakat alkotni (bevinni,
megrajzolni, felvenni, szerkeszteni);
– digitális tartalmakat több módon
elérhetővé tenni (linkelve,
platformon, blogban);
– digitális tartalmakat átalakítani
(módosítani, átszerkeszteni,
feliratozni, szinkronizálni,
átszínezni, újravágni).

tevékenységek:
– források megosztása linkek
felhasználásával vagy csatolmányként, pl.
e-mailhez;
– források megosztása online
platformokon, illetve személyes vagy
intézményes honlapokon/blogokon;
– saját forrásgyűjtemény másokkal való
megosztása, szükség szerint megszabva
a hozzáférésüket és a jogaikat;
– a digitális források felhasználását,
újrafelhasználását és módosítását érintő
lehetséges szerzői jogi korlátozások
tiszteletben tartása;
– megfelelő hivatkozás a forrásokra
szerzői joggal védett anyagok
megosztásakor és közreadásakor;
– (nyílt) licencek hozzárendelése saját
alkotású forrásanyagokhoz;
– a szükséges intézkedések megtétele
érzékeny adatok és források (pl. tanulók
jegyei, vizsgák) megvédésére;
– adminisztrációs és a tanulókhoz
kapcsolódó adatok szükség szerinti
megosztása a kollégákkal, a tanulókkal és
a szülőkkel.
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digitális források kezelésének és
megosztásának a teljes
munkacsoportra vonatkozó jogi
normáit, értékeit.
Elkötelezett az irányított csoport
egésze számára kialakítandó
felelősség átadására a minőségi
kezelés és megosztás területén.
Igényli a digitális források
kezelésével és megosztásával
kapcsolatos folyamatos
továbbképzést a csoportja
számára.
Az önállóság, a kontroll a
rendszer működtetéséhez
szükséges csoportvezetésben is
jellemző. Felelősséget vállal
csoportja a digitális források
kezelése és megosztása terén
végzett tevékenységéért, a
rábízott kisebb tanári csoport
munkájáért.

az innovatív forrásszervezés és megosztás iránt.
Igényli a digitális források
kezelésével és megosztásával
kapcsolatos folyamatos
továbbképzést, naprakész a
szakirodalom ajánlásainak
követésében, megfontolja azok
útmutatásait.

Képes:
– tanári munkacsoporttal önállóan
továbbfejleszteni a jegyek beírási
módját, fejleszteni a statisztikák
készítését;
– továbbfejleszteni és lebontani a
személyre szabott vagy akár
célcsoportra illesztett, illetve
csoportmunka-értékelést és a
szöveges visszajelzések írását;
– megszervezni a zárt és grafikus
típusú tesztek fejlesztését akár
újszerű tesztfejlesztő eszközökben;
– a tesztekhez csoportosan egyéni
és csoportos értékelési
rendszereket, módszertanokat
fejleszteni;
– a megújított, továbbfejlesztett
digitális értékelési rendszer újszerű
használatának átadását
megszervezni, az előmenetelt és a
teljesítményadatokat a tanulóknak
és a szülőknek újszerűen
elmagyarázni.
Saját alkotású anyagok digitális
közzététele.

A jelenlegi gyakorlatot elemezve
képes önállóan:
– a jegybeírást és a statisztikák
készítését innovatívan, új rendszerben
átgondolva újratervezni;
– a személyre szabott vagy akár
célcsoportra illesztett, illetve
csoportmunka-értékelést és a
szöveges visszajelzési rendszert
átalakítani;
– a zárt, nyílt és grafikus típusokban
újszerű teszteket tervezni, beírni és
származtatni, akár új tesztfejlesztő
eszközöket tervezni;
– a tesztekhez egyéni és csoportos
innovatív értékelési rendszert és
visszajelzési rendszert tervezni;
– a megtervezett új innovatív rendszer
legfontosabb jellemzőit elmagyarázni
a tanulóknak és a szülőknek.

PÉLDÁK:
Megosztok forrásokat úgy, hogy
digitális környezetbe ágyazom be
őket.
Hatékonyan védem a személyes és
az érzékeny adatokat, és szükség
szerint korlátozom a
forrásanyagokhoz való hozzáférést.
Megfelelő módon hivatkozom a
szerzői jog védelme alá eső
forrásokra.

PÉLDÁK:
Átfogó gyűjteményt szerkesztek
digitális tartalmakból, és elérhetővé
teszem őket a tanulók vagy más
oktatók számára.
Licencekkel látom el azokat a
forrásokat, amelyeket közzéteszek
az interneten.

PÉLDÁK:
Megjegyzésekkel látom el az általam
digitálisan megosztott
forrásanyagokat, és lehetővé teszem
mások számára, hogy kommenteljék,
értékeljék, módosítsák, átalakítsák,
vagy kiegészítsék őket.

Ismeri a digitális oktatási
tartalmak összeállításához és
elérhetővé tételéhez szükséges
főbb fejlesztési stratégiákat és a
köztük való választás
szempontjait, a fejlesztési
eljárások dokumentálását, a
legtöbb digitális tartalom típusát
(fájl- és médiatípusok,
metaadatok).
Ismer minden tartalomalkotási és
megosztási típust és stratégiát.
Ismeri az alkotás, megosztás és
módosítás tájékoztatási
rendszerének fejlesztési irányait,
és képes azokat átadni a
tanulóknak és a szülőknek.

Ismeri a digitális oktatási
tartalmak összeállításához és
elérhetővé tételéhez szükséges
főbb fejlesztési stratégiák
fejlesztésének és publikálásának
állomásait, a megkívánt
munkamegosztást.
Ismeri a tartalomalkotás,
-megosztás és -módosítás
állomásait, és képes a feladatot a
tanárok között elosztani.
Ismeri az alkotás, megosztás és
módosítás tájékoztatási
rendszerének fejlesztési irányait,
és képes megszervezni az
átadásukat a tanulóknak és a
szülőknek.

Ismeri a digitális tartalmak
összeállításának, elérhetővé
tételének legtipikusabb problémáit.
Ismeri az összeállítás és megosztás
módszertani problémáit és a
problematikus átalakítási
helyzeteket. Ismeri annak módját,
hogy miként lehet új típusú
összeállítási és megosztási
módszereket és eszközöket
fejleszteni. Ismeri a digitálistartalomalkotás és -közzététel (elérhetővé
tétel) tájékoztatási rendszereinek
problémáit. Képes a
továbbfejlesztésükre.

Képes:
– továbbfejlesztett módszerekkel
digitális tartalmakat alkotni
(megszerkeszteni, bevinni,
megrajzolni, felvenni);
– továbbfejlesztett módon digitális
tartalmakat elérhetővé tenni
(linkelve, blogon, platformon);
– digitális tartalmak átalakítását
továbbfejleszteni (módosítani,
átszerkeszteni, feliratozni,
szinkronizálni, átszínezni,
újravágni).
Tanórán és fogadóórán, illetve
digitális üzenetben képes:
– komplex tájékoztatást nyújtani a
tartalmak megalkotásáról;
– komplex tájékoztatást adni a
tartalmak megalkotásának és

Képes megszervezni és
továbbfejleszteni tanár kollégái
csoportjának készségeit, hogy
jobban tudjanak:
– különböző módszerekkel digitális
tartalmakat alkotni;
– digitális tartalmakat több módon
elérhetővé tenni;
– digitális tartalmakat átalakítani;
– alapvető tájékoztatást nyújtani a
tartalomalkotás szempontjairól;
– alapvető tájékoztatást adni a
tartalmak megalkotásának és
elérhetővé tételének szerepéről a
tanulók teljesítményének és
előmenetelének fokozására.

Képes felismerni a hiányosságait és
továbbfejlesztést javasolni:
– a digitális tartalmak
megalkotásában;
– a digitális tartalmak elérhetővé
tételében;
– a digitális tartalmak átalakításában;
– a tájékoztatási rendszerben a
tartalomalkotásról és -átalakításról;
– a tájékoztatási rendszerben az
elérhetővé tételről.

Önállóan átlátja és elemzi, valamint
innovatív megoldási javaslatokat
tesz a digitális források szervezése
és megosztása terén végzett
tevékenység során fellépő
hiányosságok, módszertani
problémák új paradigma szerinti
megközelítésére.
A felfedezett új technológiák,
módszertanok és IKT fényében
képes teljesen új megoldásokat
javasolni a digitális források
kezelése és megosztása területén
jelentkező feladatok és problémák
megoldására.

Önálló digitális tartalom
professzionális közzététele.

tanulók teljesítményének és
előmenetelének fokozására.

elérhetővé tételének szerepéről a
tanulók teljesítményének és
előmenetelének fokozására.
Nyitott új digitális tartalmak
megalkotását, közzétételét és
átalakítását célzó feladatok
elvégzésére.
Értékelni tud különböző
tartalomalkotási (szerzői),
közzétételi (megosztási,
publikálási) és átalakítási
lehetőségeket, mérlegelni tudja a
kockázataikat. A tartalomalkotás,
közzététel és átalakítás során
képes alternatívákat találni és
értékelni az alternatív eljárások
következményeit. Döntési
helyzetekben figyelembe veszi a
digitális tartalmak
megalkotásának, közzétételének
és átalakításának jogi normáit,
értékeit.
Elkötelezett a minőségi alkotás és
átalakítás iránt.
Igényli a folyamatos önképzést a
területen, alkalmazza annak
eljárásait.

Példák attitűdre

Nyitott a digitális tartalmak
alkotását, elérhetővé tételét és
módosítását célzó feladatok
megértésére, motivált a sikeres
végrehajtásukban.
Kíváncsi, és érdeklődik a
szerkesztés és publikálás
fogalmai, eljárásai iránt.
Kész a közös alkotási, közzétételi
és módosítási munkára,
tudásának másokkal való
megosztására.

Az oktatásfejlesztésben nyitott a
tudást növelő digitális tartalmak
megalkotását, közzétételét és
átalakítását célzó feladatok
megértésére, motivált a sikeres
fejlesztésükben.
Tisztában van a digitális
tartalomalkotás, közzététel és
átalakítás erkölcsi és közösségi
értékeivel, a digitális
tartalomalkotásból, közzétételből
és átalakításból származó
jogokkal és kötelességekkel.

Képes kritikusan szemlélni és
használni a digitális tartalmak
megalkotását, közzétételét és
átalakítását célzó feladatokat és
eljárásokat. Nyitott a digitális
tartalomalkotás, közzététel és
átalakítás során kifejtendő
együttes erőfeszítésekre,
elfogadja a digitális
tartalomalkotással, közzététellel
és átalakítással összefüggő
kölcsönös függési helyzeteket.
Magára nézve is érvényesnek
tartja a digitális tartalomalkotás,
közzététel és átalakítás
általánosan elfogadott etikai
normáit. Elkötelezett a digitális
tartalomalkotás, közzététel és
átalakítás (elektronikus
kiadványszerkesztés és
publikálás) szakterülete iránt.

Példák autonómiára

Egyszerűbb, tanórán kívüli
digitális tartalomalkotási,
közzétételi és átalakítási feladatok
esetén képes az önálló
munkavégzésre. Újszerű vagy
összetettebb alkotás, közzététel
és átalakítás esetén vezető-/
mentortanári irányításra és
folyamatos ellenőrzésre van
szüksége.
Vezetőtanári irányítással értékelni
tudja saját tartalomalkotási,
közzétételi és átalakítási
munkáját.

Általánossá válik az önkontroll és
a rendszeres reflexió a saját
digitális tartalomalkotási,
közzétételi és átalakítási
tevékenységével kapcsolatban.

Az önállóság a digitális
tartalomalkotási, közzétételi és
átalakítási tevékenység során
fellépő problémamegoldásban és
tanulásban is jellemző.
Felelősséget vállal saját digitális
tartalomalkotási, közzétételi és
átalakítási tevékenységéért.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

Tanórán kívül és ha szükséges,
vezetőtanári segítséggel képes:
– digitális mesét írni és egyszerűen
illusztrálni;
– a digitális mesét csatolva vagy
linkelve megosztani;
– a mások által megírt vagy
előkészített digitális mesét
szerkeszteni, módosítani, az
illusztrációkat cserélni.

Egyszerűbb digitális tartalom
alkotási, közzétételi és átalakítási
feladatok esetén képes az önálló
és felelősségteljes
munkavégzésre.
Újszerű vagy összetettebb
digitális tartalomalkotás,
közzététel és átalakítás esetén is
elegendő számára a vezetőtanári
útmutatás a szoros irányítás
helyett. Kialakult a
felelősségtudata, és megjelenik
az önkontroll a saját digitális
tartalomalkotási, közzétételi és
átalakítási munkájának
értékelésében is.
Tanórán kívül és tanórai
alkalmazásban önállóan, újszerű
helyzetekben vezetőtanári
útmutatással képes:
– digitális mesét írni és egyszerűen
illusztrálni;
– a digitális mesét csatolva vagy
linkelve megosztani;
– a mások által megírt vagy
előkészített digitális mesét
szerkeszteni, módosítani, az
illusztrációkat cserélni.

Tanórán kívül és tanórai, akár
szinkrón alkalmazásban képes
önállóan:
– többféle digitális tartalmat: mesét,
esettanulmányt írni és
többféleképpen illusztrálni;
– a digitális mesét, esettanulmányt
blogon, tudástárban, csoportokban
megosztani;
– a mások által megírt vagy
előkészített digitális mesét,
esettanulmányt szerkeszteni,
módosítani, feliratozni, vágni, az
illusztrációkat átalakítani,
módosítani;
– a digitális tartalomalkotási,
közzétételi és átalakítási rendszer
használatát átadni, elmagyarázni a
tanulóknak és a szülőknek.

Képes továbbfejleszteni:
– a digitális mesék és
esettanulmányok rendszerét;
– a megalkotott tartalmakhoz
illeszkedő közzétételi portálokat a
tartalmak céljának és a
tanulócsoportoknak megfelelően;
– a legmegfelelőbb digitális
tartalmak kiválasztásának módját
és a célnak megfelelő átalakítását
(fordítás, feliratozás, vágás);
– a digitális tartalomalkotási,
közzétételi és átalakítási rendszer
használatát, szülőknek való
elmagyarázását.
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Nyitott új digitális tartalmak
megalkotását, közzétételét és
átalakítását célzó feladatok
megszervezésére.
Munkaszervezés szempontjából
értékelni tud különböző
tartalomalkotási (szerzői),
közzétételi (megosztási,
publikálási) és átalakítási
lehetőségeket, mérlegelni tudja
csoportos végrehajtásuk
kockázatait. Képes
tartalomalkotási, közzétételi és
átalakítási alternatívákat találni
kisebb tanárcsoport számára és
értékelni az alternatív eljárások
csoportos alkalmazásának
következményeit. Döntési
helyzetekben figyelembe veszi a
digitális tartalmak
megalkotásának, közzétételének
és átalakításának csoportjára
vonatkozó jogi normáit, értékeit.
Elkötelezett a teljes fejlesztő
csoport minőségi alkotásának és
átalakításának megvalósulása
iránt.
Igényli fejlesztő csoportjának
folyamatos továbbképzését a
területen, alkalmazza annak
eljárásait.
A rendszer működtetéséhez
szükséges önálló, kontrollált
csoportvezetés a digitális
tartalomalkotási, közzétételi és
átalakítási tevékenység során
fellépő problémamegoldásban és
tanulásban is jellemző.
Felelősséget vállal csoportja
digitális tartalomalkotási,
közzétételi és átalakítási
tevékenységéért, a rábízott
kisebb tanári csoport munkájáért.

Nyitott új digitális tartalmak
megalkotását, közzétételét és
átalakítását célzó feladatok
megszervezésére.
Munkaszervezés szempontjából
értékelni tud különböző
tartalomalkotási (szerzői),
közzétételi (megosztási, publikálási)
és átalakítási lehetőségeket,
mérlegelni tudja csoportos
végrehajtásuk kockázatait. Képes
tartalomalkotási, közzétételi és
átalakítási alternatívákat találni
kisebb tanárcsoport számára és
értékelni az alternatív eljárások
csoportos alkalmazásának
következményeit. Döntési
helyzetekben figyelembe veszi a
digitális tartalmak megalkotásának,
közzétételének és átalakításának
csoportjára vonatkozó jogi normáit,
értékeit.
Elkötelezett a teljes fejlesztő csoport
minőségi alkotásának és
átalakításának megvalósulása iránt.
Igényli fejlesztő csoportjának
folyamatos továbbképzését a
területen, alkalmazza annak
eljárásait.

Tanári munkacsoportot irányítva
képes:
– digitális mesék és
esettanulmányok rendszerét
megalkotni;
– a megalkotott tartalmakhoz
illeszkedő közzétételi portálokat
csoportosan fejleszteni a tartalmak
céljának és a tanulócsoportoknak
megfelelően;
– a legmegfelelőbb digitális
tartalmakat kiválasztani és a célnak
megfelelően átalakítani (fordítás,
feliratozás, vágás), a kiválasztást és
átalakítást a csoportban elosztani;
– a digitális tartalomalkotási,
közzétételi és átalakítási rendszer
használatának szülői képzését
csoportjával megoldani.

A jelenlegi gyakorlatot elemezve
képes önállóan:
– a digitális mesék és
esettanulmányok megalkotásának és
bővítésének rendszerét innovatívan, új
rendszerben átgondolva újratervezni;
– az alkotási folyamatot teljesen új,
innovatív, akár mesterséges
intelligenciát is alkalmazó alapokra
helyezni;
– a célok és célcsoportok esetén a
tanulói cél és profil meghatározásával
új adaptálási, átalakítási
módszertanokat kidolgozni;
– a teljes közzétételi eljárás
módszertanát megújítani;
– a megtervezett új, innovatív
rendszer legfontosabb jellemzőit
elmagyarázni a tanulóknak és a
szülőknek.

Önállóan átlátja és elemzi, valamint
innovatív megoldási javaslatokat
tesz a digitális tartalomalkotási,
közzétételi és átalakítási
tevékenység során fellépő
hiányosságok, módszertani
problémák új paradigma szerinti
megközelítésére.
A felfedezett új technológiák,
módszertanok és IKT fényében
képes teljesen új megoldásokat
javasolni a digitális tartalomalkotási,
közzétételi és átalakítási területen
jelentkező feladatok és problémák
megoldására.

3.TANÍTÁS ÉS TANULÁS
A digitális technológiák sokféleképpen javíthatják a tanítási és tanulási stratégiákat. Azonban bármilyen pedagógiai stratégiát vagy megközelítést választanak, a pedagógus sajátos digitális kompetenciája adja a hatékony használat alapját.
A1 – BELÉPŐ
A2 – FELFEDEZŐ
B1 – BEÉPÍTŐ
B2 – GYAKORLOTT
C1 – IRÁNYÍTÓ
C2 – ÚJÍTÓ

3.1 Tanítás
A digitális eszközök és erőforrások
használatának tervezése és alkalmazása a
tanítási folyamatban a tanítás
hatékonyságának növelése érdekében. a
digitális eszközökkel történő tanítás
megfelelő irányítása és megszervezése. új
formátumok és oktatási módszerek
kipróbálása és fejlesztése.
Tevékenységek:
– osztálytermi technológiák (pl. interaktív
táblák, mobil eszközök) használata az
oktatás segítése érdekében;
– a tanóra olyan szerkezetű felépítése,
amelyben a különböző (tanár vezette, diák
vezette) digitális tevékenységek közösen
támogatják, erősítik a tanulás célját;
– tanulási megbeszélések, tevékenységek
és interakciók szervezése digitális
környezetben;
– tartalom, együttműködés és interakció
megszervezése és irányítása digitális
környezetben;
– annak átgondolása, hogy az oktató vezette
digitális beavatkozások – akár szemtől
szemben, akár digitális környezetben –
hogyan tudják legjobban támogatni a
tanulási cél elérését;
– a választott digitális pedagógiai stratégiák
hatékonyságának és alkalmasságának
vizsgálata és a módszerek, stratégiák
rugalmas igazítása;
– új formák és oktatási módszerek
kidolgozása és kipróbálása (pl. a tükrözött
vagy fordított osztályterem modellje).

Példák ismeretre

Példák kompetenciára

Példák attitűdre

Példák autonómiára

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

3.2 ÚTMUTATÓ
A digitális technológiák és szolgáltatások
használata a tanulókkal folytatott interakció
erősítésére egyénileg és kollektíven a
tanulási folyamaton belül és kívül. A digitális
technológiák használata naprakész és
célzott útmutatást, illetve segítséget ad. Új
formák és formátumok fejlesztése és
kipróbálása útmutatás és támogatás
nyújtásához.

A belépők tisztában vannak a digitális
technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel pedagógiai és szakmai
gyakorlatuk erősítése érdekében. Ugyanakkor
nincs, vagy csak kevés tapasztalatuk van a
digitális technológiák pedagógiai célú
használatával kapcsolatban. A digitális
technológiákat elsősorban a felkészüléshez, az
adminisztrációhoz vagy a szervezeti
kommunikációhoz használják.
A belépőknek útmutatásra és bátorításra van
szükségük módszertani repertoárjuk
bővítéséhez és meglévő digitális kompetenciáik
pedagógiai szempontból történő
alkalmazásához.

A felfedezők tisztában vannak a digitális
technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel, és nyitottak pedagógiai és
szakmai gyakorlatuk bővítésére. Digitális
technológiákat alkalmaznak a digitális
kompetencia egyes területein, anélkül, hogy
átfogó vagy következetes megközelítést
alkalmaznának.
A felfedezőknek ösztönzésre, betekintésre és
inspirációra van szükségük pl. a kollégák
példáján és útmutatásán keresztül, amely bevált
gyakorlatok cseréje révén is megvalósulhat.

A beépítők számos környezetben próbálkoznak
a digitális technológiákkal, számos célra,
sokféle gyakorlatba integrálva használják őket.
A digitális technológiákat kreatívan
alkalmazzák, megmutatva ezzel szakmai
elkötelezettségük különböző aspektusait.
Szívesen bővítik gyakorlati repertoárjukat. Azon
dolgoznak, hogy megértsék, mely eszközök és
módszerek működnek legjobban a különböző
pedagógiai helyzetekben, és hogyan
illeszkednek a digitális technológiák a
pedagógiai stratégiákhoz és módszerekhez.
Időre van szükségük a kísérletezéshez,
elmélkedéshez. Katalizálhatja ezt az
együttműködés ösztönző ereje és a tudáscsere,
hogy mindennapi gyakorlottá válhassanak a
megszerzett ismeretek.

A gyakorlottak számos digitális technológiát
alkalmaznak magabiztosan, kreatívan és
kritikusan, hogy javítsák pedagógiai szakmai
tevékenységüket. Célszerűen választják ki a
digitális technológiákat az adott helyzetekre, és
megpróbálják megérteni a különböző digitális
stratégiák előnyeit és hátrányait. Kíváncsiak és
nyitottak az új ötletekre, tudva, hogy sok
mindent még nem próbáltak ki.
A kísérleteiket módszertani repertoárjuk
kiterjesztésére, strukturálására és
konszolidálására használják. Az innovatív
gyakorlatban a gyakorlottak minden oktatási
szervezet gerincét jelentik.

Az irányítók következetes és átfogó
megközelítéssel használják a digitális
technológiákat a pedagógiai és szakmai
gyakorlatok erősítésére.
A digitális stratégiák széles körű repertoárjára
támaszkodnak, tudják, hogyan kell kiválasztani
közülük a legmegfelelőbbet egy adott
pedagógiai helyzethez. Folyamatosan
reflektálnak saját gyakorlatukra, és tovább is
fejlesztik. Folyamatosan frissítik tudásukat,
nyitottak az új fejlesztések és ötletek
megismerésére. Tudásukat továbbadják.

Az újítók megkérdőjelezik a kortárs digitális és
pedagógiai gyakorlatok megfelelőségét.
A rendkívül innovatív és komplex digitális
technológiákkal kísérleteznek és/vagy új
pedagógiai megközelítéseket fejlesztenek ki.
Az újítók egyedülálló és ritka tagjai a
pedagógustársadalomnak.
Kiemelten innovatívak, gyakran válnak a fiatal
pedagógusok példaképévé.

A digitális technológiák kismértékű
használata az oktatásban.

A rendelkezésre álló digitális
technológiák alapszintű használata
az oktatásban.

A rendelkezésre álló digitális
technológiák értelmes beépítése a
tanítási folyamatba.

A digitális technológiák célirányos,
tervszerű alkalmazása a pedagógiai
stratégiák fejlesztése érdekében.

Digitális technológiák alkalmazása a
tanítási stratégiák innovációjára.

PÉLDÁK:
Nem vagy csak nagyon ritkán
használok digitális eszközöket vagy
digitális tartalmakat a tanításomban.

PÉLDÁK:
Használom a rendelkezésre álló
osztálytermi technológiákat, pl.
digitális táblát, projektort,
számítógépet.
A digitális technológiákat a tanulási
cél és a kontextus szerint választom
meg.

PÉLDÁK:
Megszervezem és irányítom a
digitális eszközök (pl. tantermi
technológiák, diákok eszközei)
integrációját a tanítási és tanulási
folyamatba.
Irányítom a digitális tartalmak, pl.
videók, interaktív tevékenységek
integrálását a tanítási és tanulási
folyamatba.

PÉLDÁK:
A digitális technológiák
integrálásakor átgondolom a
megfelelő társadalmi keretet és
interakciós módokat.
Digitális technológiákat alkalmazok
a tanításban, hogy gazdagítsam a
módszertani változatosságot.
Tanulási foglalkozásokat vagy más
interakciókat szervezek digitális
környezetben.

A digitális technológiák
használatának pontos
megtervezése, monitorozása és
rugalmas adaptálása a pedagógiai
stratégiák javítása érdekében.
PÉLDÁK:
Úgy építem fel a tanulási
foglalkozásokat, hogy a különböző
(tanár vezette, diák vezette) digitális
tevékenységek közösen erősítsék a
tanulási célokat.
A tartalmat, a diákok
közreműködését és az interakciót
digitális környezetben strukturálom
és kezelem.
Folyamatosan értékelem a
digitálisan továbbfejlesztett oktatási
stratégiák hatékonyságát, és ennek
megfelelően felülvizsgálom a
stratégiáimat.

Ismeri a digitális pedagógia, az elearning az e-tanulási környezet
kulcsfogalmait, összefüggéseit és
hatásrendszerét. Az IKT
alapeszközeit kisebb
bizonytalansággal tudja
alkalmazni.
Kisebb bizonytalansággal képes
az IKT alapeszközeit és az
újmédia elemeit alkalmazni
elsősorban a tanítás-tanulás
folyamatában.

Ismeri az IKT alapeszközeit,
pedagógiai funkcióikat és a
pedagógiai folyamatba való
integrálásuk elveit, módszertani
vonatkozásait. Ismeri az etanulási környezet fogalmát,
részeit, illetve fajtáit.
Kisebb segítséggel képes
valamennyi pedagógiai
folyamatban alkalmazni az IKT-t
és az újmédia rendszerelemeit.

Ismeri az IKT-eszközök hatékony
alkalmazásának feltételeit a
tanítási-tanulási folyamat
tervezéséhez, szervezéséhez
igazítva. Ismeri a mikrotartalmak
elemeit és készítésük fontosabb
összetevőit.
Képes az IKT-eszközöket
önállóan módszertanilag
beágyazni a saját tanításitanulásirányítási folyamataiba.

Ismeri az IKT-eszközök hatékony
és eredményes alkalmazását
saját maga és a tanulók számára.
Ismeri az e-tanulás
menedzselésének főbb ismérveit,
módszereit.

Ismeri az IKT-eszközök hatékony
és eredményes alkalmazását
kollégái (mentorálás) számára.
Ismeri az e-tanulás
menedzselésének főbb ismérveit,
módszereit.

Ismeri az újítások, a tényadatokon
alapuló tanítás bevezetéséhez
szükséges technológia rendszereit
és lehetőségeit.

Rendelkezik a saját és tanár
kollégák munkájának
hatékonyabbá tételéhez
szükséges pedagógiai és IKTkompetenciákkal. Képes kisebb
mikrotartalmak és etananyagrészek készítésére.

Képes a neveléstudományi
módszereket fejleszteni és
kipróbálni az IKT segítségével.
Vizsgálatai kiterjednek a virtuális
és a valós tanulási környezet
egészséges harmóniájára is.
Képes az e-tanulási környezet
komplex fejlesztésére.

Teljesen nyitott a digitális
pedagógia fejlődése,
rendszereinek megismerése és
alkalmazása irányában.
Önállóan végzi a rutinszerű,
elsősorban az adminisztratív és a
tanórai felkészülést segítő digitális
tevékenységeket. Segítséggel
tervezi, szervezi és irányítja az
IKT módszertani alkalmazásokat.
Ismeri a digitális napló és egyéb
dokumentumok használatának
technikai alapjait, és képes
önállóan alkalmazni őket. Tud
óravázlatot, tanulási
demonstrációs segédletet
készíteni, segítséget kér az IKTeszközök módszertani
alkalmazásának tervezéséhez és
a tanulás szervezéséhez.
A digitális technológiák kismértékű
felhasználása a tanulókkal való
interakcióban.
PÉLDÁK:
Nem vagy csak nagyon ritkán
kommunikálok a tanulókkal digitális
eszközön, pl. e-mailen keresztül.

Toleráns a kompetenciahiányos
tanulók fejlesztésében. Erős
akarattal bír saját
hiányosságainak pótlásában.
Önállóan tervezi, szervezi és
irányítja a tanítás-tanulás digitális
folyamatait/módszereit. Részben
önállóan is értékeli őket.

Nyitott és pozitív attitűddel
viszonyul az új pedagógiai
módszerek meghonosításában a
saját gyakorlata számára.
Önállóan tervezi, szervezi,
irányítja és értékeli a saját
területén a tanítás-tanulás IKT
alkalmazási módszereit.

Segítőkész a tanulók IKThasználatának fejlesztésében.
Nyitott a nemzetközi modellek
megismerésére.

Rendelkezik a saját és
pedagógustársai munkájának
hatékonyabbá tételéhez
szükséges pedagógiai és IKTkompetenciákkal. Képes kisebb
mikrotartalmak és etananyagrészek készítésére, az
e-tanulási környezet fejlesztésére
kollaboratív munka keretében.
Segítőkész a mentoráltak IKThasználatának fejlesztésében.
Nyitott a nemzetközi modellek
megismerésére.
Saját területén és mentoráltjainál
önállóan végez hatékonysági
vizsgálatokat az IKT-használattal
és annak módszertani
variánsaival kapcsolatban.

Saját tantárgyai/moduljai terén
integrálja a tanítás-tanulás
pedagógiai folyamatába az IKT
alkalmazását, ennek eredményeit
részben önállóan értékeli.
Felfedezi a tanulók
személyiségfejlesztésébe való
beépítésének módszertanilag
megalapozott eljárásait.

Saját tantárgyai/moduljai terén
integrálja a tanítás-tanulás
pedagógiai folyamatába az IKT
alkalmazását, ennek eredményeit
teljesen önállóan értékeli. Saját
tanítási és tudásellenőrzési
folyamatait önállóan tervezi,
szervezi és értékeli.

Elsősorban saját magának, de
részben kollégáinak is tud
mikrotartalmakat készítenifejleszteni és az IKT
alkalmazásához módszertani
tanácsokat adni. Intézményen
belüli e-tanulási környezet
fejlesztését is megbízhatóan
elvégzi.

Önállóan és kreatívan,
rugalmasan alkalmazkodva,
tényadatokon alapuló
eredményeket felhasználva tervez
IKT-bázisú tanítási-tanulási
folyamatokat, kísérleteket. Az új
módszereket teszteli saját és
kollégái csoportjainál, és kiértékeli
az eredményeket.

Alapvető digitális stratégiák
alkalmazása a tanulókkal való
interakcióban.
PÉLDÁK:
Digitális technológiákat használok
(pl. e-mail vagy csevegés), hogy
reagáljak a tanulók kérdéseire (pl. a
házi feladatokkal kapcsolatban).

Digitális technológiák használata a
tanulókkal folytatott interakció
megerősítése érdekében.
PÉLDÁK:
Hétköznapi digitális kommunikációs
csatornát használok a tanulóimmal,
hogy reagáljak a kérdéseikre.
Gyakran vagyok kapcsolatban a
tanulókkal, és meghallgatom a
problémáikat és a kérdéseiket.

Digitális technológiák alkalmazása
a monitorozás és az útmutatás
erősítése érdekében.
PÉLDÁK:
Kommunikálok a tanulókkal az
általam használt együttműködő
digitális környezetekben,
monitorozva a viselkedésüket,
valamint egyénre szabott
útmutatást és támogatást nyújtva,
ha szükséges.
Új formákkal és formátumokkal
kísérletezem útmutatás és
támogatás nyújtására a digitális
technológiák igénybevételével.

Nemcsak saját magának, hanem
kollégáinak, mentoráltjainak,
beosztottjainak is tud
mikrotartalmakat készítenifejleszteni és az IKT
alkalmazásához módszertani
tanácsokat adni. Intézményen
belüli és kívüli e-tanulási
környezet fejlesztését is
megbízhatóan elvégzi.
A digitális technológiák stratégiai és
céltudatos alkalmazása útmutatás
és támogatás nyújtására.
PÉLDÁK:
Amikor tanulási tevékenységeket
hozok létre digitális környezetben,
előre látom a tanulók iránymutatási
szükségleteit, és kielégítem őket, pl.
GYIK szerkesztésével vagy videóoktatóanyagokkal.
Amikor digitális tanulási
tevékenységeket kivitelezek az
osztályban, biztos vagyok benne,
hogy képes vagyok (digitálisan)
monitorozni a tanulók viselkedését,
hogy szükség esetén iránymutatást
adhassak.

Ismeri a digitális technológiák
alkalmazásának alapjait a tanulók
haladásának nyomon követése és
a tanulási folyamat irányítása
céljából. Alapszinten tisztában
van a tanulókkal a digitális

Ismeri a digitális technológiák
alkalmazásának alapvető digitális
technológiai eszközeit a tanulók
haladásának nyomon követése és
a tanulási folyamat irányítása
céljából. Általános szinten

Ismeri a digitális technológiák a
tanulók haladásának nyomon
követése és a tanulási folyamat
irányítása céljából való
alkalmazásának, illetve az egyes

Ismeri a tanulók haladásának
nyomon követése céljából
alkalmazott digitális technológiák
lehetőségeit és alkalmazásuk
pedagógiai potenciálját.

Ismeri a digitális technológiák a
tanulók haladásának nyomon
követése és a tanulási folyamat
irányítása céljából való
alkalmazásának és az egyes
digitális technológiai eszközök

Ismeri a digitális technológiák a
tanulók haladásának nyomon
követése és a tanulási folyamat
irányítása céljából való
alkalmazásának és az egyes
digitális technológiai eszközök

Tevékenységek:
– digitális kommunikációs eszközök
használata a tanulók kérdéseinek és
bizonytalanságainak azonnali tisztázására,
pl. a házi feladatokkal kapcsolatban;
– tanulási tevékenységek megszervezése
digitális környezetben, előzetesen felmérve a
tanulók útmutatás iránti igényeit és
gondoskodva azok kielégítéséről;
– interakció a tanulókkal együttműködésen
alapuló digitális környezetben;
– a tanulók osztályban való magatartásának
digitális monitorozása és útmutatás nyújtása,
amikor szükséges;
– digitális technológiák használata a tanulók
fejlődésének távolról történő monitorozására
és a közbelépésre, ha szükséges, miközben
teret engedünk az önszabályozásnak is;
– új formák és formátumok kidolgozása és
kipróbálása útmutatás, illetve támogatás
nyújtására a digitális technológiák
felhasználásával.

Példák ismeretre
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Saját területén önállóan végez
hatékonysági vizsgálatokat az
IKT-használattal és annak
módszertani variánsaival
kapcsolatban.

PÉLDÁK:
Teljes kurzusokat vagy tanulási
modulokat biztosítok digitális
tanulási környezetben.
Új oktatási formákat és pedagógiai
módszereket fejlesztek, és
kísérletezem velük.

Nyitott a nemzetközi tendenciák,
modellek adaptálásában, illetve
önálló kísérletekkel való
továbbfejlesztésében.
Teljesen önállóan és kreatív
módon fejleszti a digitális
technológia különböző szintjeit új
módszereit és modelljeit. Ezeket
teszteli és kiértékeli.

A digitális technológiák alkalmazása
a segítségnyújtás innovációjára.
PÉLDÁK:
Új formákat és formátumokat
fejlesztek ki útmutatás és támogatás
nyújtására a digitális technológiák
felhasználásával.

eszközök segítségével való
kapcsolattartás/kommunikáció
legalapvetőbb használati
lehetőségeivel a tanulási folyamat
különböző szakaszai során és a
legegyszerűbb eszközök (pl. email) előnyeivel és hátrányaival.
Fel tud sorolni néhány webes
alapú üzenetcserét lehetővé tevő
technológiát és eszközt.
Tanórán és tanórán kívül vezető-/
mentortanár segítségével képes:
– a tanulók haladásának nyomon
követésére, a tanulókkal való
kapcsolattartás/kommunikáció
céljából e-mailt olvasni és írni,
csatolt fájlt megnyitni és fájlt
csatolni;
– elkülöníteni az olvasott és
olvasatlan, megválaszolt és meg
nem válaszolt leveleket,
megállapítani, hogy melyek a
sürgős levelek.

tisztában van vele, és meg tudja
indokolni, hogy a tanulási
folyamat mely szakaszában
milyen jellegű és gyakoriságú
kapcsolattartásra/kommunikációra
van szükség, és hogy a
különböző célú
kapcsolattartásnak/kommunikáció
nak melyek a leghatékonyabb
digitális technológiai eszközei.
Tanórán és tanórán kívül képes
önállóan:
– a tanulók haladásának nyomon
követésére szinkrón és aszinkron
üzenetküldő eszközöket
használni;
– különbséget tenni az azonnali
üzenetküldő programok és a
chatszoba között;
– címlistát készíteni, körleveleket
kiküldeni, fotókat, videókat, zenét
és egyéb tartalmakat továbbítani;
– azonnali üzenetküldő
programokat telepíteni,
chatszobába belépni, üzenetet
olvasni és küldeni.

digitális technológiai eszközöknek
az előnyeit és hátrányait.
Tisztában van vele, mikor
célszerű egyéni, illetve a
csoportos kommunikációt
alkalmazni, mik az előnyeik és a
hátrányaik a tanulók és a saját
(tanári) szempontjából.

Példák attitűdre

Többnyire nyitott digitális
technológiák és eszközök
megismerésére és alkalmazásuk
megértésére, alkalmazására a
tanulói haladás nyomon
követéséhez, továbbá a digitális
technológiák és alapvető
eszközök megismerésére,
alkalmazásuk megértésére és
alkalmazására a tanulókkal való
kapcsolattartás/kommunikáció
céljából. Kíváncsi, és érdeklődik a
tanulói haladás digitális
technológiák és eszközök
segítségével való nyomon
követése, az egyéni és a
csoportos kommunikáció eljárásai
és lehetőségei iránt.

Nyitott a digitális technológiák és
eszközök használatára a tanulói
haladás nyomon követése és a
tanulókkal folytatott egyéni vagy
csoportos kommunikáció céljából,
akár tanulói, akár saját (tanári)
kezdeményezés esetében.
Motivált az új kommunikációs
technológiák és eszközök
megismerésében és
kipróbálásában.
Motivált az egyéni és csoportos
kommunikáció pedagógiai
értékének a pedagógiai célú
digitális technológiák és eszközök
segítségével való
megismerésében és
megértésében.
Motivált az alkalmazás jó
gyakorlatainak megismerésében,
történjék szakirodalomból,
továbbképzésen vagy a
kollégákkal való együttműködés
során.

Mindig kritikusan szemléli és
használja a digitális
technológiákat és eszközöket a
tanulók haladásának nyomon
követése és a tanulókkal folytatott
egyéni vagy csoportos
kommunikáció céljából. Nyitott a
digitális technológiák és eszközök
kipróbálására, ha hatékonyabbá
teszik a tanulási folyamat nyomon
követését és irányítását. Magára
nézve is érvényesnek tartja a
digitális technológiák és eszközök
a tanulókkal folytatott egyéni vagy
csoportos kommunikáció céljából
való használatának elfogadott
etikai normáit és a biztonságos
használat szabályait.
A digitális technológiák és
eszközök használatának
elfogadott etikai normái és a
biztonságos használat szabályai
iránt a tanulókkal folytatott
kommunikációjában is
elkötelezett.

Példák autonómiára

Önállóan keresi a tanulókkal a
tanulási folyamat irányítását célzó
egyéni vagy csoportos
kommunikációs lehetőségeket és
az ilyen célú kommunikáció
pedagógiai potenciáljait. Újszerű
vagy bonyolultabb feladatok
elvégzésekor vagy alkalmazások
használatakor vezető-/
mentortanári irányításra és
folyamatos ellenőrzésre van
szüksége.
Vezető-/mentortanári irányítással
értékelni tudja a digitális
technológiák és eszközök
segítségével folyó
kommunikációját.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

Tanórán és tanórán kívül is
képes, ha szükséges, vezető-/
mentortanári segítséggel:
– felismerni az egyéni vagy
csoportos kommunikáció
szükségességét;
– kiválasztani a legmegfelelőbb
kommunikációs technológiát és
eszközt;
– üzenetet küldeni;
– a beérkező csatolt fájlokat
megnyitni és elmenteni;
– csatolt fájlokat küldeni.

3.3 EGYÜTTMŰKÖDŐ
TANULÁS

A digitális technológiák kismértékű
felhasználása az együttműködő
tanulási tevékenységekben.

Egyszerűbb digitális technológiák
és eszközök használatára épülő
egyéni vagy csoportos
kommunikációs helyzetekben
képes az önálló és
felelősségteljes feladatvégzésre.
Új, számára ismeretlen
szolgáltatás vagy alkalmazás
használatához is elegendő
számára a vezető-/mentortanári
útmutatás a szoros irányítás
helyett.
Kialakult a tanulókkal folytatott
kommunikáció tartalmára, idejére,
formájára irányuló
felelősségtudata. Képes
kommunikációs tevékenységének
önálló értékelésére megadott
szempontok alapján, a
hatékonyság növelését szem előtt
tartva.
Tanórán és tanórán kívül képes
önállóan, újszerű helyzetekben
vezetőtanári útmutatással:
– tanulási keretrendszeren
keresztül egyéni vagy csoportos
üzeneteket küldeni, különösen
meghatározott tanulói csoportok
esetében;
– zárt szociálismédia-csoportnak
körlevelet küldeni;
– az e-naplón keresztül a szülőknek
egyéni vagy csoportos üzenetet
küldeni, akár szülői, akár saját
(tanári) kezdeményezésre;
– a tanulói kommunikáció nem
etikus és/vagy nem biztonságos
elemeit kiszűrni;
– az etikus és biztonságos
kommunikáció szabályait a
tanulóknak elmagyarázni.
A tanulók ösztönzése arra, hogy
együttműködő tevékenységeik
során használják a digitális
technológiákat.
PÉLDÁK:
Együttműködést igénylő
tevékenységek vagy projektek
végrehajtásakor arra ösztönzöm a
tanulókat, hogy használják a
digitális technológiákat a
munkájukhoz, pl. az internetes
kereséshez vagy az eredményeik
bemutatásához.

Példák kompetenciára

A digitális technológiák használata a tanulói
együttműködés előmozdítása és fejlesztése
érdekében. A tanulók képessé tétele arra,
hogy digitális technológiákat használjanak
együttműködésen alapuló feladatok
részeként, illetve a kommunikáció, az
együttműködés, valamint a tudásanyag
közös létrehozásának eszközeként.
Tevékenységek:
– együttműködésre épülő tanulási
tevékenységek megvalósítása, amelyekben
digitális eszközök, források vagy digitális
információs stratégiák használandók;

PÉLDÁK:
Nem vagy csak nagyon ritkán
gondolom át, hogy tudnák használni
a diákok a digitális technológiákat
együttműködésre épülő
tevékenységekben vagy
feladatokban.

Tanórán és tanórán kívül képes:
– kiválasztani és a tanulóknak
megmagyarázni, mikor milyen
célú
kapcsolattartás/kommunikáció
milyen eszközzel működik a
leghatékonyabban;
– kiválasztani és megindokolni,
mikor célszerű az egyéni, illetve a
csoportos kommunikáció
alkalmazása;
– elmagyarázni az etikus és
biztonságos használat
legfontosabb tudnivalóit,
bemutatni az etikus és
biztonságos használatot.

kiválasztásának szempontjait.
Ismeri a tanulási folyamat nyomon
követésére felhasználható
adatokat, elérésüket és
felhasználásuk célját.

kiválasztásának tipikus problémáit,
valamint kiküszöbölésük,
elhárításuk módjait. Ismeri annak
a módját, hogy miként lehet az
egyéni vagy csoportos
kommunikációhoz új típusú
eszközöket és módszereket
fejleszteni a tanulók haladásának
nyomon követése és a tanulási
folyamat irányítása céljából.
Képes:
– felismerni az alkalmazott digitális
technológiák és eszközök az adott
célkitűzés szempontjából
jelentkező hiányosságait;
– továbbfejlesztést javasolni a
tanórán és a tanórán kívül a
tanulók haladásának nyomon
követése, valamint az egyéni és
csoportos kommunikáció céljából
a digitális technológiai eszközök
használata terén
– új alkalmazások (pl.
szakirodalomból) bevezetését
megindokolni (akár a már
alkalmazottak lecserélése
céljából);
– javaslatot tenni új technológia
hatékonyságának növelését célzó
akciókutatásra vagy fejlesztési
célú kollaborációra.

Tanár kollégák csoportjának
képes:
– elmagyarázni, hogy a tanórán
és a tanórán kívül folyó digitális
tanulási tevékenységek során
milyen digitális technológiai
eszközök segítségével a
legcélszerűbb a tanulók haladását
nyomon követni, és ennek alapján
milyen egyéni vagy csoportos
kommunikációs eszközt célszerű
a tanulási folyamat irányításához
alkalmazni;
– milyen előnyei és hátrányai
vannak az egyes digitális
technológiai eszközök
alkalmazásának, milyen tipikus
problémák jelentkezhetnek, és
hogyan lehet ezeket kiküszöbölni,
elhárítani;
– mik az etikus és biztonságos
használat legfontosabb szabályai.
Nyitott az új digitális technológiák
és eszközök azonosítására,
értékelésére, meghatározott célra
való kiválasztására a tanulók
haladásának nyomon követése és
a tanulási folyamat közvetett
irányítása érdekében és a
tanulókkal folytatott egyéni vagy
csoportos kommunikáció céljából.
Nyomon követi a legújabb
esettanulmányokat, alkalmazási
trendeket.

Tanárkollégák csoportjának
képes:
– bemutatni, hogy a tanórán és a
tanórán kívül folyó digitális
tanulási tevékenységek során
milyen digitális technológiai
eszközök segítségével a
legcélszerűbb a tanulók haladását
nyomon követni, és ennek alapján
milyen egyéni vagy csoportos
kommunikációs eszközt célszerű
a tanulási folyamat irányításához
alkalmazni;
– milyen előnyei és hátrányai
vannak az egyes digitális
technológiai eszközök
alkalmazásának, milyen tipikus
problémák jelentkezhetnek, és
hogyan lehet ezeket kiküszöbölni,
elhárítani;
– mik az etikus és biztonságos
használat legfontosabb szabályai.
Igényli a folyamatos önképzést a
területen.
Kész új technológiák és eszközök
kipróbálására. Elkötelezett a
minőségi munka iránt.

Általános az önkontroll és a
rendszeres reflexió a digitális
technológiák és eszközök a
tanulók tanulási tevékenységének
nyomon követése, a tanulókkal
folytatott egyéni vagy csoportos
kommunikáció céljából való
használatának pedagógiai
hasznosságát illetően. Közvetett
tanulásirányítás céljából folytatott
egyéni vagy csoportos
kommunikációs tevékenységét
mindig az elfogadott etikai normák
és a biztonságos használat
szabályainak betartása jellemzi.
Mindig észreveszi és megfelelő
módon kezeli, ha a tanulók nem
etikus vagy biztonságos módon
használják a digitális
technológiákat és eszközöket.

A digitális technológiák és
eszközök a tanulási tevékenység
nyomon követése, a tanulási
folyamat közvetett irányítása és a
tanulókkal folytatott egyéni vagy
csoportos kommunikáció során
való használatában önállóság,
kontroll és reflexió jellemzi.

Aktív szerepet vállal a tanórai és
a tanórán kívüli alkalmazás során
fellépő problémák megoldásában.
Felelősséget vállal saját és
mentoráltjai és/vagy a rábízott
kisebb tanári csoport munkájáért.

Tanórán és tanórán kívül, újszerű
helyzetekben is képes önállóan:
– tanulási keretrendszeren
keresztül egyéni vagy csoportos
üzeneteket küldeni, különösen
meghatározott tanulói csoportok
esetében;
– zárt szociálismédia-csoportnak
körlevelet küldeni;
– az e-naplón keresztül a szülőknek
egyéni vagy csoportos üzenetet
küldeni, akár szülői, akár saját
(tanári) kezdeményezésre;
– a tanulói kommunikáció nem
etikus és/vagy nem biztonságos
elemeit kiszűrni;
– az etikus és biztonságos
kommunikáció szabályait a
tanulóknak elmagyarázni és
példákkal alátámasztani.
Digitális technológiák alkalmazása
az együttműködésen alapuló
tevékenységek megtervezésében.

Tanári munkacsoporttal való
együttműködés során képes
önállóan továbbfejleszteni a
tanulási keretrendszerekből
kinyerhető tanulói adatok a tanulói
haladás nyomon követése
céljából való feldolgozásának
szempontjait.

Tanári munkacsoporttal való
együttműködés során képes:
– kiszűrni a közvetett irányításra, a
tanulási folyamatba való azonnali
beavatkozásra utaló új jeleket;
– a közvetett tanulásirányítás új
módjaira javaslatokat tenni és
azokat a gyakorlatban kipróbálni.

A jelenleg folyó intézményi/egyéni
gyakorlatot elemezve képes
önállóan:
– a nyomon követés új szempontjait
megfogalmazni;
– a tanulási folyamat közvetett
irányítását innovatívan, új
rendszerben átgondolni és
újratervezni a célcsoportok
sajátosságaihoz igazodva.

Digitális környezetek használata az
együttműködő tanulás
támogatására.

A digitális technológiák alkalmazása
a tanulók együttműködésének
megújításához.

PÉLDÁK:
Olyan, együttműködésre épülő
tevékenységeket tervezek és
valósítok meg, amelyekben a
tanulók digitális technológiákat
használnak arra, hogy közösen
hozzanak létre tudásanyagot, pl.
információ gyűjtésére és cseréjére.

PÉLDÁK:
Együttműködést igénylő
tevékenységeket hozok létre
digitális környezetben, lásd blogok,
wikik, Moodle, virtuális tanulási
környezetek.
Monitorozom és irányítom a tanulók
együttműködési interakcióját a
digitális környezetekben.

Digitális környezetek használata
tudásanyag tanulók általi együttes
létrehozásához és egymás
értékeléséhez.
PÉLDÁK:
Olyan különböző együttműködési
tanulási tevékenységeket tervezek
és irányítok, amelyekben a tanulók
különböző technológiákat
alkalmaznak, hogy közös
kutatásokat és
dokumentumelemzéseket
végezzenek, illetve hogy
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Nyitott a kollégákkal való
kollaborációra vagy
akciókutatásra, hogy
továbbfejlessze, értékelje a
digitális technológiák és eszközök
alkalmazási területeit a tanulók
haladásának nyomon követése és
a tanulási folyamat közvetett
irányítása érdekében és a
tanulókkal folytatott egyéni vagy
csoportos kommunikáció céljából,
vagy újakat fedezzen fel. A tanulók
haladásának nyomon követése és
a tanulási folyamat közvetett
irányítása érdekében és a
tanulókkal folytatott egyéni vagy
csoportos kommunikáció céljából
a digitális technológiák és
eszközök alkalmazása során
elkötelezett az innováció és a
kreatív megoldások keresése
iránt. Folyamatosan figyeli a
szakirodalmat, és releváns
továbbképzéseken vesz részt.
Nyitott az intézményen kívüli,
hazai és nemzetközi szintű,
releváns kollaboratív kutatásifejlesztési tevékenységben való
részvételre.
Önállóan átlátja és elemzi,
valamint innovatív megoldási
javaslatokat készít digitális
technológiák és eszközök a
tanulási folyamat nyomon
követése és közvetett irányítása
céljából való használata során
fellépő hiányosságok, módszertani
problémák új megközelítésére. A
felfedezett új technológiák,
módszertanok és digitális
technológiák és eszközök
ismeretében képes teljesen új
megoldásokat javasolni a digitális
a tanulási folyamat nyomon
követése és közvetett irányítása
terén jelentkező feladatok és
problémák megoldására.

PÉLDÁK:
Digitális technológiákat használok új
formáinak kitalálására az
együttműködésen alapuló
tanuláshoz.

– együttműködésre épülő tanulási
tevékenységek megvalósítása digitális
környezetben, pl. blogok, wikik,
tanulásirányító rendszerek használata;
– digitális technológiák alkalmazása
együttműködésben való tudáscserére a
diákok között;
– tanulók monitorozása és irányítása
tudásanyag digitális környezetben való
közös létrehozásában;
– elvárás a tanulókkal szemben, hogy
digitálisan bemutassák törekvéseiket az
együttműködésre és ebben való segítésük;
– digitális technológiák használata egymás
értékelésére, támogatásként az
együttműködő önszabályozásban és az
egymástól való tanulásban;
– digitális technológiák használata az
együttműködő tanulás új formáinak és
módszereinek kipróbálására.

Példák ismeretre

Arra kérem a tanulókat, hogy
dokumentálják együttműködési
erőfeszítéseiket a digitális
technológiák felhasználásával, pl.
digitális bemutatók, videók,
blogbejegyzések formájában.

Digitális technológiákat alkalmazok
annak érdekében, hogy a tanulók
tudjanak ismereteket megosztani
egymással, valamint visszajelzést
adni egymásnak, akár egyedi
feladataikban is.

visszajelezzenek a tanulásukkal
kapcsolatban mind a fizikai, mind a
virtuális tanulási környezetekben.
Digitális technológiákat használok
arra, hogy a tanulók értékelhessék
egymást, illetve hogy segítsem az
együttműködésben megvalósuló
önszabályozást és az egymástól
való tanulást.

Tisztában van a digitális
kommunikációs eszközök és a
web 2.0-s szolgáltatásokban rejlő,
a diákok együttműködését
támogató pedagógiai
lehetőségekkel. Alapszinten ismer
néhány alapvető online
kommunikációs csatornát,
felületet, de leginkább csak az
elektronikus levelezést és a
kevésbé együttműködő módon
használható eszközöket,
aszinkron lehetőségeket. A
tanulói visszajelzések
eszközrendszere alapszinten
marad.
Tanórán kívül képes
folyamatosan használni a
levelezőrendszereket, rendszeres
visszajelzést adva a tanulói
kérdésekre.

Általános szinten ismeri a digitális
technológiák és szolgáltatások
használatát a tanulókkal folytatott
interakcióban, illetve a tanulási
tevékenységek megszervezésére.
Ismeri az alapvető
kommunikációs technológiákat és
a megfelelő digitális környezetet
(pl. e-mail, levelezőlista,
közösségi média zárt csoportjai
vagy Messenger-szolgáltatásai),
melyet használ is a tanulóknak
történő visszajelzésekhez.

Ismeri a tanulói interakcióra
alkalmas digitális környezetet és
annak szolgáltatásait, az
együttműködésen alapuló
pedagógiai gyakorlatba illesztve.
Törekszik e digitális kooperatív
munkát támogató eszközrendszer
megismertetésére és
kiterjesztésére a tanulók körében
a web 2.0-s, online, szinkrón
korszerűbb megoldásokat is
beleértve, mint pl. a Skype,
TeamViewer, felhőalapú
szolgáltatások ismerete.

Ismeri az együttműködésre
alkalmas digitális technológiák és
szolgáltatások használatának
megtervezését, a benne rejlő
irányítási lehetőségeket, ennek
különböző formáit.
Ismeri a tanórán, osztálytermi
keretek között alkalmazható és
motiváló együttműködő, interaktív
technológiákat, amelyek a
nyomon követésre is alkalmasak,
pl. LMS rendszerek, wiki,
webináriumok, fórumok
használatával.

Ismeri és megtervezi a tanulókkal
vagy kollégákkal való
együttműködésre a digitális
technológiák és szolgáltatások
különböző formáit.
Ismeri és osztálytermi, illetve
tantestületi keretek között
együttműködésre használja az
interaktív technológiákat (pl. LMS
rendszerek, wiki, webináriumok,
fórumok).

Ismeri az új formák és formátumok
kidolgozásához szükséges
legújabb ismereteket, a digitális
technológia fejlesztéséhez
szükséges ismereteket, amelyek
növelik a tanítási-tanulási folyamat
hatékonyságát.
Ismeri a meglévő technológiák
továbbfejlesztésének lehetőségeit,
annak technikai, programozói
hátterét (pl. Scratch, TeamUp).

Tanórán kívül és tanórán is képes
megszervezni, hogy a tanulók
használják az együttműködést
biztosító digitális technológiákat.
Képes folyamatosan használni
levelezőlistákat, közösségimédiaszolgáltatásokat, létrehozni zárt
közösségi csoportot és abban
folyamatosan tartani az interaktív
kommunikációt a tanulókkal. Ha a
házirend lehetővé teszi, úgy ez a
tanulók tanórai munkájára is
érvényes.

Tanórán kívül és tanórán is képes
szakmailag elkötelezetten,
logikusan alkalmazni interaktív
kommunikációra és
együttműködésre a digitális
technológiákat. A tanulási
környezetet interaktív,
együttműködő digitális
környezetté alakítja át, pl.
számítógépes környezetben
internet-hozzáféréssel, felhőalapú
szolgáltatásokkal, távol maradó
diákok esetén pl. a OneNote vagy
TeamViewer használatával.

Megtervezi, hogy mi legyen a
leghatékonyabb módja a tanárdiák kooperációnak és
együttműködésnek az
osztálytermi keretek között. Olyan
motiváló és figyelemfenntartó
digitális technikákat alkalmaz,
amelyek a tanulói fegyelmet is
biztosítják. Képes a tanulók
munkájának nyomon követésére
különböző elektronikus tanulási
környezetek és webináriumok
használatával, a tanulói
aktivitások elemzésével, az
informális tanulás kiterjesztésével.

Képes a meglévő kooperatív
digitális technikák közötti
átjárhatóság megteremtésére, a
meglévő szolgáltatások
továbbfejlesztésére, akár
programozott módon is, pl. a
Scratch esetében 1 oktató – 5 diák
projektmunka relációt átállítani 5
oktató 50 diákra.
Képes új, akár nemzetközi
együttműködési digitális technikák
alkalmazására és
továbbfejlesztésére, oktató
kollégák körében való
megismertetésükre.

Példák attitűdre

Nyitott az egyszerű együttműködő
kommunikációs technikák
folyamatos használatára.
Kíváncsi, és érdeklődik a digitális
kommunikációs eszközök és a
velük való tapasztalatok
megosztása, pl. a
levelezőrendszerek
használatának technikai és
gyakorisági paraméterei iránt.

Nyitott további, együttműködést
biztosító digitális technológiák
használatára, a tanulókkal való
közös alkalmazásukra. Nyitott a
tanulók előzetes ismereteinek
felmérését szolgáló technikák
használatára, eredményeik
beépítésére az együttműködés
megszervezéséhez, pl. előzetes
tudásfelméréshez kérdések
kiküldése zárt Facebookcsoportban.

Kritikusan szemléli és értékeli a
digitális kooperatív munkát
támogató eszközrendszerek
alkalmazását. Nyitott a meglévő
rendszerek finomítására, a
digitális együttműködő tanulási
környezet átalakítására, pl. a
TeamViewer és Skype együttes
használatára egy osztálynyi
csoport esetén.

Tevékenységét reflektív módon
értékeli, a tanulói visszajelzéseket
is figyelembe véve. Folyamatosan
frissíti ismereteit az új, interakciót
és együttműködést biztosító
digitális technikák területén.
Kíváncsi az újabb, összetett
digitális és monitorozó technikák,
pl. a kvízalapú szolgáltatások
használatára. Igényli a folyamatos
együttműködő technikára
vonatkozó önképzést, alkalmazza
annak eljárásait.

Megtervezi, hogy mi legyen a
leghatékonyabb módja a tanárdiák kooperációnak és
együttműködésnek az
osztálytermi keretek között, és ezt
az ismeretet átadja a
tantestületnek is. Képes a tanulók
munkájának nyomon követésére
különböző elektronikus tanulási
környezetek és webináriumok
használatával, a tanulói
aktivitások elemzésével, az
informális tanulás kiterjesztésével,
illetve a tantestület bevonásával a
munkába.
Tevékenységét reflektív módon
értékeli, a kollégák visszajelzését
is figyelembe véve. Folyamatosan
frissíti ismereteit az új, interakciót
és együttműködést biztosító
digitális technikák területén, és
előad a tantestületnek a témában.
Kíváncsi az újabb, összetett
digitális technikák használatára,
és szorgalmazza bevezetésüket a
tantestületben. Új ismereteit
szívesen megosztja a kollégákkal.
Nyitott új digitális kooperatív
technikák és szolgáltatások
alkalmazására, mérlegelve
kockázataikat és
hatékonyságukat.

Példák autonómiára

Egyszerűbb, begyakorolt,
együttműködést támogató digitális
technikák alkalmazása során
képes az önálló munkavégzésre
és együttműködésre.
Újszerű vagy összetettebb
folyamat esetén (pl.
levelezőrendszer beállítása)
irányításra és a műszaki kollégák
vagy a rendszergazda folyamatos
segítségére van szüksége.

Egyszerűbb, együttműködést
támogató digitális technikák
használatának
megszervezésében képes az
önálló és felelősségteljes
feladatvégzésre.
Önállóan képes az egyszerűbb
alkalmazások előkészítésére, pl.
zárt csoport létrehozása, diákok
meghívása egy kooperáló
csoportba.
E technikák alkalmazásában
kialakult a felelősségtudata, és
megjelenik az önkontroll.
Összetettebb feladatok
megoldásánál (pl. profilbeállítás)
mentor segítségét igényelheti.

Általánossá válik az önkontroll és
a rendszeres reflexió saját,
együttműködést támogató digitális
technikáira és a tanulási
környezetre. A reflexióhoz mérten
szükség szerint képes önállóan
módosítani az alkalmazott
technológiát, pl. a
sávszélességnek vagy a
számítógép erőforrásának
megfelelően választani technikát.

Az önállóság, a kontroll, a
rendszer működtetéséhez
szükséges csoportvezetés és a
tanóra megfelelő keretben tartása
az együttműködő és interaktív
tevékenység során fellépő
problémamegoldásban és
tanulásban is jellemző.
Felelősséget vállal saját és
csoportja kooperáló digitális
technikáiért és módszereiért, pl.
egy tevékenység vagy
technológia váltásánál.

Az önállóság, kontroll és a
rendszer működtetéséhez
szükséges tantestületi
csoportvezetés megfelelő
keretben tartása az együttműködő
és interaktív tevékenység során
fellépő problémamegoldásban és
tanulásban is jellemző.
A digitális technikák segítségével
irányítja csoportja kooperáló
munkáját.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

Segítséget kér a levelezőrendszer
beállításában.
Van saját levelezőrendszere, napi
rendszerességgel használja, de
nem éri el bárhonnan a
levelezőkliensét.

Képes előzetes tudásfelméréshez
kérdések kiküldésére zárt
Facebook-csoportban.
A zárt csoportprofil tulajdonságait
nem tudja önállóan beállítani.
Képes a folyamatos online
kapcsolattartásra és a diákoknak
adott visszajelzésre.

Képes meghívni embereket Skypevideókonferenciára vagy
webináriumszobába, amelyben több
résztvevő is szerepel.
Képes távol maradó diákok
bevonására, tájékoztatására
OneNote-os, felhőalapú
megosztásokkal, távoli asztali
elérést biztosító szolgáltatásokkal.

LMS, VTK rendszerek (pl. Moodle,
Ilias, Olat, CooSpace) segítségével
Képes felügyelni, monitorozni a
diákok munkáját.
Képes a diákoknak folyamatos
visszajelzést adni.
Képes a diákok együttműködéséről,
aktivitásáról egyszerűbb statisztikai
elemzések elvégzésére.

Az LMS, VTK rendszerek
segítségével képes irányítani a
kollégák munkáját.
Képes a kollégáknak folyamatos
visszajelzést adni.

3.4 ÖNSZABÁLYOZOTT
TANULÁS

A digitális technológiák kismértékű
használata az önszabályozott
tanulásban.

A tanulók ösztönzése arra, hogy
használják a digitális technológiákat
az önszabályozott tanulási
tevékenységekben.
PÉLDÁK:
Bátorítom a tanulókat arra, hogy
használják a digitális technológiákat
egyéni tanulási tevékenységeik és
feladataik támogatására, pl.
információ visszakeresésére vagy
eredmények megjelenítésére.

A digitális technológiák alkalmazása
az önszabályozott tanulási
tevékenységek kialakításában.

Digitális környezetek használata az
önszabályozott tanulás átfogó
támogatásához.

Az önszabályozott tanulás
előmozdítására használt digitális
stratégiák kritikai elemzése.

PÉLDÁK:
Bátorítom a tanulókat, hogy
használják a digitális
technológiákat, hogy bizonyítani és
rögzíteni tudják az
előrehaladásukat, pl. hang- vagy
videófelvételek, fényképek,
dokumentumok készítésével.
Digitális technológiákat vagy
környezeteket (például e-portfóliók,
a tanulók blogjai) használok, hogy a
tanulók rögzíthessék és
bemutathassák munkájukat.
Digitális technológiákat használok a
tanulók önértékeléséhez.

PÉLDÁK:
Digitális technológiákat vagy
környezeteket (pl. e-portfóliókat,
blogokat, naplókat, tervezőket)
használok, hogy a tanulók képesek
legyenek kezelni és dokumentálni
tanulásuk szakaszait, pl. a
tervezést, az információvisszakeresést, a dokumentálást, a
reflexiót és az önértékelést.
Segítek a tanulóknak az
önértékelés megfelelő
kritériumainak kidolgozásában,
alkalmazásában és

PÉLDÁK:
Megvizsgálom, hogy digitális
stratégiám alkalmas-e az
önszabályozott tanulás
előmozdítására, és folyamatosan
fejlesztem a stratégiámat.

Példák kompetenciára

Digitális technológiák használata az
önszabályozott tanulási folyamatok
támogatására, azaz a tanulók képessé tétele
arra, hogy megtervezzék, montírozzák és
értékeljék a saját tanulásukat, bizonyítani
tudják az előrehaladásukat, megosszák a
meglátásaikat, és kreatív megoldásokat
találjanak.
Tevékenységek:
– digitális technológiák (pl. blogok, naplók,
tervezők) használata, hogy a tanulók
képesek legyenek megtervezni saját
tanulásukat;
– digitális technológiák használata, hogy a
tanulók képesek legyenek bizonyítani és
rögzíteni a fejlődésüket, pl. hangfelvételek,
videófelvételek és fotók formájában;
– digitális technológiák (pl. e-portfóliók,
tanulói blogok) használata, hogy a tanulók
képesek legyenek rögzíteni és bemutatni a
munkájukat;

PÉLDÁK:
Nem vagy csak nagyon ritkán
gondolom át, hogy tudnák használni
a diákok a digitális technológiákat
az önszabályozott
tevékenységekben, illetve
feladatokban.
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Nyitott új formájú, együttműködő
digitális technikai paradigmák
felfedezésére és felhasználására.
Igényli a diák-tanár
együttműködésen alapuló digitális
technikák használatára irányuló
folyamatos továbbképzést (pl. a
Kahootra vonatkozó online 30 órás
képzés), naprakész a
szakirodalom ajánlásainak
követésében, megfontolja
alkalmazott módszereit, eljárásait.
Nyitott az új módszerek, technikák
integrálása iránt. Nyitott és
kíváncsi a kooperatív digitális
technikát támogató új szakmai
projektek kifejlesztésére, mint pl.
új Scratch program, új feladatbank
készítése, új eszköz fejlesztése.
Önállóan átlátja és elemzi,
valamint innovatív megoldási
javaslatokat tesz a diákok
együttműködését támogató
digitális pedagógia tevékenységei
során fellépő hiányosságok,
módszertani problémák új,
rendszerszintű megoldására.
A felfedezett modern, interaktív
technológiák, módszertan és IKT
fényében képes teljesen új
megoldásokat javasolni az
interaktív, tanár-diák
együttműködést támogató
technikák területén jelentkező
feladatok és problémák
kezelésére, pl. az új online,
kooperatív platformok és
programok kifejlesztésében.
Képes személyre szabott,
célcsoportra illesztett, illetve
együttműködési aktivitást mérő
szöveges visszajelzési rendszer
kialakítására.
Képes a megtervezett új, innovatív
rendszer legfontosabb jellemzőinek
elmagyarázására a diákoknak és a
szülőknek.
Képes önálló programozásra.
Képes innovatív, korszerű eljárások
és módszertani megoldások
kifejlesztésére.
Új digitális formátumok és/vagy
pedagógiai megközelítések
kifejlesztése az önszabályozott
tanuláshoz.
PÉLDÁK:
Új digitális formátumokat és/vagy
pedagógiai megközelítéseket
fejlesztek az önálló tanulás
elősegítésére.

felülvizsgálatában a digitális
technológiák segítségével.

– digitális technológiák használata, hogy a
tanulók képesek legyenek megvizsgálni és
önállóan értékelni tanulási folyamatukat.

Példák ismeretre

Ismeri a digitális tanulási
környezet főbb sajátosságait.
Alapszinten tisztában van a
digitális technológiák
legalapvetőbb használatával az
önirányított tanulásban. Fel tudja
sorolni az önirányított tanulás
főbb jellegzetességeit, valamint a
tanuló feladatait az önirányított
tanulás tervezése, nyomon
követése és a haladás értékelése
terén. Alapszinten tisztában van a
reflexió mibenlétével és az
önirányított tanulásban betöltött
szerepével.
Ismeri a pedagógus alapvető
feladatait a tanórai vagy tanórán
kívüli önirányított tanulásban.

Ismeri a digitális tanulási
környezet és a hagyományos
tanulási környezet közötti
különbségeket és az önirányított
tanulási folyamat ebből fakadó
különbségeit.
Tisztában van az önirányított
tanulás során alkalmazható
alapvető digitális technológiákkal
és eszközökkel és ezek
lehetséges szerepével a tanulási
folyamat különböző fázisaiban.
Tisztában van a digitális tanulási
környezet a hagyományos
tanulási környezetbe való
integrálásának alapvető
szempontjaival.

Ismeri a digitális tanulási
környezet alkalmazásának
előnyeit és hátrányait. Ismeri az
önirányított tanulás során
alkalmazható alapvető digitális
technológiák és eszközök
kiválasztási szempontjait.
Tisztában van azzal, hogy a
tanulótípusnak megfelelően mely
fázisban milyen technológiák és
eszközök használata
elengedhetetlen, vagy növelheti a
hatékonyságot.
Tisztában van a digitális tanulási
környezet hagyományos tanulási
környezetbe való integrálása
során a tanórán és a tanórán kívül
felmerülő nehézségekkel és
legegyszerűbb megoldásukkal.

Ismeri a digitális tanulási
környezetben való tanulás
nehézségeinek kiküszöbölési
módjait.
Ismeri az önirányított tanulási
folyamat megtervezésének
szempontjait.
Tisztában van azzal, hogy a
különböző tanulói célcsoportok
esetében a digitális tanulási
környezet hagyományos tanulási
környezetbe való integrálásának
mik a hatékony módjai. Tisztában
van azzal, hogy a
legváltozatosabb pedagógiai
célkitűzések esetén milyen
technológiai és milyen pedagógiai
megközelítéseket célszerű
alkalmazni.

Ismeri a hatékony digitális
tanulási környezet
megtervezésének szempontjait.
Tisztában van azzal, hogy a
különböző tanulói célcsoportok
esetében a digitális tanulási
környezet hagyományos tanulási
környezetbe való integrálásának
mik a hatékony módjai, és ezeket
közösen alkalmazza a tantestület
tagjaival. Tisztában van azzal,
hogy a legváltozatosabb
pedagógiai célkitűzések esetén
milyen technológiai és milyen
pedagógiai megközelítéseket
célszerű alkalmazni, és ezt a
tudását átadja kollégáinak.

Példák kompetenciára

Tanórán és tanórán kívül vezető-/
mentortanár segítségével képes:
– az önirányított tanulási folyamat
teljes technológiai igényét
felsorolására és indoklására;
–az önirányított tanulás különböző
fázisaiban alkalmazható
legáltalánosabb digitális
technológiák és eszközök
használatára a legalapvetőbb
feladatok során – a tanulási
folyamat megtervezésére, a
haladás bizonyítékainak
gyűjtésére és bemutatására, a
reflexióra és az önértékelésre;
– a különböző fázisokhoz
különféle technológiák és
eszközök hozzárendelésére.

Tanórán és tanórán kívül képes:
– különböző szempontok szerint
rangsorolni az önirányított tanulás
különböző fázisaiban
alkalmazható alapvető digitális
technológiákat és eszközöket;
– az önirányított tanulás
folyamatában alkalmazandó
alapvető technológiák és
eszközök önálló használatára;
– a különböző technológiák és
eszközök együttes használatának
összehangolására.

Tanórán és tanórán kívül képes:
– adott célcsoport önálló
tanulásához kiválasztani a
leghatékonyabb technológiákat és
eszközöket;
– az alkalmazás során jelentkező
egyszerűbb problémákat
megoldani, elhárítani;
– új technológiákat és eszközöket
önállóan megismerni és
alkalmazni;
– a hagyományos tanulási
környezetbe digitális tanulási
környezet alkalmazását a
célkitűzésekkel összhangban,
hatékonyan integrálni;
– a digitális technológiák és
eszközök alkalmazása során
felismerni a pedagógiai
szempontokat .

Hallgatók csoportjának képes:
– bemutatni, hogy a tanórán és a
tanórán kívül folyó digitális
tanulási tevékenységek során a
digitális tanulási környezetben
folyó tanulásnak, az önirányított
tanulásnak melyek a fő
jellegzetességei, előnyei és
hátrányai;
– bemutatni, hogy a különböző
technológiák és eszközök
együttes használatát hogyan lehet
összehangolni.

Tanár kollégák csoportjának
képes:
– elmagyarázni és bemutatni,
hogy a tanórán és a tanórán kívül
folyó digitális tanulási
tevékenységek során a digitális
tanulási környezetben folyó
tanulásnak, az önirányított
tanulásnak melyek a fő
jellegzetességei, előnyei és
hátrányai;
– bemutatni, hogy milyen tipikus
problémák jelentkezhetnek az
egyes szakaszokban, és hogyan
lehet ezeket kiküszöbölni,
elhárítani.

Példák attitűdre

Többnyire nyitott a digitális
tanulási környezetben alkalmazott
technológiák és eszközök
megismerésére, alkalmazásuk
megértésére és alkalmazásukra.
Általában kíváncsi, és érdeklődik
a digitális tanulási környezetben
való tanulás, az önirányított
tanulási folyamat sajátosságainak
megismerése és megértése iránt.
Többnyire hajlandó az önirányított
tanulás hagyományos tanulási
környezetbe való integrálásának
kipróbálására.

Nyitott a digitális technológiák és
eszközöknek az önirányított
tanulás céljából történő
használatára, akár tanulói, akár
saját (tanári) kezdeményezésre,
tanórán és tanórán kívül.
Motivált az új digitális tanulási
technológiák és eszközök
megismerésében, megértésében
és kipróbálásában.
Motivált a digitális tanulási
környezetben való tanulás, az
önirányított tanulás pedagógiai
értékének megismerésében és
megértésében.
Nyitott az alkalmazás jó
gyakorlatainak megismerésére
saját pedagógiai gyakorlatának
bővítése, megerősítése
érdekében.

Nyitott az önirányított tanulás új
technológiáinak és eszközeinek
azonosítása, értékelése és
kiválasztása során kifejtendő
együttes erőfeszítésekre.
Magára nézve is érvényesnek
tartja a digitális tanulási
környezetben történő, önirányított
tanulás fontosságát, és
elkötelezett ezek alkalmazása
iránt. Nyitott a digitális tanulási
környezetben történő tanulás, az
önirányított tanulás során szerzett
saját tapasztalatainak a tanulók
esetében való kipróbálására, és
ezzel változatosabb tanulási
lehetőségek biztosítására.

Nyitott a digitális technológiáknak
és eszközöknek az önirányított
tanulás céljából való
használatára, akár tanulói, akár
saját (tanári) kezdeményezésre,
tanórán és tanórán kívül.
Ugyanezen célból történő
felhasználáshoz új digitális
technológiák és eszközök
azonosítására, értékelésére,
meghatározott célra történő
kiválasztására.

Példák autonómiára

Képes az alapvető digitális
tanulási környezetben folyó
tanulási tevékenység
alkalmazására és nyomon
követésére, szükség esetén
vezető-/mentortanári irányítással.
Képes egyszerűbb, tanórai és
tanórán kívüli egyéni digitális
tanulási környezetben való
tanulási tevékenységet
megtervezni és alkalmazni.
Újszerű vagy bonyolultabb
feladatok elvégzésekor vagy
alkalmazások használatakor
vezető-/mentortanári irányításra
és folyamatos ellenőrzésre van
szüksége.
Vezető-/mentortanári irányítással
értékelni tudja saját, a digitális
tanulási környezet tanórai vagy
tanórán kívüli alkalmazására
vonatkozó tevékenységét.
Tanórán és tanórán kívül is
képes, ha szükséges, vezető-/
mentortanári segítséggel:
– a digitális tanulási környezetben
folyó tanulói munkát irányítani, a
legalapvetőbb tanulási folyamat
tervezésére (pl. blog, digitális
napló), a haladás bizonyítékainak
gyűjtésére (pl. fénykép, hangvagy videófelvétel),
dokumentálására (pl. e-portfólió),
a teljesítmény önértékelésére (pl.
önértékelő feladatsorok) és a
reflexió gyakorlására
legalkalmasabb technológiákat és
eszközöket alkalmazni.

Egyszerűbb digitális technológiák
és eszközök használatára épülő
tanulói tevékenységek tervezése
és alkalmazása során képes az
önálló és felelősségteljes
feladatvégzésre.
Új, számára ismeretlen
technológia vagy eszköz
használatához is elegendő
számára a vezető-/mentortanári
útmutatás a szoros irányítás
helyett a tanulási folyamat
bármely fázisában.
Kialakult felelősségtudata a
digitális tanulási környezet tanórai
vagy tanórán kívüli alkalmazása,
az önirányított tanulás integrálása
iránt, megadott szempontok
alapján képes tevékenységének
önálló értékelésére, a
hatékonyság növelését szem előtt
tartva.
Tanórán és tanórán kívül képes
önállóan, újszerű helyzetekben
vezetőtanári útmutatással:
– a digitális tanulási környezetben
folyó tanulás támogatása céljából
digitális technológiákat és
eszközöket alkalmazni és a
tanulást támogatni, különböző
technológiák és eszközök
alkalmazását bemutatni a tanulási
folyamat tervezéséhez, a haladás
bizonyítékainak gyűjtéséhez,
dokumentálásához, az
önértékeléshez és a reflexióhoz.

Általános az önkontroll és a
rendszeres reflexió a digitális
tanulási környezet hagyományos
környezetbe való integrálását, az
önirányított tanulás támogatását
illetően. Egyáltalán nem jellemző
rá a digitális technológia és
eszközök öncélú vagy kevéssé
hatékony tanórai vagy tanórán
kívüli alkalmazása.
Önállóan fejleszt digitális
technológiákra és eszközökre
épülő, újszerű tanulási
tevékenységeket, és újszerű
módon támogatja az önirányított
tanulást.

Önállóság, kontroll és reflexió
jellemzi a digitális technológiák és
eszközök önirányított tanulási
célú alkalmazását.
A tanórai és tanórán kívüli
alkalmazás során fellépő
problémák megoldásában aktív
szerepet vállal. Felelősséget vállal
saját és mentoráltjai munkájáért.

Nyitott a digitális technológiáknak
és eszközöknek az önirányított
tanulás céljából való
használatára, akár tanulói, akár
saját (tanári) kezdeményezésre,
tanórán és tanórán kívül.
Ugyanezen célból történő
felhasználáshoz új digitális
technológiák és eszközök
azonosítására, értékelésére,
meghatározott célra történő
kiválasztására.
Nyomon követi a legújabb
esettanulmányokat, alkalmazási
trendeket. Igényli a folyamatos
önképzést a területen, alkalmazza
annak eljárásait. Elkötelezett a
digitális technológiák és eszközök
alkalmazása során a pedagógiai
szempontok elsődlegessége iránt,
ezeket a kérdéseket megvitatja a
kollégáival.
Önállóan és kritikusan értékeli az
alkalmazott önirányított tanulási
tevékenységek célcsoportnak
való megfelelését.
Új tevékenységek önálló
fejlesztésére törekszik.
Felelősséget vállal a rábízott
kisebb tanári csoport munkájáért.

Tanórán és tanórán kívüli újszerű
helyzetekben is képes önállóan:
– a digitális tanulási környezet
használatára, az önirányított
tanulás lehetőségeinek bővítésére
és a hagyományos tanulási
környezetbe való zökkenőmentes
integrálására javaslatokat tenni új
technológiák, eszközök
megnevezésével vagy kritikai
értékelésével;
– kiszűrni a pedagógiailag
disszonáns vagy pusztán öncélú
alkalmazásokat.

Tanulói munkacsoporttal való
együttműködés során képes
önállóan:
– továbbfejleszteni a digitális
tanulási környezet használatát, az
önirányított tanulás lehetőségeit
és a hagyományos tanulási
környezetbe való zökkenőmentes
integrálását;
– kiszűrni a pedagógiailag nem
megfelelő alkalmazásokat,
kritikusan értékelni a jó
gyakorlatokat.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás
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Tanári munkacsoporttal való
együttműködés során képes
önállóan:
– továbbfejleszteni a digitális
tanulási környezet használatát, az
önirányított tanulás lehetőségeit
és a hagyományos tanulási
környezetbe való zökkenőmentes
integrálását;
– kiszűrni a pedagógiailag nem
megfelelő alkalmazásokat,
kritikusan értékelni a jó
gyakorlatokat, tanulni a
kollégáktól.

Ismeri a digitális tanulási
környezetben való tanulás és az
önirányított tanulás legújabb
irányzatait és kutatási
eredményeit.
Ismeri az egyes digitális
technológiai eszközök
kiválasztásának és
alkalmazásának tipikus problémáit
és azok kiküszöbölésének,
elhárításának módjait. Tudja,
hogyan lehet új típusú eszközöket
és módszereket fejleszteni a
digitális tanulási környezet,
valamint az önirányított tanulás
fejlesztésére.
Tudja, hogyan lehet új típusú
eszközöket és módszereket
fejleszteni sajátos nevelési igényű
célcsoportok számára.
Bármilyen pedagógiai szituációban
képes:
– felismerni az alkalmazott digitális
technológiák és eszközök az adott
célkitűzés szempontjából
jelentkező hiányosságait, és
javaslatot tenni a
továbbfejlesztésükre a tanórán és
a tanórán kívüli önirányított
tanulás hatékonyságának
növelése és újszerű alkalmazásuk
céljából vagy új célcsoport
számára;
– új technológiákat és eszközöket
kritikai módon értékelni;
– új hatékony fejlesztéseket
végezni, új megközelítéseket
kialakítani a technológia
hatékonyságának növelését célzó
akciókutatásra, javaslatot tenni
fejlesztési célú kollaborációra.
Nyitott a kollégákkal való
kollaborációra vagy
akciókutatásra, hogy
továbbfejlessze, értékelje a
digitális technológiák és eszközök
az önirányított tanulás céljából
történő használatát, vagy új
alkalmazási területeket fedezzen
fel. Elkötelezett az innováció és a
kreatív megoldások iránt az
önirányított tanulás
hatékonyságának növelése
érdekében. Folyamatosan figyeli a
szakirodalmat, és releváns
továbbképzéseken vesz részt.
Nyitott az intézményen kívüli,
hazai és nemzetközi szintű,
releváns, kollaboratív kutatásifejlesztési tevékenységekben való
részvételre.
Önállóan átlátja és elemzi a
digitális tanulási környezet
alkalmazását és az önirányított
tanulást, innovatív megoldási
javaslatokat tesz a felmerülő
hiányosságok, módszertani
problémák új paradigma szerinti
megközelítésére.
Az új digitális technológiák és
eszközök, módszertanok
lehetőségeinek kiaknázásával
teljesen új megoldásokat javasol
az önirányított tanulás és annak
támogatása terén jelentkező
feladatok és problémák
megoldására.

A jelenleg folyó intézményi/egyéni
gyakorlatot elemezve képes
önállóan:
– a digitális tanulási környezet
integrálását innovatívan, új
rendszerben átgondolni és újra
tervezni a célcsoportok
sajátosságaihoz igazodva;
– az önirányított tanulás új eseteit
értékelni és esetleges adaptálási
tervet felvázolni.

4. ÉRTÉKELÉS
Az értékelés lehet az oktatási innováció elősegítője vagy szűk keresztmetszete. A digitális technológiáknak a tanulásba és a tanításba való integrálásakor figyelembe kell venni, hogy a digitális technológiák hogyan növelhetik a meglévő értékelési stratégiákat. Ugyanakkor
meg kell fontolnunk, hogy miként lehet őket felhasználni az innovatív értékelési módszerek létrehozására vagy megkönnyítésére . A digitálisan képzett oktatóknak képesnek kell lenniük a digitális technológiák értékelésén belül a két célt figyelembe véve használni. Ráadásul a
digitális technológiák oktatási, értékelési, tanulási, adminisztratív vagy egyéb célokra való használata azt eredményezi, hogy az egyes tanulók tanulási magatartására széles körű adat áll rendelkezésre. Ezeknek az adato knak az elemzése és értelmezése, valamint a
döntések elősegítésében való felhasználása egyre fontosabbá válik, kiegészítve azt a tanulói magatartás hagyományos bizonyítékainak (dokumentumainak) elemzésével. Ugyanakkor a digitális technológiák hozzájárulhatnak a tanulók előrehaladásának közvetlen
ellenőrzéséhez, a visszajelzések megkönnyítéséhez és a pedagógusok számára a tanítási stratégiák értékeléséhez és adaptálásához.
A1 – BELÉPŐ
A2 – FELFEDEZŐ
B1 – BEÉPÍTŐ
B2 – GYAKORLOTT
C1 – IRÁNYÍTÓ
C2 – ÚJÍTÓ
A belépők tisztában vannak a digitális
technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel pedagógiai és szakmai
gyakorlatuk erősítése érdekében. Ugyanakkor
nincs, vagy csak kevés tapasztalatuk van a
digitális technológiák pedagógiai célú
használatával kapcsolatban. A digitális
technológiákat elsősorban a felkészüléshez, az
adminisztrációhoz vagy a szervezeti
kommunikációhoz használják.
A belépőknek útmutatásra és bátorításra van
szükségük módszertani repertoárjuk
bővítéséhez és meglévő digitális kompetenciáik
pedagógiai szempontból történő
alkalmazásához.

A felfedezők tisztában vannak a digitális
technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel, és nyitottak pedagógiai és
szakmai gyakorlatuk bővítésére. Digitális
technológiákat alkalmaznak a digitális
kompetencia egyes területein, anélkül, hogy
átfogó vagy következetes megközelítést
alkalmaznának.
A felfedezőknek ösztönzésre, betekintésre és
inspirációra van szükségük pl. a kollégák
példáján és útmutatásán keresztül, amely bevált
gyakorlatok cseréje révén is megvalósulhat.

A beépítők számos környezetben próbálkoznak
a digitális technológiákkal, számos célra,
sokféle gyakorlatba integrálva használják őket.
A digitális technológiákat kreatívan
alkalmazzák, megmutatva ezzel szakmai
elkötelezettségük különböző aspektusait.
Szívesen bővítik gyakorlati repertoárjukat. Azon
dolgoznak, hogy megértsék, mely eszközök és
módszerek működnek legjobban a különböző
pedagógiai helyzetekben, és hogyan
illeszkednek a digitális technológiák a
pedagógiai stratégiákhoz és módszerekhez.
Időre van szükségük a kísérletezéshez,
elmélkedéshez. Katalizálhatja ezt az
együttműködés ösztönző ereje és a tudáscsere,
hogy mindennapi gyakorlottá válhassanak a
megszerzett ismeretek.

A gyakorlottak számos digitális technológiát
alkalmaznak magabiztosan, kreatívan és
kritikusan, hogy javítsák pedagógiai szakmai
tevékenységüket. Célszerűen választják ki a
digitális technológiákat az adott helyzetekre, és
megpróbálják megérteni a különböző digitális
stratégiák előnyeit és hátrányait. Kíváncsiak és
nyitottak az új ötletekre, tudva, hogy sok
mindent még nem próbáltak ki.
A kísérleteiket módszertani repertoárjuk
kiterjesztésére, strukturálására és
konszolidálására használják. Az innovatív
gyakorlatban a gyakorlottak minden oktatási
szervezet gerincét jelentik.

Az irányítók következetes és átfogó
megközelítéssel használják a digitális
technológiákat a pedagógiai és szakmai
gyakorlatok erősítésére.
A digitális stratégiák széles körű repertoárjára
támaszkodnak, tudják, hogyan kell kiválasztani
közülük a legmegfelelőbbet egy adott
pedagógiai helyzethez. Folyamatosan
reflektálnak saját gyakorlatukra, és tovább is
fejlesztik. Folyamatosan frissítik tudásukat,
nyitottak az új fejlesztések és ötletek
megismerésére. Tudásukat továbbadják.

Az újítók megkérdőjelezik a kortárs digitális és
pedagógiai gyakorlatok megfelelőségét.
A rendkívül innovatív és komplex digitális
technológiákkal kísérleteznek és/vagy új
pedagógiai megközelítéseket fejlesztenek ki.
Az újítók egyedülálló és ritka tagjai a
pedagógustársadalomnak.
Kiemelten innovatívak, gyakran válnak a fiatal
pedagógusok példaképévé.

A digitális technológiák csekély
használata az értékeléshez.

A digitális technológiák
hagyományos értékelési
stratégiákba való integrálása.
PÉLDÁK:
Digitális technológiákat használok
olyan értékelési feladatok
létrehozásához, amelyeket
papírformátumban kezelünk.
Tervezem a digitális technológiák
használatát értékelési feladatokban.

A meglévő digitális értékelési
eszközök és formátumok
alkalmazása és módosítása.
PÉLDÁK:
Néhány meglévő digitális
technológiát használok formatív
vagy szummatív értékeléshez, pl.
digitális kvízek, e-portfóliók, játékok.
Digitális értékelési eszközöket
alakítok ki egyedi, konkrét
értékelési célok támogatására (pl.
digitális tesztrendszer).

Számos, módszertanilag
megalapozott digitális értékelési
formátumot használ.
PÉLDÁK:
A tanulók formatív értékeléséhez
tanórán és tanórán kívül is számos
e-értékelési szoftvert, eszközt és
megközelítést használok.
A különböző értékelési formák közül
azt választom ki, amelyik leginkább
a tanulási eredmény természetét
értékeli.
Megbízható és érvényes digitális
értékeléseket tervezek.

A digitális értékelési formátumok
átfogó és kritikus kiválasztása,
létrehozása és adaptálása.
PÉLDÁK:
Számos digitális és nem digitális
értékelési formátumot használok,
összhangban a tartalmi és
technológiai szabványokkal,
tisztában vagyok előnyeikkel és
hátrányaikkal.
Kritikusan gondolkodom a digitális
technológiák felhasználásáról az
értékelésben, ezeket megfelelő
kiigazítással kezelem.

Innovatív értékelési formák
kidolgozása digitális technológiák
alkalmazásával.
PÉLDÁK:
Új, az értékelést szolgáló digitális
formátumokat fejlesztek ki, amelyek
az innovatív pedagógiai
megközelítést tükrözik, és lehetővé
teszik a transzverzális készségek
értékelését.

Ismeri a tanulói teljesítmények, a
tantárgyi tudás és a mérés,
ellenőrzés didaktikai funkcióit, az
összegző és a formáló értékelés
közötti különbséget. Kisebb
bizonytalansággal ismeri a
digitális technológia alapú
mérések fajtáit, alkalmazási
határait, feltételeit. Ismeri a
kompetencia- és modulrendszerű
tanítás és tanulás, illetve
ellenőrzés fogalmi rendszerét.
Képes a papíralapú mérésellenőrzés adatainak digitális
feldolgozására, kiértékelésére.

Ismeri a tantárgyi formatív
ellenőrzés módszereit, az
összegző ellenőrzés és értékelés
módszereit, különösen a
tantárgyi-/ modulzáró, az érettségi
és a szakmai záróvizsgák
rendszerét. Biztonsággal ismeri
az ellenőrzés és értékelés
pedagógiai-didaktikai
alapfogalmait, valamint a
számítógép-alapú mérés
rendszerét, funkcióját.
Képes egyszerű számítógépalapú mérés tervezésére és
kivitelezésére különböző
dimenziókban. Képes
kompetenciákat mérő tesztek
összeállítására.

Ismeri a formatív és szummatív
ellenőrzés, illetve értékelés
hagyományos eszközei és
módszerei mellett a digitális
technológiákra épülő
(hálózatalapú és internetalapú)
formáit és a statisztikai
feldolgozás különböző programjait
(SPSS).

Ismeri a tanulói teljesítmény
mérésének digitalizált eszközeit
és módszereit, valamint a
standardizált mérőtesztek
készítésének menetét és az
osztályméreten kívüli léptékek
fajtáit.

Ismeri a különböző
vizsgafeladatok értékelésének
digitális lehetőségeit, az
összehasonlító mérések
módszereit.

Ismeri az értékelések és mérések
digitális megújításának célját,
feltétel- és eszközrendszerét,
elsősorban a longitudinális és
diagnosztizáló mérések különböző
szintjein (osztály, iskola,
regionális).

Képes hálózatalapú és
internetalapú mérés
megtervezésére és kivitelezésére
saját maga, illetve tantárgyai,
illetve tanulói teljesítmények
szintjének megítélésére.

Képes különböző digitális
technológiákra épülő mérések
lebonyolítására az intézményen
belüli dimenziókban.

Képes különböző digitális
technológiákra épülő mérések
lebonyolítására a mentoráltjai
körében és az intézményen kívüli
dimenziókban is. Képes
neveltségi szintet mérő
vizsgálatok tervezésére.

Példák attitűdre

Nyitott a digitális technológia
alapú mérés és ellenőrzés
rendszerének a megismerésére,
segítséggel történő
alkalmazására.

Nyitott és motivált a számítógépalapú mérés rendszeres
használatára elsősorban saját
tantárgya és tanulói megítélése
terén.

Segítőkész a kezdő kollégákkal,
illetve a nagyobb léptékű,
intézményen belüli vizsgálatokban
való közreműködésben.

Segítőkész a mentoráltjaival,
illetve nagyobb léptékű kutatások,
összehasonlító vizsgálatokban
való közreműködésben.

Példák autonómiára

Önállóan és rutinszerűen végzi a
hagyományos (papíralapú)
mérés-ellenőrzéseit, értékeléseit.
Kisebb segítséggel végzi az
adatok elektronikus feldolgozását,
a számítógép-alapú méréseket.

Önállóan végzi a számítógépalapú tudás-, illetve
kompetenciaméréseit. Részben
önállóan végzi a hálózat- és
internetalapú méréseit, illetve
azok kiértékelését.

Pozitív a hozzáállása, és nyitott a
komplexebb digitális technológia
alapú ellenőrzés és mérés,
valamint a korszerű
adatfeldolgozási rendszerek és
módszerek rendszeres
alkalmazására
Önállóan végzi a digitális
technológia alapú méréseit, és
használja a feldolgozó
rendszereket/programokat.
Önállóan állít össze
kompetenciamérő teszteket.

Képes új digitális alapú mérési
rendszerek fejlesztésére
elsősorban tantárgyai terén.
Kompetens a nemzetközi mérések
előkészítésében, képes a
kiértékelésekben való részvételre,
továbbá attitűdvizsgálatok
végzésére.
Nyitott és elkötelezett a
nemzetközi vizsgálatokban való
részvétel, önálló
mérőeszköz/módszer kifejlesztése
iránt.

Önállóan végzi a tanulói tudás-,
illetve a digitális technológia alapú
kompetenciaméréseit, az
eredmények értékelését.

Önállóan végzi tanulói,
mentoráltjai, kollégái, beosztottjai
tudás-, illetve digitális technológia
alapú kompetenciaméréseit, és
az eredmények értékelését.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

Önállóan és rutinszerűen végez
tanórai, évközi és év végi
értékeléseket papíralapú adatok
elektronikus rendszerbe való
átvitelével. Segítséget kér
tapasztaltabb kollégáitól az IKTalapú mérés-ellenőrzés adatainak
feldolgozásához, kiértékeléséhez.
Önállóan szerkeszt és használ
tudásmérő feladatlapokat.
Segítséggel tervezi az online
feldolgozásokat.
Kevéssé használ digitális adatokat
az előrehaladás figyelésére.

A formáló értékelés mellett
megtervezi az összegző
értékelések feladatait, értékelési
módszereit, előkészíti IKT-alapú
kiértékelésüket. Saját tantárgya,
az érettségi, szakmai záróvizsgák
feladataihoz segítséggel hálózat-,
illetve internetalapú
értékelési/mérési módszert
alkalmaz.

Tantárgyai/moduljai
tudásellenőrző és/vagy
kompetenciamérő rendszerhez
teljesen önállóan tervez és
alkalmaz technológiai alapú
módszereket, illetve eszközöket.
A kiértékelésekhez is IKTrendszereket és -módszereket
alkalmaz. Megbízhatóan és az
adott területhez illeszkedő SPSSkiértékeléseket használ.

A szélesebb értelemben vett
tudásmenedzseléshez
megbízhatóan alkalmaz saját
maga és a tanulócsoportok
számára IKT-eszközöket és módszereket.

A szélesebb értelemben vett
tudásmenedzseléshez
megbízhatóan alkalmaz
mentoráltjai, beosztottjai számára
IKT-eszközöket és -módszereket.
Részt vesz regionális, országos
tudás- és
kompetenciamérésekben, illetve
összehasonlító vizsgálatokban.

A tanulók tevékenységével és
teljesítményével kapcsolatos
alapadatok értékelése.
PÉLDÁK:
Az egyéni visszajelzések és célzott
beavatkozások érdekében
értékelem az adminisztratív
adatokat (pl. részvételt) és a tanulói
teljesítményre vonatkozó adatokat
(pl. osztályok, évfolyam).
Tisztában vagyok azzal, hogy a
tanítási folyamat keretében a
digitális értékelési eszközök (pl.
kvízek, szavazási rendszerek) is
használhatók, hogy időben
visszajelzést nyújtsanak a tanulók
fejlődéséről.

A digitális adatok széles
választékának értékelése a
tanításhoz.
PÉLDÁK:
Elbírálom a digitális értékelésből
származó adatokat, hogy
kiindulópontot adjanak a tanuláshoz
és a tanításhoz.
Tisztában vagyok azzal, hogy a
tanulók tevékenységével
kapcsolatos adatok, amelyek a
velük együtt használt digitális
környezetben rögzülnek,
segíthetnek figyelemmel kísérni a
haladást, és biztosítják a tanulók
számára az azonnali visszajelzést
és a segítséget.

Digitális adatfeldolgozó eszközt
alkalmaz.

A digitális adatok használata a
tanulási szokások és a tanítási
stratégiák reflexiójához.
PÉLDÁK:
Folyamatosan figyelemmel kísérem
a digitális tevékenységeket, és
rendszeresen reflektálok a
digitálisan felvett tanulói adatokra, a
kritikus viselkedésre és az egyéni
problémákra az azonnali
azonosításhoz és reagáláshoz.
Értékelem és elemzem a különböző
digitális technológiák által generált
adatokat, amelyeket a különböző
oktatási célok és tanulási
tevékenységek hatékonyságának
és alkalmazhatóságának
visszajelzésére használok általában

4.1 ÉRTÉKELÉSI STRATÉGIÁK
A digitális technológiák felhasználása a
formatív és szummatív értékeléshez. Javítani
kell az értékelési formátumok és
megközelítések sokszínűségét és
alkalmazását.
Tevékenységek:
– a tanulási folyamat nyomon követésére és
a tanulók fejlődésével kapcsolatos
információk megszerzésére szolgáló digitális
értékelési eszközök használata;
– digitális technológiák használata a formatív
értékelési stratégiák fejlesztésére, pl.
tantermi visszacsatolási rendszerek, kvízek,
játékok használata;
– digitális technológiák használata
szummatív mérések értékeléséhez, pl.
számítógépes teszteket, hang- vagy
videófuttatást (például nyelvtanulást),
szimulációkat vagy tárgyspecifikus digitális
technológiákat mérési környezetként
alkalmazva;
– a digitális keretrendszer használata tanulói
feladatokhoz és azok értékeléséhez, pl.
tanulói e-portfólió;
– a különböző digitális és nem digitális
értékelési formátumok használata, előnyeik
és hátrányaik ismerete;
– kritikus gondolkodás a digitális értékelési
eszközök megfelelőségéről, a
használhatóságnak megfelelően kiválasztott
és alkalmazott módszerek beépítése.

Példák ismeretre

Példák kompetenciára

4.2 BIZONYÍTÉKOK
(DOKUMENTUMOK)
ELEMZÉSE
A tanulók tevékenységével kapcsolatos
digitális dokumentumok előállítása,
kiválasztása, kritikus elemzése és
értelmezése. Tájékoztatás a tanítási-tanulási
folyamatban elért teljesítményről és
fejlődésről.
Tevékenységek:
– a tanulási tevékenységre és teljesítményre
vonatkozó, adatokat generáló tanulási
tevékenységek kialakítása és végrehajtása;
– digitális technológiák használatával a
tanulók fejlődési adatainak rögzítése,
összehasonlítása és egységben való látása;
– annak tudatosítása, hogy a tanulók
tevékenysége a digitális környezetben olyan
adatokat generál, amelyek információkat
tartalmaznak a tanítás és a tanulás
eredményességéről;

PÉLDÁK:
Nem vagy csak nagyon ritkán
használom a digitális értékelési
formákat.

PÉLDÁK:
Tanítványaim eredményeinek
értékelésekor Nem vagy csak
nagyon ritkán hivatkozom
digitálisan rögzített adatokra.

16

PÉLDÁK:
Digitális technológiákat alkalmazok
(pl. kvízek, szavazási rendszerek) a
tanítási folyamat során, hogy
azonnal (időben) visszajelzést
kapjak a tanulók fejlődéséről.
Az általam használt digitális
környezetben adatelemző
eszközöket használok a
tevékenység megfigyelésére és
megjelenítésére.
A rendelkezésre álló adatokat és
bizonyítékokat értelmezem annak
érdekében, hogy jobban

Teljesen önállóan és kreatívan
fejleszt tanulói teljesítményt vagy
kompetenciát mérő rendszert
digitális technológiai alapon.
Önállóan vesz részt különböző
nemzetközi és hazai
összehasonlító vizsgálatokban,
illetve kompetenciamérésekben.
Önállóan tervez tanulói
teljesítmény és kompetencia
mérőeszközöket és részt vesz a
standardizációjában. A tanulók
tudásának részleges és teljes
iskolai szakaszaira kifejleszt
tudásmérő rendszereket és
teszteli azokat. Eredményeit
visszacsatolja az IKT
felhasználásával saját kutatófejlesztő munkájához, a
mérésdiagnosztika fejlesztéséhez.
Innováció az adatok generálására
és értékelésére.
PÉLDÁK:
Fejlett digitális adatgenerálási és
vizualizációs módszereket
alkalmazok, pl. olyanokat, amelyek a
tanulás elemzésén alapulnak.
Kritikusan értékelem és megvitatom
a különböző adatforrások értékét és
érvényességét, valamint az
adatelemzés módszereinek
megfelelőségét.

megismerjem az tanulók egyéni
támogatási igényeit.

és az egyes tanulói csoportok
számára.

A tudatában van annak, hogy a
tanulók tevékenysége a digitális
környezetben olyan adatokat
generál, amelyek felhasználhatók
az oktatás és a tanulás
tájékoztatására.
Ismeri a digitális adatok széles
választékát az értékeléshez, a
tanításhoz. Ismeri a digitális
adatfeldolgozó eszközöket.
Digitális technológiákat alkalmaz
(például kvízeket, szavazási
rendszereket, játékokat) a tanítási
folyamat során, hogy időben
visszajelzést kapjon a tanulók
fejlődéséről. Az általa használt
digitális környezetben adatelemző
eszközöket használ a
tevékenység megfigyelésére és
megjelenítésére. A rendelkezésre
álló adatokat és bizonyítékokat
értelmezi annak érdekében, hogy
jobban megismerje a tanulók
egyéni támogatási igényeit.
Elbírálja a digitális értékelésből
származó adatokat, hogy
kiindulópontot adjanak a
tanuláshoz és a tanításhoz.
Tisztában van azzal, hogy a
tanulók tevékenységével
kapcsolatos adatok, amelyeket az
intézményben használt digitális
környezetben rögzítenek,
segíthetnek figyelemmel kísérni a
haladást, és biztosítják a
tanulóknak az azonnali
visszajelzést és a segítséget.

Ismeri a tanulók tevékenységével
és fejlődésével kapcsolatos,
rendelkezésre álló bizonyítékok
elemzését és értelmezését, az
alkalmazott digitális technológiák
által generált adatok felhasználási
lehetőségeit.

Ismeri a digitális adatok
használatának a lehetőségeit,
illeszkedve a tanulási szokások
és a tanítási stratégiák
reflexiójához.

Kombinálni tudja a különböző
bizonyítási forrásokat a tanulók
teljesítményével és előre
haladásával kapcsolatban.
Értékeket fogalmaz meg az
oktatás, a tanulás és a tanulói
tájékoztatás számára.

Folyamatosan figyelemmel kíséri
a digitális tevékenységet, és
rendszeresen elemzi a tanulók
digitálisan rögzített adatait, hogy
azonosítsa a kritikus viselkedést
és az egyedi problémákat, és
időben reagáljon rájuk. Az általa
alkalmazott különböző digitális
technológiák által generált
adatokat értékeli és szintetizálja,
hogy a különböző tanítási
stratégiák és tanulási
tevékenységek hatékonyságát és
alkalmasságát általában és egyes
tanulók csoportjaira vonatkozóan
vizsgálhassa meg.

Folyamatosan figyelemmel kíséri
a digitális tevékenységet, és
rendszeresen értékeli a tanulók
digitálisan rögzített adatait, hogy
azonosítsa a kritikus viselkedést
és az egyedi problémákat, és
időben reagáljon rájuk.
Értékeli és elemzi a különböző
digitális technológiák által
generált adatokat, amelyeket a
különböző oktatási célok és
tanulási tevékenységek
hatékonyságának és
alkalmazhatóságának
visszajelzésére használ.

Fejlett adatgenerációs és
vizualizációs módszereket
alkalmaz az általa alkalmazott
digitális tevékenységekre, pl. a
tanulási eredmény-elemzésben.
Kritikusan értékeli és megvitatja a
különböző adatforrások értékét és
érvényességét, valamint az
adatelemzés módszereinek
megfelelőségét.
Fejlett digitális adatgenerálási és vizualizációs módszereket
alkalmaz, pl. olyanokat, amelyek a
tanulási eredmény elemzésén
alapulnak.

Nyitottan és pozitív hozzáállással
viszonyul az új pedagógiai
módszerek meghonosításához a
saját gyakorlatában.
Önállóan tervezi, szervezi,
irányítja és értékeli a saját
területén a tanítás-tanulás IKT
alkalmazási módszereit.

Segíti a mentoráltak IKThasználatának fejlesztését. Nyitott
a nemzetközi modellek
megismerésére.

Segíti az IKT használatát fejlesztő
tevékenységek koordinálását,
irányítását.

Önállóan végez saját területén és
mentoráltjainál az
eredményességi vizsgálatokat az
IKT-használattal és a kapcsolódó
módszertani tárház
használatának lehetőségeivel
kapcsolatban.
Számos digitális technológiát
alkalmaz magabiztosan, kreatívan
és kritikusan, hogy erősítse
szakmai tevékenységét. Adott
helyzetekben célzottan választ ki
digitális technológiákat, igyekszik
megérteni a különböző digitális
stratégiák előnyeit és hátrányait.
Kíváncsi, és nyitott az új ötletekre,
tudva, hogy sok mindent még nem
próbált ki. A kísérleteket a
stratégiák repertoárjának bővítésére
és rendszerezésére használja. A
szakértő minden oktatási szervezet
gerincét jelenti, amikor innovatív
gyakorlatokról van szó.
Digitális adatok használata a
visszajelzések és a támogatás
hatékonyságának növelése
érdekében.
PÉLDÁK:
Módosítom az oktatási és értékelési
gyakorlatomat az általam használt
digitális technológiák által generált
adatok alapján.
Személyes visszajelzést adok és
differenciált támogatást nyújtok a
tanulóknak az alkalmazott digitális
technológiák által generált adatok
alapján.
Olyan digitális technológiákat
használok, amelyek lehetővé teszik
a tanulók és a szülők számára,
hogy folyamatosan naprakészek
legyenek a haladásról, és
megfontolt döntéseket hozzanak a
jövőbeli tanulási prioritásokról, a
választható témákról vagy a
jövőbeli tanulmányokról.

Önállóan végez saját területén,
mentoráltjainál mikro- és mezo
szintű szervezeti hatékonysági
vizsgálatokat az IKT-használattal
és módszertani lehetőségeivel
kapcsolatban.

Nyitott a nemzetközi tendenciák,
modellek adaptálására, önálló
kísérletekkel való
továbbfejlesztésére.
Teljesen önállóan és kreatív
módon fejleszti a digitális
technológia különböző szintű és
rendszerű új módszereit és
modelljeit. Ezeket teszteli és
kiértékeli.

Ismeri az osztályozás és
személyre szabott visszajelzés
főbb stratégiáit és a közülük való
választás szempontjait, a legtöbb
digitális eszköz típusát (egyszerifolyamatos; felhőalapú, célzottan
programozott).
Ismer minden zárt teszttípust,
grafikus tesztet és tesztelési

– a tanulók tevékenységével és fejlődésével
kapcsolatos rendelkezésre álló
dokumentumok elemzésébe és értékelésébe
beletartoznak az alkalmazott digitális
technológiák által generált adatok vizsgálata
is
– a tanulási előrehaladással és
teljesítménnyel kapcsolatos különböző
dokumentumok értékelése;
– a rendelkezésre álló, a tanításról és
tanulásról szóló tájékoztató/bizonyító
dokumentumok kritikus értékelése.

Példák ismeretre

Alig ismeri a tanulási
tevékenységre és teljesítményre
vonatkozó adatokat generáló
folyamatokat és lehetőségeket.

A digitális technológiák
használatával rögzíti,
összehasonlítja és szintetizálja a
tanulók fejlődésének adatait.
Ismeri a tanulók tevékenységével
és teljesítményével kapcsolatos
alapadatok értékelésének
módszereit és eszközeit.

Példák kompetenciára

Nem vagy csak nagyon ritkán utal
a digitálisan rögzített adatokra,
hogy megértse, hol állnak a
hallgatók.
Segítséggel képes digitális
értékelési eszközöket használni
adminisztratív tevékenységre, pl.
elektronikus naplót vezet. Az
elektronikus naplóból statisztikai
adatokat kérdez le. Tanítványai
eredményeinek értékelésekor
nem vagy csak nagyon ritkán
hivatkozik digitálisan rögzített
adatokra.

Példák attitűdre

Teljesen nyitott a digitális
pedagógia fejlődése,
rendszereinek megismerése és
alkalmazása irányában.
Önállóan végzi a rutinszerű,
elsősorban az adminisztratív és a
tanórai felkészülést segítő digitális
tevékenységeket. Segítséggel
tervezi, szervezi és irányítja az
IKT módszertani alkalmazásokat.

Tisztában van azzal, hogy a
digitális értékelési eszközök
(például kvízek, szavazási
rendszerek) felhasználhatók a
tanításban, hogy időben
visszajelzést kapjon a tanulók
fejlődéséről. Értékelni tudja az
adminisztratív adatokat (pl. a
részvételt) és a hallgatói
teljesítményre vonatkozó adatokat
(pl. osztályzatok) az egyes
visszajelzésekért és célzott
beavatkozásokért. Képes
önállóan elektronikus
nyilvántartási és értékelési
rendszereket alkalmazni az
oktatás során. Képes statisztikai
jelentéseket lekérdezni a
rendelkezésre álló oktatási
rendszerekből (például e-napló).
Tisztában van azzal, hogy a
tanítási folyamat keretében a
digitális értékelési eszközök (pl.
kvízek, szavazási rendszerek) is
használhatók, hogy időben
visszajelzést adjanak a tanulók
fejlődéséről.
Az egyéni visszajelzések és
célzott beavatkozások érdekében
értékeli az adminisztratív adatokat
(pl. részvételt) és a tanulói
teljesítményre vonatkozó adatokat
(pl. osztályok, évfolyam).
Toleráns a digitális
kompetenciával nem rendelkező
tanulók fejlesztésénél.
Hiányosságai pótlására törekszik.
Önállóan tervezi, szervezi és
irányítja a tanítás-tanulás digitális
folyamatait/módszereit. Részben
önállóan értékeli őket.

Példák autonómiára

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

Útmutatásra és bátorításra van
szüksége repertoárja bővítéséhez
és meglévő digitális kompetenciái
pedagógiai alkalmazásához.

Digitális technológiákat alkalmaz a
digitális kompetencia egyes
területein átfogó vagy következetes
megközelítés nélkül. Ösztönzésre,
betekintésre és inspirációra van
szüksége, pl. a kollégák példája és
útmutatása révén, amely bevált
kollektív gyakorlatok cseréje révén
is megvalósulhat.

Szívesen bővíti gyakorlati
repertoárját. Mindazonáltal még
mindig azon dolgozik, hogy
megértse, mely eszközök
működnek legjobban a különböző
helyzetekben, és ezek hogyan
illeszkednek a digitális
technológiákhoz, a pedagógiai
stratégiákhoz és módszerekhez.
Hogy szakértővé váljon, időre van
szüksége a kísérletezéshez és az
elmélkedéshez, továbbá
tudáscserére és az
együttműködésre való ösztönzésre.

4.3 VISSZAJELZÉS ÉS
TERVEZÉS

Kevéssé használ digitális adatokat
a visszajelzéshez és a tervezéshez.

Digitális technológiákat használ
tájékoztatására, visszajelzésre.

A digitális technológiák használata
visszacsatolás céljából.

PÉLDÁK:
Nem tudom, hogy a digitális
technológiák hogyan segíthetnek
abban, hogy visszajelzést nyújtsak
a tanulóknak, és hogy hogyan
alkalmazzam őket tanítási
módszereim között.

PÉLDÁK:
A digitális technológiákat
felhasználva áttekintést készítek a
tanulók fejlődéséről, amit a
visszajelzések és a tanácsadás
alapjául használok.

PÉLDÁK:
Digitális technológiákat alkalmazok
az osztályozásra, és visszajelzést
adok az elektronikusan benyújtott
feladatokról.
Segítek a diákoknak és/vagy a
szülőknek, hogy digitális
technológiák használatával
megismerhessék a tanulók
teljesítményét.

Alapszinten ismeri az osztályozás
és általános visszajelzés alapvető
digitális eszközeit (Excel, digitális
napló). Alapszinten ismeri az
alapvető zárt teszttípusokat és
tesztelési helyzeteket. Ismeri az
alapvető visszajelzési típusokat
digitális tesztek esetén.

Általános szinten ismeri az
osztályozás és személyre szabott
visszajelzés elterjedt digitális
eszközeit (Excel, digitális naplók).
Általános szinten ismeri a főbb
zárt teszttípusokat és tesztelési
helyzeteket. Ismeri az elterjedt
visszajelzési típusokat és

Ismeri az osztályzás és személyre
szabott visszajelzés legtöbb
digitális eszközét (Excel, digitális
naplók). Ismeri a legtöbb zárt
teszttípust, grafikus tesztet és
tesztelési helyzetet. Ismeri a
komplikáltabb visszajelzési
típusokat és helyzeteket digitális
tesztek esetén. Ismeri az

A digitális technológiák használata a
tanulóknak adott célzott és azonnali
visszajelzésre. A tanítási stratégiák
kiigazítása és a célzott támogatás
biztosítása a felhasznált digitális
technológiák által generált bizonyítékok
(dokumentumok) alapján.
Tevékenységek:
– a digitális technológiák használata az
elektronikus úton benyújtott
feladatok osztályozáshoz és a
visszajelzéshez;
– a visszajelzési rendszer hatékonyságának
növelése érdekében értékelési rendszerek
alkalmazása;
– a digitális technológiák használatával a
tanulók fejlődésének ellenőrzése, szükség
esetén támogatás nyújtása;
– a tanítási és értékelési gyakorlat
kiigazítása az alkalmazott digitális
technológiák által generált adatok alapján;
– személyes visszajelzés és differenciált
támogatás nyújtása a tanulóknak az
alkalmazott digitális technológiák által
generált adatok alapján;
– a diákok képessé tétele arra, hogy a
formatív és szummatív értékelés
eredményeit értékeljék és értelmezzék;
– digitális technológiák használata annak
érdekében, hogy a tanulók és/vagy a szülők
folyamatosan naprakészek legyenek a
haladásról, és megalapozott döntéseket
hozhassanak a jövőbeli tanulási
prioritásokról, a választható témákról vagy a
jövőbeli tanulmányokról.

Példák ismeretre
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Következetes és átfogó
megközelítéssel alkalmaz digitális
technológiákat pedagógiai és
szakmai gyakorlata megerősítése
érdekében. A digitális stratégiák
széles körű repertoárjára
támaszkodik, tudja, hogyan kell
kiválasztani közülük egy adott
helyzethez a legmegfelelőbbet.
Folyamatosan reflektál saját
gyakorlatára, és tovább is fejleszti.
Folyamatosan frissíti az új
fejlesztéseket és ötleteket. Tudását
továbbadja.

Megkérdőjelezi a kortárs digitális és
pedagógiai gyakorlatok
megfelelőségét. Rendkívül innovatív
és komplex digitális technológiákkal
kísérletezik, és/vagy új pedagógiai
megközelítéseket fejleszt ki. Ő
testesíti meg az innovációt, a fiatal
tanárok példaképe. Eredményeit
tudományos publikációkban teszi
közzé, különböző tudásmegosztó
fórumokon tájékoztatja a
célcsoportokat.

Digitális technológiák használata a
visszajelzések és a támogatás
személyre szabásához.

A digitális adatok felhasználása az
oktatás értékeléséhez és
javításához.

PÉLDÁK:
Segítek a tanulóknak abban, hogy
meghatározzuk a fejlesztési
területeket, és közösen dolgozzunk
ki tanulási terveket e területek
kezelésére a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján.
Használom a digitális technológiák
által generált adatokat, hogy
reflektáljak arra, hogy az
alkalmazott tanítási módszerek
mennyire felelnek meg a
tanulóknak, és ennek megfelelően
módosítom tanítási stratégiáimat.

PÉLDÁK:
Pedagógiai munkámra reflektálok,
megbeszéléseket kezdeményezek,
szükség szerint átalakítom és
megújítom a módszereimet, hogy a
keletkező digitális dokumentumok
alapján a tanulók preferenciáit,
szükségleteit minél jobban
figyelembe vevő különféle tanítási
beavatkozásokat és tanulási
formákat minél hatékonyabban
alkalmazzam.

Ismeri az osztályozás és
személyre szabott visszajelzés
főbb stratégiáit, bevezetésének és
frissítésének állomásait, a
megkívánt munkamegosztást.
Ismeri a tesztfejlesztés állomásait,
és képes a feladatot a tanárok
között elosztani.
Ismeri az osztályozás, a digitális
értékelés és visszajelzés alapvető

Ismeri az osztályozás és
személyre szabott visszajelzés
legtipikusabb problémáit. Ismeri a
legtöbb zárt és grafikus teszttípus
módszertani problémáit és a
problematikus tesztelési
helyzeteket. Ismeri a
visszajelzéssel kapcsolatos tipikus
problémákat. Tudja, hogyan lehet

helyzeteket digitális tesztek
esetén.

osztályozás, a digitális értékelés
és visszajelzés alapvető
tájékoztatási formáit és átadását a
diákoknak és a szülőknek.

Tanórán kívül és akár óra közben
képes:
– jegyeket beírni saját maga által
készített Excel-táblába, többféle
digitális naplóba;
– a jegyek alapján statisztikát
készíteni;
– személyre szabott vagy csoportos
szöveges üzeneteket írni digitális
naplóba;
– egyszerű feleletválasztós,
többszörös választós, igaz-hamis,
párosító, grafikus tesztet készíteni
egy adott tananyagrészhez;
– egyértelmű visszajelzést írni az
alapvető és grafikus tesztekhez.
Tanórán és fogadóórán, illetve
digitális üzenetben képes:
– alapvető tájékoztatást adni a
digitális napló használatáról;
– alapvető tájékoztatást adni a
jegyek és a digitális értékelés,
valamint visszajelzés
értelmezéséről a tanulók
teljesítményének és
előmenetelének a megismerésére.
Képes kritikusan szemlélni és
használni a digitális értékelési és
visszajelzési feladatokat és
eljárásokat. Nyitott a digitális
értékelés és visszajelzés során
kifejtendő együttes erőfeszítésekre,
elfogadja a digitális értékeléssel és
visszajelzéssel összefüggő
kölcsönös függési helyzeteket.
Magára nézve is érvényesnek tartja
a digitális értékelés és visszajelzés
általánosan elfogadott etikai
normáit. Elkötelezett a digitális
értékelési és visszajelzési
szakterület iránt.

helyzetet, valamint az alkalmazási
stratégiákat.
Ismeri a visszajelzési stratégiákat
és módszertanokat digitális
tesztek esetén.
Ismeri az osztályozás, a digitális
értékelés és visszajelzés alapvető
tájékoztatási rendszerét, és azt
képes átadni a diákoknak és a
szülőknek.
Képes továbbfejleszteni:
– a jegybeírást és kiválasztani a
célnak legjobban megfelelő Exceltáblát, illetve digitális naplót;
– a statisztikakészítést;
– a személyre szabott vagy
csoportos szöveges üzenetek
megalkotásának és beírásának
rendszerét;
– a pozitív visszajelzés rendszerét;
– a digitális napló használatát;
– a tájékoztatást a szülőknek és a
diákoknak a jegyek és digitális
értékelés, valamint visszajelzés
értelmezéséről.

tájékoztatási rendszerének
fejlesztési irányait, és képes
megszervezni az átadását a
tanárok csoportja által a
diákoknak és a szülőknek.

új típusú osztályozási, tesztelési
és visszajelzési módszereket és
eszközöket fejleszteni. Ismeri az
osztályozás, a digitális értékelés
és visszajelzés tájékoztatási
rendszereinek problémáit .
Képes a továbbfejlesztésükre.

Képes tanár kollégák csoportjának
megszervezni:
– a jegybeírást és kiválasztani a
célnak legjobban megfelelő Exceltáblát, illetve digitális naplót;
– a statisztikakészítést;
– a személyre szabott vagy
csoportos szöveges üzenetek
megalkotásának és beírásának
rendszerét;
– a zárt tesztek fejlesztését és a
tesztadatbázis bővítését a tanár
kollégák között;
–a pozitív visszajelzés
rendszerének továbbfejlesztését,
hatékonyabbá, motiválóbbá tételét;
– a digitális napló csoportos
karbantartását és használatát;
– továbbképzést a jegyek és
digitális értékelés, valamint
visszajelzés értelmezéséről a
tanulók teljesítményének és
előmenetelének megismerésére.

Képes felismerni a hiányosságait és
továbbfejlesztést javasolni:
– a digitális naplózásban;
– a statisztikakészítésben;
– személyre szabott vagy csoportos
szöveges üzeneteket írásának
gyakorlatában;
– a zárt és grafikus tesztek
készítésében, valamint a
visszajelzések írásában;
– a tájékoztatási rendszerben a
digitális napló használatáról;
– a jegyek és digitális értékelés,
valamint visszajelzés
értelmezésében a tanulók
teljesítményének és előmenetelének
megismerésére.

Nyitott új digitális értékelési és
visszajelzési feladatok elvégzésére.
Értékelni tud különböző értékelési
és visszajelzési lehetőségeket,
mérlegelni tudja a kockázataikat.
Képes digitális értékelési és
visszajelzési alternatívákat találni
és értékelni az alternatív eljárások
következményeit.
Döntési helyzetekben figyelembe
veszi a digitális értékelés és
visszajelzés jogi normáit, értékeit.
Elkötelezett a minőségi értékelés és
visszajelzés iránt.
Igényli a folyamatos digitális
értékelési és visszajelzési
önképzést, alkalmazza annak
eljárásait.

Nyitott új digitális mérési-értékelési
módszerek alkalmazására, a
digitális mérés-értékelés
megszervezésére.
Értékelni tud különböző értékelési
és visszajelzési lehetőségeket a
csoportmunka szempontjából,
mérlegelni tudja a kockázataikat.
Képes digitális értékelési és
visszajelzési alternatívákat találni a
hatékony munkamegosztás
szempontjából, és értékelni az
alternatív eljárások
következményeit a
munkamegosztásban.
Döntési helyzetekben figyelembe
veszi a digitális értékelés és
visszajelzés jogi normáit, értékeit az
irányított csoport szempontjából is.
Elkötelezett a teljes munkacsoport
minőségi értékelésének és
visszajelzésének fenntartásában.
Igényli és megtervezi a folyamatos
digitális értékelési és visszajelzési
továbbképzést a csoportjának.
A rendszer működtetéséhez
szükséges csoportvezetés a
digitális értékelési és visszajelzési
tevékenység irányítása során
fellépő problémamegoldásban is
jellemző.
Felelősséget vállal csoportja
digitális értékelési és visszajelzési
tevékenységéért, a rábízott kisebb
tanári csoport munkájáért.

Nyitott új digitális értékelési és
visszajelzési paradigmák
felfedezésére.
Újszerű értékelési és visszajelzési
lehetőségeket tud tervezni,
mérlegelni tudja a kockázataikat.
Képes digitális értékelési és
visszajelzési paradigmát váltani és
értékelni az innovatív eljárások
következményeit.
Döntési helyzetekben figyelembe
veszi a digitális értékelés és
visszajelzés jogi fejlődését, változó
normáit és kialakuló újabb értékeit.
Elkötelezett az innovatív értékelés
és visszajelzés iránt.
Igényli a folyamatos digitális
értékelési és visszajelzési
továbbképzést, tájékozott a
teljesítménymérés-, értékelés
legújabb szakirodalmában, képes
módszertani ajánlások
megfogalmazására.

Példák kompetenciára

Tanórán kívül és vezetőtanár
segítségével képes:
– jegyet beírni mások által készített
Excel-táblába, digitális naplóba;
– szöveges üzenetet írni digitális
naplóba;
– egyszerű feleletválasztós tesztet
készíteni egy adott
tananyagrészhez;
– pozitív visszajelzést írni
feleletválasztós teszthez.

Tanórán kívül képes:
– jegyet beírni saját maga által
készített Excel-táblába, többféle
digitális naplóba;
– személyre szabott szöveges
üzenetet írni digitális naplóba;
– egyszerű feleletválasztós,
többszörös választós, igaz-hamis,
párosító tesztet készíteni egy adott
tananyagrészhez;
– egyértelmű visszajelzést írni az
alapvető tesztekhez.

Példák attitűdre

Nyitott a digitális értékelés és
visszajelzési feladatok
megértésére, motivált a sikeres
végrehajtásukban. Kíváncsi, és
érdeklődik a tesztkészítés fogalmai,
eljárásai iránt.
Kész a közös értékelési és
visszajelzés-készítési munkára,
tudásának másokkal való
megosztására.

Az oktatásfejlesztésben nyitott a
tudást növelő digitális értékelési és
visszajelzési feladatok
megértésére, motivált a sikeres
fejlesztésükben.
Tisztában van a digitális
osztályozás, tesztelés és értékelés
erkölcsi és közösségi értékeivel, a
digitális osztályozásból,
értékelésből és visszajelzésből
származó jogokkal és
kötelességekkel.

Példák autonómiára

Egyszerűbb, tanórán kívüli
értékelési és visszajelzési
helyzetekben képes az önálló
feladatvégzésre.
Újszerű vagy összetettebb
értékelés és visszajelzés esetén
vezető-/mentortanári irányításra és
folyamatos ellenőrzésre van
szüksége.
Vezetőtanári irányítással értékelni
tudja saját értékelési és
visszajelzési munkáját.

Egyszerűbb digitális osztályozási,
értékelési és visszajelzési
helyzetekben képes az önálló és
felelősségteljes feladatvégzésre.
Újszerű vagy összetettebb digitális
értékelés és visszajelzés esetén is
elegendő számára a vezetőtanári
útmutatás a szoros irányítás helyett.
Kialakult a felelősségtudata, és
megjelenik az önkontroll a saját
értékelési és visszajelzési
munkájának értékelésében.

Általánossá válik az önkontroll és a
rendszeres reflexió a saját digitális
értékelési és visszajelzési
tevékenységével kapcsolatban.

Az önállóság, a kontroll a digitális
értékelési és visszajelzési
tevékenység során fellépő
problémamegoldásban és
tanulásban is jellemző.
Felelősséget vállal saját digitális
értékelési és visszajelzési
tevékenységéért.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

Tanórán kívül és ha szükséges,
vezetőtanári segítséggel képes:
– egy Excel-táblába és digitális
naplóba jegyet beírni, szöveges
visszajelzést írni diákjainak;
– feleletválasztós tesztet tervezni és
beírni egyszerű tesztfejlesztő
eszközben;
– a teszthez értékelést és
visszajelzést írni.

Tanórán kívül és tanórai
alkalmazásban önállóan, újszerű
helyzetekben vezetőtanári
útmutatással képes:
– egy Excel-táblába és digitális
naplóba jegyeket beírni,
egyszerűbb statisztikát készíteni,
személyre szabott vagy akár
célcsoportra illesztett szöveges
visszajelzést írni diákjainak;
– az általános zárt típusokban
teszteket tervezni és beírni az
elterjedt tesztfejlesztő eszközökben;
– a tesztekhez értékelési rendszert
és visszajelzési rendszert
fejleszteni.

Tanórán kívül és tanórai, akár
szinkrón alkalmazásban képes
önállóan:
– egy Excel-táblába és digitális
naplóba sok jegyet beírni, komplex
statisztikát készíteni;
– személyre szabott vagy akár
célcsoportra illesztett, illetve
csoportmunka-értékelést és
szöveges visszajelzést írni
diákjainak;
– a legtöbb zárt és grafikus
típusokban teszteket tervezni, beírni
és származtatni az elterjedt
tesztfejlesztő eszközökben;
– a tesztekhez egyéni és csoportos
értékelési rendszert és visszajelzési
rendszert fejleszteni;
– a digitális értékelési rendszer
használatát átadni, az előmenetelt
és a teljesítményadatokat a
diákoknak és a szülőknek való
elmagyarázni.

Önállóan képes:
– továbbfejleszteni a jegyek beírási
módját, fejleszteni a
statisztikakészítést;
– továbbfejleszteni a személyre
szabott vagy akár célcsoportra
illesztett, illetve csoportmunkaértékelést és szöveges visszajelzés
írását;
– továbbfejleszteni a zárt és
grafikus típusú tesztek írását akár
újszerű tesztfejlesztő eszközökben;
– a tesztekhez egyéni és csoportos
értékelési rendszereket,
módszertanokat fejleszteni;
– a megújított, továbbfejlesztett
digitális értékelési rendszer újszerű
használatát átadni, az előmenetelt
és teljesítményadatokat a
diákoknak és a szülőknek újszerűen
megvilágítani.
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Tanári munkacsoporttal önállóan
képes:
– megszervezni a jegyek beírási
módját, fejleszteni a
statisztikakészítést;
– képes a személyre szabott vagy
akár célcsoportra illesztett, illetve
csoportmunka-értékelés és
szöveges visszajelzés
elkészítésére;
– megszervezni a zárt és grafikus
típusú tesztek fejlesztését akár
újszerű tesztfejlesztő eszközökben;
– és a tesztekhez csoportosan
egyéni és csoportos értékelési
rendszereket, módszertanokat
fejleszteni, a munkát irányítani;
– a megújított, továbbfejlesztett
digitális értékelési rendszer újszerű
használatát csoportos és szervezett
formában átadni, az előmenetelt és
a teljesítményadatokat a diákoknak
és a szülőknek újszerűen
megvilágítani.

Önállóan átlátja és elemzi, valamint
innovatív megoldási javaslatokat
készít a digitális értékelési és
visszajelzési tevékenység során
fellépő hiányosságok, módszertani
problémák új paradigma szerinti
megközelítésére. A felfedezett új
technológiák, módszertanok és IKT
fényében képes teljesen új
megoldásokat javasolni a digitális
értékelési és visszajelzési területen
jelentkező feladatok és problémák
megoldására.
A jelenlegi gyakorlatot elemezve
képes önállóan:
– a jegybeírást és
statisztikakészítést innovatívan, új
rendszerben átgondolva
újratervezni;
– a személyre szabott vagy akár
célcsoportra illesztett, illetve
csoportmunka-értékelést és
szöveges visszajelzési rendszert
átalakítani;
– a zárt, nyílt és grafikus típusokban
újszerű teszteket tervezni, beírni és
származtatni, akár új tesztfejlesztő
eszközöket tervezni;
– a tesztekhez egyéni és csoportos
innovatív értékelési rendszert és
visszajelzési rendszert tervezni;
– a megtervezett új innovatív
rendszer legfontosabb jellemzőit
elmagyarázni a diákoknak és a
szülőknek.

5. A TANULÓK TÁMOGATÁSA
A digitális technológia egyik legfontosabb erőssége az oktatásban az, hogy képes támogatni a tanulóközpontú pedagógiai stratégiákat és elősegíteni a tanulók aktív részvételét a tanulási folyamatban és annak sajáttá tételében. Így a digitális technológia felhasználható a
tanulók aktív részvételének megkönnyítésére, pl. egy téma felfedezésével, különböző lehetőségekkel vagy megoldásokkal való kísérletezéssel, a kapcsolatok megértésével, kreatív megoldásokkal vagy egy produktum létrehozásával és az arra való reflektálással. A digitális
technológia hozzájárulhat továbbá az osztálytermi differenciáláshoz és a személyre szabott oktatáshoz azáltal, hogy olyan tanítási lehetőségeket kínál, amelyek az egyes tanulók kompetenciáinak, érdekeinek és tanulási szükségleteinek megfelelően alkalmazhatók.
Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy ne erősítse a meglévő egyenlőtlenségeket (például a digitális technológiákhoz való hozzáférésben vagy a digitális készségekben), minden tanuló számára biztosítsa a hozzáférést, beleértve a speciális oktatási igényűeket is.
C1 – IRÁNYÍTÓ
C2 – ÚJÍTÓ
A1 – BELÉPŐA belépők tisztában vannak
A2 – FELFEDEZŐ
B1 – BEÉPÍTŐ
B2 – GYAKORLOTT

5.1 HOZZÁFÉRHETŐSÉG ÉS
BEFOGADÁS
A tanulási erőforrások és tevékenységek
megismerhetőségének biztosítása minden
tanuló számára, beleértve a speciális
igényűeket is. A tanulók (digitális)
elvárásainak, képességeinek,
felhasználásának és téves elképzeléseinek,
valamint a digitális technológiák
használatának kontextuális, fizikai vagy
kognitív korlátainak felmérése és
támogatása.

a digitális technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel pedagógiai és szakmai
gyakorlatuk erősítése érdekében. Ugyanakkor
nincs, vagy csak kevés tapasztalatuk van a
digitális technológiák pedagógiai célú
használatával kapcsolatban. A digitális
technológiákat elsősorban a felkészüléshez, az
adminisztrációhoz vagy a szervezeti
kommunikációhoz használják.
A belépőknek útmutatásra és bátorításra van
szükségük módszertani repertoárjuk
bővítéséhez és meglévő digitális kompetenciáik
pedagógiai szempontból történő
alkalmazásához.

A felfedezők tisztában vannak a digitális
technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel, és nyitottak pedagógiai és
szakmai gyakorlatuk bővítésére. Digitális
technológiákat alkalmaznak a digitális
kompetencia egyes területein, anélkül, hogy
átfogó vagy következetes megközelítést
alkalmaznának.
A felfedezőknek ösztönzésre, betekintésre és
inspirációra van szükségük pl. a kollégák
példáján és útmutatásán keresztül, amely bevált
gyakorlatok cseréje révén is megvalósulhat.

A beépítők számos környezetben próbálkoznak
a digitális technológiákkal, számos célra,
sokféle gyakorlatba integrálva használják őket.
A digitális technológiákat kreatívan
alkalmazzák, megmutatva ezzel szakmai
elkötelezettségük különböző aspektusait.
Szívesen bővítik gyakorlati repertoárjukat. Azon
dolgoznak, hogy megértsék, mely eszközök és
módszerek működnek legjobban a különböző
pedagógiai helyzetekben, és hogyan
illeszkednek a digitális technológiák a
pedagógiai stratégiákhoz és módszerekhez.
Időre van szükségük a kísérletezéshez,
elmélkedéshez. Katalizálhatja ezt az
együttműködés ösztönző ereje és a tudáscsere,
hogy mindennapi gyakorlottá válhassanak a
megszerzett ismeretek.

A gyakorlottak számos digitális technológiát
alkalmaznak magabiztosan, kreatívan és
kritikusan, hogy javítsák pedagógiai szakmai
tevékenységüket. Célszerűen választják ki a
digitális technológiákat az adott helyzetekre, és
megpróbálják megérteni a különböző digitális
stratégiák előnyeit és hátrányait. Kíváncsiak és
nyitottak az új ötletekre, tudva, hogy sok
mindent még nem próbáltak ki.
A kísérleteiket módszertani repertoárjuk
kiterjesztésére, strukturálására és
konszolidálására használják. Az innovatív
gyakorlatban a gyakorlottak minden oktatási
szervezet gerincét jelentik.

Az irányítók következetes és átfogó
megközelítéssel használják a digitális
technológiákat a pedagógiai és szakmai
gyakorlatok erősítésére.
A digitális stratégiák széles körű repertoárjára
támaszkodnak, tudják, hogyan kell kiválasztani
közülük a legmegfelelőbbet egy adott
pedagógiai helyzethez. Folyamatosan
reflektálnak saját gyakorlatukra, és tovább is
fejlesztik. Folyamatosan frissítik tudásukat,
nyitottak az új fejlesztések és ötletek
megismerésére. Tudásukat továbbadják.

Az újítók megkérdőjelezik a kortárs digitális és
pedagógiai gyakorlatok megfelelőségét.
A rendkívül innovatív és komplex digitális
technológiákkal kísérleteznek és/vagy új
pedagógiai megközelítéseket fejlesztenek ki.
Az újítók egyedülálló és ritka tagjai a
pedagógustársadalomnak.
Kiemelten innovatívak, gyakran válnak a fiatal
pedagógusok példaképévé.

Aggodalom a hozzáférhetőség és a
befogadás miatt.

A hozzáférhetőséggel és a
befogadással kapcsolatos kérdések
ismerete.
PÉLDÁK:
Megértem annak fontosságát, hogy
az összes diáknak egyenlő
hozzáférést kell biztosítani az
alkalmazott digitális
technológiákhoz.
Tudatában vagyok annak, hogy a
digitális technológiák
akadályozhatják vagy javíthatják a
digitális tartalmak
hozzáférhetőséget, elérhetőségét.

A hozzáférhetőség és a befogadás
kezelése.

Hozzáférés és befogadás
engedélyezése.

A hozzáférhetőség és a befogadás
fejlesztése.

PÉLDÁK:
Megértem, hogy a digitális
technológiához való hozzáférés
hogyan oszlik el, és hogyan
befolyásolják a diákok társadalmi és
gazdasági körülményei a
technológia használatának módját.
Biztosítom, hogy minden tanuló
hozzáférhessen az általam használt
digitális technológiákhoz.
Tisztában vagyok azzal, hogy
alkalmazni lehet kompenzáló
digitális technológiákat a speciális
támogatást igénylő tanulók (pl.
tanulási zavarokkal küzdő tanulók)
körében.

PÉLDÁK:
Olyan digitális pedagógiai
stratégiákat választok, amelyek
alkalmazkodnak a tanulók digitális
környezetéhez, pl. korlátozott
használati idő, rendelkezésre álló
eszköz típusa.
A digitális erőforrások
kiválasztásánál, módosításánál
vagy létrehozásánál figyelembe
veszem a lehetséges hozzáférési
problémákat, válaszolok rájuk, és
alternatív vagy kompenzációs
eszközöket vagy megközelítéseket
kínálok a speciális igényű
tanulóknak.
Akadálymentes megoldáshoz
digitális technológiákat és
stratégiákat alkalmazok, pl. kisegítő
technológiákat pl. látássérültek
vagy hallássérültek tanulásának a
segítésére.

PÉLDÁK:
Kiválasztom és alkalmazom azokat
a digitális pedagógiai stratégiákat,
amelyek illeszkednek a tanulók
digitális technológiáinak
használatához, kompetenciáikhoz,
elvárásaikhoz, hozzáállásukhoz,
téves elképzeléseikhez és a
visszaélésekhez.
Megtervezem az alkalmazott
oktatáshoz használt erőforrásokat
és a digitális környezetet a
hozzáférhetőség növelése
érdekében, pl. laptop, projektor..
Folyamatosan figyelemmel kísérem
és megvizsgálom az elérés javítása
érdekében végrehajtott lépések
alkalmasságát, és ennek
megfelelően módosítom a
stratégiámat.

Innovatív módszereket alkalmaz a
hozzáférés és a befogadás
érdekében.
PÉLDÁK:
A digitális oktatásban a tanulók
egyenlő hozzáférésének érdekében
reflektálok a pedagógiai munkámra,
megbeszéléseket kezdeményezek,
szükség szerint átalakítom,
megújítom a módszereimet.

Ismeri a digitális pedagógiai
stratégiák kiválasztásának és
alkalmazásának módszereit,
amelyek a tanulók digitális
környezetére reagálnak (pl.
elérhetőség, kompetenciák,
elvárások, attitűdök, téves
elképzelések és visszaélések).
Megérti annak fontosságát, hogy
egyenlő hozzáférést biztosítson a
digitális technológiák minden
tanulójának.
Tudatában van annak, hogy a
digitális technológiák gátolhatják
vagy javíthatják az elérhetőséget.
Megérti, hogyan oszlik el a digitális
technológia, és hogyan befolyásolja
a tanulók társadalmi és gazdasági
feltételeit a technológia
használatának módja.
Biztosítja, hogy minden hallgató
hozzáférhessen az általa használt
digitális technológiákhoz.

Ismeri a digitális technológiákat és
stratégiákat alkalmaz, pl. segítő
technológiákat, amelyeket speciális
támogatást igénylő tanulók számára
terveztek (pl. SNI tanulók, tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók).

Tervezési elveket tud alkalmazni az
oktatáshoz használt erőforrások és
digitális környezetek
hozzáférhetőségének növelése
érdekében. Digitális erőforrásokat
tud kiválasztani, módosítani. Ismeri
a speciális igényű tanulók alternatív
eszközeit.
Kiválasztja és alkalmazza a digitális
pedagógiai stratégiákat, amelyek
illeszkednek a tanulók digitális
technológiáinak használatához,
kompetenciáihoz, elvárásaihoz,
téves elképzeléseihez és a
visszaélésekhez.

Digitális erőforrásokat tud
kiválasztani, módosítani vagy
létrehozni. Továbbá ismeri a
speciális igényű tanulók, a
szervezetek és
pedagóguscsoportok alternatív
vagy kompenzációs eszközeit.

Segíti a tanulók és közvetlen
munkatársak IKT-használatának
fejlesztését. Nyitott a nemzetközi
modellek megismerésére.
Saját területén önállóan végez a
tanulóknál és közvetlen kollégáinál
eredményességi vizsgálatokat az
IKT-használattal és annak
módszertani variánsaival
kapcsolatban.
Magabiztosan, kreatívan és
kritikusan alkalmaz számos digitális
technológiát, hogy frissítse szakmai
tevékenységét. Célzottan választ ki
adott helyzetekre digitális
technológiákat, és megpróbálja
megérteni a különböző digitális
stratégiák előnyeit és hátrányait.
Kíváncsi, és nyitott az új ötletekre,
tudva, hogy sok mindent még nem
próbált ki. Próbálkozásait
módszertani készletei
kiterjesztésére, strukturálására és
megerősítésére használja.
Folyamatosan frissíti ismereteit az
új fejlesztések és ötletek terén.
Tudását továbbadja.

Segíti a mentoráltak IKThasználatának fejlesztését. Nyitott a
nemzetközi modellek
megismerésére és kipróbálására.
Saját területén önállóan végez a
szervezetben és mentoráltjainál
hatékonysági vizsgálatokat az IKThasználattal és annak módszertani
variánsaival kapcsolatban.

Nyitott a nemzetközi tendenciák,
modellek adaptálására, illetve önálló
kísérletekkel való
továbbfejlesztésére.
Teljesen önállóan és kreatív módon
fejleszti a digitális technológia
különböző szintű és rendszerű új
módszereit és modelljeit. Ezeket
teszteli és kiértékeli.

Minden oktatási szervezet gerincét
jelenti, amikor az innovatív
gyakorlatról van szó.
Következetes és átfogó módon
közelít a digitális technológiák
használatához a pedagógiai és
szakmai gyakorlatok erősítése
érdekében. A digitális stratégiák
széles körű repertoárjára
támaszkodik, egy adott helyzethez
ki tudja választani közülük a
legmegfelelőbbet. Folyamatosan
reflektál saját gyakorlatára, és
tovább is fejleszti.

Megkérdőjelezi a kortárs digitális és
pedagógiai gyakorlatok
megfelelőségét. Rendkívül innovatív
és összetett digitális technológiákkal
kísérletezik, és/vagy új pedagógiai
megközelítéseket fejleszt ki. Az újító
a pedagógustársadalom egyedülálló
és ritka tagja. Ő testesíti meg az
innovációt, gyakran a fiatal
pedagógusok szakmai példaképe.

Tervezetten, számos különböző
digitális technológiát használ a
differenciálás és a személyre
szabás érdekében.
PÉLDÁK:

A differenciálás és a személyre
szabott tanulás átfogó és kritikus
megvalósítása.

Innovatív stratégiák alkalmazása a
differenciálásban és a személyre
szabott oktatásban a digitális
technológiák felhasználásával.
PÉLDÁK:

PÉLDÁK:
Attól tartok, hogy a digitális
technológiák használata a
tanításban még nehezebbé teszi a
már hátrányos helyzetű diákok
részvételét és a többiekkel való
lépéstartást.

Tevékenységek:
– a megfelelő digitális technológiákhoz és
forrásokhoz való méltányos hozzáférés
biztosítása, pl.,hogy minden diák hozzáférjen
a digitális technológiákhoz;
– olyan digitális pedagógiai módszerek
kiválasztása és alkalmazása, amelyek
visszahatnak a tanulók által használt digitális
környezetre, mint a technológia
felhasználásának kontextus béli korlátai (pl.
elérhetőség), kompetenciák, elvárások,
attitűdök, téveszmék és visszaélések;
– olyan digitális technológiák és stratégiák
alkalmazása, amelyek a speciális támogatást
igénylő tanulók (pl. sajátos nevelési igényű
tanulók; továbbiakban: SNI) tanulási
nehézséggel küzdő tanulók) számára is
hozzáférhetőek, használhatóak,
– tervezési elvek alkalmazása a tanulás
során használt erőforrások és digitális
környezetek hozzáférhetőségének növelése
érdekében;
– a hozzáférhetőség javítása és a
módszereknek az elvárásokhoz való
igazítása érdekében végzett tevékenység
folyamatosan figyelemmel kísérése és
reflexió az alkalmasságukra.

Példák ismeretre

Hozzáférést tud biztosítani a
megfelelő digitális technológiákhoz
és erőforrásokhoz, pl. biztosítja,
hogy minden tanuló hozzáférjen az
alkalmazott digitális eszközhöz
vagy alkalmazáshoz.

Példák kompetenciára

Attól tart, hogy a digitális
technológiák használata a
tanításban még nehezebbé teszi a
már hátrányos helyzetű tanulók
részvételét, és a többiekkel kell
lépést tartaniuk.

Példák attitűdre

Teljesen nyitott a digitális
pedagógia fejlődése, rendszereinek
megismerése és alkalmazása
irányában.
Önállóan végzi a rutinszerű,
elsősorban az adminisztratív és a
tanórai felkészülést segítő digitális
tevékenységeket. Segítséggel
tervezi, szervezi és irányítja az IKT
módszertani alkalmazásokat.
Tisztában van a digitális
technológiában rejlő pedagógiai
lehetőségekkel, ugyanakkor kevés
a tapasztalata a digitális
technológiával, elsősorban a
felkészüléshez, az
adminisztrációhoz vagy a szervezeti
kommunikációhoz használja.
Útmutatásra és bátorításra van
szüksége repertoárja bővítéséhez
és meglévő digitális kompetenciái
pedagógiai alkalmazásához.

Toleráns a digitális kompetenciával
nem rendelkező tanulók
fejlesztésénél. Hiányosságai
pótlására törekszik.
Önállóan tervezi, szervezi és
irányítja a tanítás-tanulás digitális
folyamatait/módszereit. Részben
önállóan értékeli őket.

Bizonytalan a digitális technológiák
személyre szabott oktatásban,
differenciálásban rejlő
lehetőségeinek felhasználásában.
PÉLDÁK:

Ismeri a digitális technológiák
differenciálásban, személyre
szabásban rejlő lehetőségeit.

Számos környezetben számos
célból próbálkozik a digitális
technológiákkal, sokszor beépíti
őket a pedagógiai gyakorlatba.
Szakmailag elkötelezetten,
kreatívan használja őket. Szívesen
bővíti gyakorlati módszertani
készletét. Mindazonáltal még
mindig azon dolgozik, hogy
megértse, mely eszközök
működnek legjobban a különböző
helyzetekben, és azok hogyan
illeszkednek a digitális
technológiákhoz, a pedagógiai
stratégiákhoz és módszerekhez.
Időre van szüksége a
kísérletezéshez és elmélkedéshez,
kiegészítve az együttműködés
ösztönzésével és a tudáscserével,
hogy szakértővé váljon.
Digitális technológiák alkalmazása
a differenciáláshoz és a személyre
szabáshoz.

PÉLDÁK:

PÉLDÁK:

Példák autonómiára

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

5.2 DIFFERENCIÁLÁS ÉS
SZEMÉLYRE SZABÁS
A digitális technológiák felhasználása a
tanulók tanulási szükségleteinek
kielégítésére, lehetővé téve a tanulók
számára a különböző szinteken és
sebességeken való előrelépést, valamint
egyéni tanulási utak és célok követését.

Tisztában van a digitális
technológia lehetőségeivel, és
érdeklődik a pedagógiai és szakmai
gyakorlat tartalmának elmélyítése
iránt. Digitális technológiákat
alkalmaz a pedagógiai
kompetenciák egyes területein
átfogó vagy következetes
megközelítés nélkül. Ösztönzésre,
betekintésre és inspirációra van
szüksége, pl. kollégák példáján,
útmutatásán keresztül vagy bevált
gyakorlatok cseréje révén.

Képes olyan digitális pedagógiai
stratégiák kiválasztására, amelyek
adaptálják a tanulók digitális
környezetét, pl. korlátozott
használati idő, rendelkezésre álló
eszköz típusa.
A digitális erőforrások kiválasztása,
módosítása vagy létrehozása során
figyelembe veszi a lehetséges
hozzáférési problémákat, válaszol
rájuk, és alternatív vagy
kompenzációs eszközöket vagy
megközelítéseket kínál a speciális
igényű tanulóknak.
Digitális technológiákat és
stratégiákat alkalmaz, pl. segítséget
nyújtó technológiákkal, az egyéni
hozzáférési problémák
megoldásával, pl. látás- vagy
hallássérülteknek.
Nyitott és pozitív attitűddel
viszonyul az új pedagógiai
módszerek meghonosításához a
saját gyakorlatában.
Önállóan tervezi, szervezi, irányítja
és értékeli a saját területén a
tanítási-tanulás IKT alkalmazási
módszereit.

19

Tervezési elveket alkalmaz az
oktatáshoz való hozzáférés
növelésére, pl. betűtípus, -méret,
színek, nyelv, elrendezés, struktúra.
Folyamatosan figyelemmel kíséri és
vizsgálja az elérhetőség javítását
célzó intézkedései alkalmasságát,
és ennek megfelelően módosítja a
stratégiáját.

PÉLDÁK:

Keresi a folyamatos ellenőrzés és a
rendelkezésre álló intézkedések
alkalmasságának folyamatos
figyelemmel kísérése lehetőségeit
és módszereit az akadálymentesítés
javítása (minőségjavítás) és a
stratégiák megfelelő alkalmazása
érdekében.
Átgondolja, megvitatja, szükség
szerint újratervezi a digitális
oktatásban való egyenlő
hozzáférésre és a befogadásra
irányuló stratégiákat, innovál.

Nem tudom, hogy a digitális
technológiák hogyan segíthetnek a
személyre szabott tanulási
lehetőségek megteremtésében.

Tisztában vagyok azzal, hogy a
digitális technológiák támogathatják
a differenciálást és a személyre
szabott tevékenységeket (pl.
különböző szinteken és különböző
sebességen végzett
tevékenységek).

Kiválasztok és használok olyan
tanulási tevékenységeket, pl.
kvízeket vagy játékokat, amelyek
lehetővé teszik a tanulóknak, hogy
különböző sebességgel haladjanak,
különböző nehézségi szinteket
és/vagy ismétlődő tevékenységeket
válasszanak, amelyeket korábban
nem sikerült megfelelően
megoldaniuk.

Példák ismeretre

Ismeri a differenciálás pedagógiai
értelmezését és digitális
technológiával való támogatásának
alapvető formáit. Vezetői és tutori
segítséggel megismeri az egyéni
tanulási útvonalak és célok IKTeszközeinek használatát.

Ismeri az osztályrendszerű és a
tanórán kívüli tanulás útvonalainak
sajátosságait. Tudja, hogyan kell az
egyénre szabott tanulást
beilleszteni az együtt haladásos
tanulásba.

Ismeri az eltérő sebességgel
haladók tanulási folyamatainak
szinkronizálási lehetőségeit,
módszereit. Képes felhasználni a
kooperatív tanulás eszközeit és
módszereit.

Példák kompetenciára

Képes az adott tanulócsoportban
lévők személyre szabott
tananyagának és haladásának
megtervezésére. Segítséggel tudja
kiválasztani és alkalmazni a digitális
technológia lehetőségeit a fenti
feladatokhoz.

Képes a differenciálás új
eszközeinek és módszereinek
kipróbálására. Képes megtervezni,
szervezni és értékelni az egyéni
tanulási utakat, illetve egyéni és
csoportos/osztály teljesítményeket.

Példák attitűdre

A flow-élmény keresésére
hangolódva alakítja és fejleszti a
differenciált, egyénre szabott
tanulás új módszereit, amelyeket az
IKT-környezet támogat.

Példák autonómiára

Hagyományos módszerekkel
önállóan tervezi meg a differenciált
tanulás folyamatait. Az egyénre
szabott tanulás és feladatmegoldás
módszereit segítséggel próbálja ki,
elsősorban a projektmódszer
keretében.

Nyitott a különböző szinteken és
különböző sebességgel haladók
személyiségének megismerésére.
Kellő megfontolással és szakmai
alázattal igyekszik feltárni a tanulók
egyéni tanulási stílusát.
Önállóan tudja szabályozni az
együtt haladók és a különböző
sebességgel tanulók
tevékenységét. Kis segítséggel
képes IKT-alapú mérésekkel az
osztályszintű diagnosztizálásra.

Képes a kooperatív tanulás, a
tevékenységbe ágyazott tanulás
előnyeit alkalmazni és ehhez
digitális eszközöket/módszereket
felhasználni. Képes az általános és
technikai fejlődésnek a
differenciálást érintő
következményeit azonosítani és
differenciált módszereket
kidolgozni.
Nyitott a technikai-társadalmi, a
pedagógiai és digitális fejlődés
követésére. A változásokat
objektíven és elfogulatlanul
érzékeli.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

Elsősorban az azonos korúak
differenciált tanulásának segítésére
tervezi a digitális technológia
bevonását. Saját tantárgya
területén az egyéni tanulási utakhoz
kisebb eszközrendszert készít.

A differenciált tanulási útvonalak
tervezése és szervezése mellett
értékelő eszközöket és eljárásokat
fejleszt ki. A kapott eredmények
alapján tervezi a továbbhaladást és
készít hozzá segédleteket.
Jártasságot szerez a tanulói
stílusok tényeken alapuló
feltárásában.

5.3 A TANULÓK AKTÍV
BEVONÁSA

A digitális technológia alacsony
szintű használata a tanulók
elkötelezettségének növelésére.

A digitális technológiák használata
a tanulók bevonására.

PÉLDÁK:
Csak nagyon ritkán vagy egyáltalán
nem használom a digitális
technológiákat a tanulók
motiválására vagy bevonására.

PÉLDÁK:
Digitális technológiákat alkalmazok
motiváló és figyelemfelkeltő módon
az új fogalmak bemutatására és
megmagyarázására, pl. animációk
vagy videók alkalmazásával.
Olyan digitális tanulási
tevékenységeket alkalmazok,
amelyek motiválóak és
figyelemfelkeltőek, pl. játékok,
vetélkedők.

PÉLDÁK:
Az oktatási folyamatban segítem a
tanulók aktív digitálistechnológiahasználatát.
Egy adott tanulási folyamatban
vagy egy konkrét tanulási cél
elérésének érdekében választom
meg a legmegfelelőbb eszközt a
tanulók aktív részvételének
elősegítésére.

Példák ismeretre

Ismeri a digitális technológiák és
eszközök a tanulók motiválása és
aktív bevonása céljából való
alkalmazásának alapjait.
Alapszinten tisztában van a tanulási
folyamat különböző szakaszai
során a digitális technológiák és
eszközök bevonás és motiválás
céljából való használatának
legalapvetőbb lehetőségeivel és a
legegyszerűbb eszközök előnyeivel
és hátrányaival.
Fel tud sorolni néhány olyan
digitális technológiát és eszközt,
amely alkalmas a tanulók
motiválására és bevonására a
tanulási folyamatba.

Ismeri a digitális technológiák és
eszközök a tanulók motiválása és
aktív bevonása céljából való
alkalmazásának alapvető
módszereit. Általános szinten
tisztában van vele, hogy a tanulási
folyamat mely szakaszában milyen
digitális technológiák és eszközök
alkalmazhatók a tanulók aktív
bevonására és motiválására,
választását meg tudja indokolni.
Tisztában van a tanulók a tanulási
folyamatba digitális technológiák és
eszközök segítségével való aktív
bevonásának pedagógiai
szempontjaival.

Példák kompetenciára

Tanórán és tanórán kívül vezető/mentortanár segítségével képes:
– a tanulási folyamat különböző
fázisaiban a tanulók aktív
bevonására és motiválására nem
öncélúan alkalmazni a
legalapvetőbb digitális
technológiákat és eszközöket;

Tanórán és tanórán kívül képes
önállóan:
– a tanulók aktív bevonására és
motiválására digitális technológiák
és eszközök alkalmazásával;
– az egyéni és a csoportos
munkához alkalmazható digitális
technológiák és eszközök közötti
különbségtételre;

Ismeri a digitális technológiák és
eszközök a tanulók aktív bevonása
és motiválása céljából való
alkalmazásának, illetve az egyes
digitális technológiáknak és
eszközöknek az előnyeit és a
hátrányait.
Tudja, hogy mikor és milyen célú
tevékenység (egyéni, csoportos,
tanórai, tanórán kívüli stb.) céljából
milyen digitális technológiák és
eszközök alkalmasak a tanulók
aktív bevonására és motiválására.
Tisztában van azzal, hogy mikor
célszerű a tanulók aktív bevonására
és motiválására egyéni, illetve
csoportos tevékenységeket
alkalmazni, valamint e
tevékenységek alkalmazásának
előnyeivel és hátrányaival a tanulók
és a saját (tanár) szempontjából
egyaránt.
Tanórán és tanórán kívül képes:
– kiválasztani és megmagyarázni a
tanulóknak, hogy a tanulási
folyamat milyen szakaszában mely
digitális technológiák és eszközök
alkalmasak a tanulás önálló
támogatására;
– kiválasztani és megindokolni,
hogy a tanulási folyamat mely
szakaszában célszerű a digitális

Tevékenységek:
– digitális technológiák használata az egyes
tanulók speciális igényeinek kielégítésére (pl.
diszlexia, ADHD, túltanulás);
– digitális tanulási tevékenységek
segítségével különböző tanulási utak, szintek
és sebességek tervezése, kiválasztása és
megvalósítása;
– egyéni tanulási (fejlesztési) tervek
kidolgozása, megvalósítása digitális
technológiák használatával.

A digitális technológiák alkalmazása a
tanulók aktív és kreatív részvételének
elősegítésére. A pedagógiai stratégiákon
belül a digitális technológiák alkalmazása,
amelyek elősegítik a tanulók keresztirányú
készségeinek kibontakoztatását, az elmélyült
gondolkodást és a kreatív önkifejezést. Aktív
tanulói részvétel biztosítása komplex
témákban, a gyakorlati tevékenységekben, a
tudományos kutatásban vagy az összetett
problémamegoldásban.
Tevékenységek:
– digitális technológiák alkalmazása az új
fogalmak vizuális megjelenítésére és
megmagyarázására motiváló és
figyelemfelkeltő módon, pl. animációk vagy
videók alkalmazásával;
– olyan digitális tanulási környezetek vagy
tevékenységek alkalmazása, amelyek
motiválnak és figyelemfelkeltőek, pl. játékok,
kvízek;
– a digitális technológiák aktív használata a
tanulási folyamat során;
– a digitális technológiák használatával a
tanulók aktív részvételének lehetővé tétele a
megismerő folyamatokban, annak
érdekében, hogy (pl. különböző érzékek
használatával, a felmerült probléma
megváltoztatásával) felderítsék és
strukturálják az ismereteket;
– megfelelő digitális technológiák
kiválasztása az aktív tanulás segítésére egy
adott tanulási környezetben vagy egy adott
tanulási cél elérésének érdekében;
– reflexió arra, hogy a különböző digitális
technológiák mennyire alkalmasak a tanulók
aktív tanulásának erősítésére, majd a
stratégiák és döntések megfelelő kiigazítása.

Teljesen önállóan képes a tanulók
tanulási stílusának megismerésére
és a tényeken alapuló differenciált
tanulás tervezésére, szervezésére.

Az előző szinthez képest az életkori
differenciálás szerint is összeállít
tanulási útvonalakat, értékelésmérési rendszereket. Pl. az ifjúsági
szakképzésben részt vevők mellett
a felnőttoktatásban részt vevőknek
is megtervezi ugyanazon
tananyagtartalmak feldolgozásához
az egyéni és különböző sebességű
haladás környezetét.
A digitális technológiák tanulók általi
aktív használatának elősegítése.
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A tanulási és értékelési
tevékenységek megtervezésekor
számos különböző digitális
technológiát alkalmazok, és
alkalmazkodom a különböző
igényekhez, szintekhez, haladási
ütemekhez és preferenciákhoz.
A tanulási tevékenységek sorrendje
és megvalósítása során különböző
tanulási utakat, szinteket és
haladási ütemet teszek lehetővé, és
a változó körülményekhez és
igényekhez igazodva, rugalmasan
kezelem a stratégiámat.
Ismeri az iskolafokozathoz
kapcsolódó és osztályszerkezetű,
valamint attól eltérő tanulócsoportok
differenciálásának jellemzőit,
valamint ezek IKT-alapú
segítésének alapkonfigurációit.

A tanulókkal és/vagy a szülőkkel
együttműködve alakítom ki a
személyre szabott tanulási terveket
(egyéni fejlesztési terv), amelyek
lehetővé teszik minden tanulónak,
hogy a megfelelő digitális
erőforrások segítségével kövessék
egyéni tanulási igényeiket és
preferenciáikat.
Nyomon követem, hogy az
alkalmazott tanítási stratégiák
mennyire hatékonyan támogatják a
differenciálást és a személyre
szabást.
Ismeri az iskolafokozathoz
kapcsolódó és osztályszerkezetű,
valamint attól eltérő
tanulócsoportok,
pedagóguscsoportok
differenciálásának jellemzőit,
valamint ezek IKT-alapú
segítésének alapkonfigurációit.

Képes nemcsak a saját tantárgyai
és tanulói differenciált haladásának
összehangolására, hanem az
évfolyamokon átnyúló
tananyagstruktúrák és mások
tanulócsoportjai haladásának
összehangolására is.

Képes nemcsak a saját tantárgyai
és tanulói differenciált haladásának
összehangolására, hanem az
évfolyamokon átnyúló
tananyagstruktúrák és a
longitudinális követés rendszerében
mások tanulócsoportjai
haladásának összehangolására is.

Együttműködő a tanulók eltérő
igényeinek elfogadásában és ezek
egyénre szabásában. Kollégáival,
beosztottjaival toleráns az
alkalmazási nehézségek okainak
feltárásában.
Mérésekkel teljesen önállóan
tervezi, szervezi és értékeli a
differenciált tanulási folyamatokat,
az egyéni tanulási utakat, a tanulói
előrehaladás személyre szabott
útjait. A kikristályosodott
eredményeket saját döntése
alapján megosztja és továbbítja.

Kollégáival, beosztottjaival toleráns
az alkalmazási nehézségek okainak
feltárásában.
Együttműködő, segíti a kollégák
eltérő IKT-kompetenciájukból adódó
hiányosságainak csökkentését.
Mérésekkel teljesen önállóan
tervezi, szervezi és értékeli a
differenciált tanulási folyamatokat,
az egyéni tanulási utakat, a
mentoráltak, beosztottak
előrehaladásának személyre
szabott útjait. A kikristályosodott
eredményeket saját döntése
alapján megosztja és továbbítja.
A tanulási stílus feltárásában a
szociokulturális és területi
háttereket is figyelembe vevő,
különböző fokú (egyéni,
csoportos/osztály, intézmény, régió,
ország) differenciálást alkalmaz.

Egyforma érdeklődéssel és
affinitással, toleranciával viszonyul a
szélső pólusokon lévők tanulási
problémáihoz (tehetségek,
lemaradók).

Digitális technológiák használata a
feldolgozásra kerülő témával
kapcsolatban a tanulók aktív
részvételével.
PÉLDÁK:
Számos digitális technológiát
használok egy releváns, gazdag és
hatékony digitális tanulási környezet
létrehozására, pl. különböző
érzékszervi csatornák
mozgósításával, különböző tanulási
stílusokkal és stratégiákkal,
módszertani szempontból
változatos tevékenységtípusokkal.
Vizsgálom, hogy mennyire
hatékonyak az alkalmazott tanítási
stratégiák a tanulók
elköteleződésében és az aktív
tanulás erősítésében.

Az aktív tanulás stratégiáinak
átfogó és kritikus megvalósítása.

Innovatív digitális stratégiák az aktív
tanuláshoz.

PÉLDÁK:
Az adott tanulási folyamatnak
megfelelően választom ki,
tervezem, alkalmazom és
rendszerezem a digitális
technológiák használatát, tekintettel
arra, hogy a tanulók képesek
legyenek aktívan, kreatívan és
kritikusan foglalkozni a
feldolgozandó témával.
Vizsgálom, hogy az általam
alkalmazott különböző digitális
technológiák hogyan növelik a
tanulók aktív tanulását, és ennek
megfelelően alakítom ki
stratégiáimat és választásaimat.

PÉLDÁK:
A tanulók aktív bevonása érdekében
reflektálok pedagógiai munkámra,
megbeszéléseket kezdeményezek,
szükség szerint módszereimet
átalakítom, megújítom.

Ismeri a tanulók aktív bevonása és
motiválása céljából alkalmazott
digitális technológiák és eszközök
lehetőségeit és alkalmazásuk
pedagógiai potenciálját.
Ismeri a digitális technológiák és
eszközök a tanulók aktív bevonása
és motiválása céljából való
alkalmazásának és az egyes
digitális technológiáknak és
eszközöknek a kiválasztási
szempontjait.

Ismeri az egyes tanulói
célcsoportok és a különböző
pedagógiai célkitűzések esetében a
tanulók aktív bevonására és
motiválására használható digitális
technológiák és eszközök
alkalmazásának jó gyakorlatait és
nemzetközi trendjeit.

Ismeri a digitális technológiák és
eszközök a tanulók aktív bevonása
és motiválása céljából való
alkalmazása és az egyes digitális
technológiák és eszközök
kiválasztásának tipikus problémáit,
azok kiküszöbölésének
elhárításának módjait. Tudja,
hogyan lehet új típusú eszközöket
és módszereket fejleszteni a tanulók
aktív bevonására és motiválására.

Tanár kollégák csoportjának képes:
– elmagyarázni és bemutatni, hogy
a tanórán és tanórán kívül végzett
digitális tanulási tevékenységek
során milyen digitális technológiák
és eszközök segítségével a
legcélszerűbb a tanulók aktív
bevonása és motiválása, milyen
előnyei és hátrányai vannak az

Tanár kollégák csoportjának képes:
– elmagyarázni és bemutatni, hogy
a digitális technológiák és eszközök
alkalmazása során milyen tipikus
problémák jelentkezhetnek, és
hogyan lehet ezeket kiküszöbölni,
elhárítani.

Képes:
– felismerni az alkalmazott digitális
technológiák és eszközök az adott
célkitűzés szempontjából jelentkező
hiányosságait, és javaslatot tenni a
továbbfejlesztésükre a tanulók aktív
bevonása és motiválása céljából a
tanórán és tanórán kívül;
– új alkalmazások (pl.
szakirodalomból) bevezetését

A differenciált tanuláshoz komplex
diagnosztizáló programokat készít.
Eszközöket, módszereket fejleszt ki
a tanulási utak tervezésére és
értékelésére.

A differenciálás és a személyre
szabottság fejlesztése érdekében
pedagógiai munkámra reflektálok,
megbeszéléseket kezdeményezek,
szükség szerint digitális
technológiákkal támogatott
módszereimet átalakítom,
megújítom.

Kutatási ismereteit/tudását
felhasználva keresi a különböző
differenciálásoknak, a személyre
szabott tanulás módszereinek
eredményes és innovatív, digitális
technológia alapú megoldásait. Jól
ismeri az előrehaladás különböző
szinteken és sebességekkel való
befolyásolásának differenciált
módszereit.
Képes kiválasztani, alkalmazni és
értékelni a különböző tanulási
utakon haladók követelményszintjeit,
összehangolni azokat a digitális
mérési eredmények alapján
megállapított digitális módszerekkel.
Képes feltárni az egyéni tanulási
utak eredményeinek hátterét, azokat
visszacsatolja fejlesztőmunkájába.

Teljesen önállóan tervezi, szervezi
és értékeli a differenciált
tanulásszervezés és menedzselés
folyamatait az IKT segítségével.
Megalapozott döntéseit
utánkövetésekkel támasztja alá.

Saját tantárgyai területén kifejleszti
az egységes haladás és az egyénre
szabott tanulási útvonalak
összehangolt és eredményes
módszereit a különböző tanulási
környezetekben. Kutatáson alapuló,
digitális technológiai rendszerben
kifejleszti a tehetséggondozás és a
felzárkóztatás új modelljét.

– felismerni a tanulók aktív
bevonásának és motiválásának
szükségességét;
– egyszerűbb tananyagtartalmakat
vizuálisan megjeleníteni digitális
technológiák és eszközök
segítségével;
– egyszerűbb tananyagtartalmak
megértését és a vonatkozó
ismeretek meglétének ellenőrzését
célzó digitális technológiákat és
eszközöket (pl. feladatlap-készítő,
kvízalkalmazások stb.) használni;
– megérteni a tanulók aktív
bevonását és motiválását célzó
pedagógia módszerek fontosságát
és az erre alkalmazható digitális
technológiák és eszközök
alkalmazásának potenciáljait.
Többnyire nyitott a digitális
technológiák és alapvető eszközök
megismerésére, alkalmazásuk
megértésére és alkalmazására a
tanulók aktív bevonása és
motiválása céljából.
Kíváncsi, és érdeklődik a tanulók
aktív, a digitális technológiák és
eszközök segítségével való
bevonásában és motiválásában
használatos eljárások és
lehetőségek iránt.
Kész a digitális technológiák és
eszközök alkalmazására a tanulók
aktív bevonása és motiválása
céljából.

– egyszerűbb, a tanulói aktivitást
növelő vagy motiváló, újszerű
tevékenységekhez egyszerűbb
digitális technológia és eszköz
alkalmazásával kapcsolatos
javaslattételre;
– a tanulói aktivitást növelő vagy
motiváló tevékenységekhez
korábban még nem használt,
egyszerűbb digitális technológia és
eszköz használatának
megtanulására és kipróbálására.

technológiák és eszközök egyéni,
illetve csoportos alkalmazása;
– elmagyarázni a tanulás
hatékonyságát növelő (nem öncélú)
használat legfontosabb tudnivalóit.

egyes digitális technológiák és
eszközök alkalmazásának;
– a tanórai és tanórán kívüli
alkalmazáshoz bemutatót tartani.

Nyitott a digitális technológiák és
eszközök használatára a tanulók
aktív bevonása és motiválása
céljából, akár egyéni, akár
csoportos formában. Motivált új
digitális technológiák és eszközök
megismerésében és
kipróbálásában.
Motivált a digitális technológiák és
eszközök pedagógiai értékének
megismerésében és megértésében.
Motivált az alkalmazás jó
gyakorlatainak megismerésében,
történjék szakirodalomból,
továbbképzésen vagy a kollégákkal
való együttműködés során.

Mindig kritikusan szemléli és
használja a digitális technológiákat
és eszközöket a tanulók aktív
bevonása és motiválása céljából.
Nyitott digitális technológiák és
eszközök kipróbálására, ha azok
hatékonyabbá teszik a tanulók aktív
bevonását és motiválását.
Elkötelezett a digitális technológiák
és eszközök a tanulók aktív
bevonása és motiválása céljából
való használata iránt. Keresi a
digitális technológiák és eszközök
alkalmazásának lehetőségeit vagy
újszerű alkalmazásait a tanulók
aktív bevonása és motiválása
céljából, és kísérletezik velük.

Nyitott a tanulók aktív bevonása és
motiválása érdekében új digitális
technológiák és eszközök vagy
újszerű alkalmazások
azonosítására, értékelésére és
meghatározott célra való
kiválasztására.

Nyomon követi a legújabb
esettanulmányokat, alkalmazási
trendeket. Igényli a folyamatos
önképzést a területen. Kész új
technológiák és eszközök
kipróbálására. Elkötelezett a
minőségi munka iránt.

Példák autonómiára

Önállóan keresi a tanulók aktív
bevonását és motiválását célzó
egyéni vagy csoportos
tevékenységek lehetőségeit és az
ilyen célú alkalmazások pedagógiai
potenciáljait. Újszerű vagy
bonyolultabb feladatok
elvégzésekor vagy alkalmazások
használatakor vezető-/mentortanári
irányításra és folyamatos
ellenőrzésre van szüksége.
Vezető-/mentortanári irányítással
értékelni tudja saját, digitális
technológiák és eszközök
segítségével végzett, a tanulók
aktív bevonására és motiválására
irányuló tevékenységét.

Általános az önkontroll és a
rendszeres reflexió a digitális
technológiák és eszközök a tanulók
aktív bevonása és motiválása
céljából való alkalmazásának
pedagógiai hasznosságára. A
digitális technológiák és eszközök
segítségével a tanulók aktív
bevonása és motiválása céljából
végzett tevékenységét soha nem
jellemzi öncélúság. Mindig
észreveszi és megfelelő módon
kezeli, ha a tanulók öncélúan
használják a digitális technológiákat
és eszközöket, nem pedig a
tanulási folyamatban való aktív
részvételre vagy motivációjuk
erősítésére.

Mindig észreveszi és megfelelő
módon kezeli, ha a tanulók
öncélúan használják a digitális
technológiákat és eszközöket, nem
pedig a tanulási folyamatban való
aktív részvételre vagy motivációjuk
erősítésére.

A felfedezett új stratégiák és
módszertanok, illetve digitális
technológiák és eszközök
ismeretében képes teljesen új
megoldásokat javasolni a tanulók
aktív bevonása és motiválása terén
felmerülő feladatok és problémák
megoldására.

A célnak megfelelő
felhasználás:
tanulás

Tanórán és tanórán kívül is képes,
ha szükséges, vezető-/mentortanári
segítséggel:
– kiválasztani a legmegfelelőbb
digitális technológiát és eszközt;
– animációt használni;
– egyszerűbb tananyagtartalmat
vizuálisan megjeleníteni;
– feladatlap-készítő
alkalmazásokat, kvízeket használni;
– különböző érzékszervek
bevonására épülő egyszerűbb
alkalmazásokat használni.

Egyszerűbb, a digitális technológiák
és eszközök használatával a
tanulók aktív bevonására és
motiválására irányuló helyzetekben
képes az önálló és felelősségteljes
feladatvégzésre.
Új, számára ismeretlen digitális
technológia, eszköz vagy
alkalmazás használatához is
elegendő számára a vezető-/
mentortanári útmutatás a szoros
irányítás helyett. Kialakult az aktív
bevonására és motiválására
irányuló felelősségtudata. Képes a
tanulók aktív bevonására és
motiválására irányuló tevékenysége
önálló értékelésére megadott
szempontok alapján, a hatékonyság
növelését szem előtt tartva.
Tanórán és tanórán kívül is képes
önállóan, de újszerű helyzetekben
vezetőtanári útmutatással:
– kiválasztani a legmegfelelőbb
digitális technológiát és eszközt;
– adott pedagógiai szituációhoz
egyszerű, a tanulók aktív bevonását
és motiválását szolgáló
tevékenységeket tervezni és
fejleszteni;
– egyszerűbb, animációra épülő
tevékenységeket tervezni és
fejleszteni;
– egyszerűbb, vizualitásra épülő
tevékenységeket tervezni és
fejleszteni;
– feladatlap-készítő
alkalmazásokat, kvízeket tervezni
és fejleszteni;
– egyszerűbb, különböző
érzékszervek bevonására épülő
tevékenységeket tervezni és
fejleszteni.

Tanórán és tanórán kívül is képes
önállóan:
– a tanulók aktív bevonása és
motiválása céljából újszerű
helyzetekben is a legmegfelelőbb
digitális technológiát és eszközt
kiválasztani;
– bonyolultabb tananyagtartalmat
vizuálisan megjeleníteni;
– változatos feladatlap-készítő
alkalmazásokat, kvízeket használni;
– több érzékszerv bevonására
épülő alkalmazásokat használni.

Vezető-/mentortanárként képes
segíteni kollégáit a tanórai és
tanórán kívüli tevékenység
eredményessége szempontjából a
lehetőségek szerinti legmegfelelőbb
digitális technológia és eszköz
kiválasztásában.

Képes a tanulók aktív bevonása és
motiválása céljából alkalmazható
digitális technológiákat és
eszközöket, illetve az ezek
használatára épülő
tevékenységeket új rendszerben
átgondolni és újratervezni a
célcsoportok sajátosságaihoz
igazodva.

Példák attitűdre
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megindokolni (akár a már
alkalmazottak lecserélése céljából),
új, a technológia hatékonyságának
növelését célzó akciókutatás
végezni vagy fejlesztési célú
kollaborációra javaslatot tenni.

Nyitott a kollégákkal való
kollaborációra vagy akciókutatásra,
hogy továbbfejlessze, vagy értékelje
a digitális technológiák és eszközök
használatát a tanulók aktív
bevonása és motiválása céljából,
vagy új alkalmazási területeket
fedezzen fel.
Elkötelezett az innováció és a
kreatív megoldások keresése iránt a
digitális technológiáknak és
eszközöknek a tanulók aktív
bevonása és motiválása céljából
való alkalmazása során.
Folyamatosan figyeli a
szakirodalmat, és releváns
továbbképzéseken vesz részt.
Nyitott az intézményen kívüli, hazai
és nemzetközi szintű, releváns
kollaboratív kutatási-fejlesztési
tevékenységekben való részvételre.
Önállóan átlátja és elemzi a digitális
technológiák és eszközök a tanulók
aktív bevonása és motiválása
céljából való használata során
felmerülő hiányosságokat és
módszertani problémákat, innovatív
megoldási javaslatokat tesz e
problémák újszerű megközelítésére.
Az újonnan megismert stratégiák és
módszertanok, illetve digitális
technológiák és eszközök
segítségével képes teljesen új
megoldásokat javasolni a tanulók
aktív bevonása és motiválása terén
felmerülő feladatok és problémák
megoldására.

A jelenleg folyó intézményi/egyéni
gyakorlatot elemezve képes
önállóan:
– megfogalmazni a tanulók aktív
bevonásának és motiválásának új
szempontjait;
– a tanulók aktív bevonása és
motiválása céljából alkalmazható
digitális technológiákat és
eszközöket, illetve az ezek
használatára épülő tevékenységeket
új rendszerben átgondolni és
újratervezni a célcsoportok
sajátosságaihoz igazodva.

6. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A TANULÓK DIGITÁLIS KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSÉHEZ
A digitális kompetencia összekötő (transzverzális) kompetencia, melynek a tanulókkal való megismertetésében a pedagógusoknak kitüntetett szerepük kell, hogy legyen. A transzverzális kompetenciák fejlesztése a pedagógusok digitális kompetenciáinak is az egyik eleme
(ha a digitális technológiákat pedagógiai tevékenységek megvalósítására használják). A tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése a pedagógusok digitális kompetenciájának részeként valósul meg. Ezért ez a képesség külön területet érdemel.
A1 – BELÉPŐ
A2 – FELFEDEZŐ
B1 – BEÉPÍTŐ
B2 – GYAKORLOTT
C1 – IRÁNYÍTÓ
C2 – ÚJÍTÓ
A belépők tisztában vannak a digitális
technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel pedagógiai és szakmai
gyakorlatuk erősítése érdekében. Ugyanakkor
nincs, vagy csak kevés tapasztalatuk van a
digitális technológiák pedagógiai célú
használatával kapcsolatban. A digitális
technológiákat elsősorban a felkészüléshez, az
adminisztrációhoz vagy a szervezeti
kommunikációhoz használják.
A belépőknek útmutatásra és bátorításra van
szükségük módszertani repertoárjuk
bővítéséhez és meglévő digitális kompetenciáik
pedagógiai szempontból történő
alkalmazásához.

A felfedezők tisztában vannak a digitális
technológiák használatában rejlő
lehetőségekkel, és nyitottak pedagógiai és
szakmai gyakorlatuk bővítésére. Digitális
technológiákat alkalmaznak a digitális
kompetencia egyes területein, anélkül, hogy
átfogó vagy következetes megközelítést
alkalmaznának.
A felfedezőknek ösztönzésre, betekintésre és
inspirációra van szükségük pl. a kollégák
példáján és útmutatásán keresztül, amely bevált
gyakorlatok cseréje révén is megvalósulhat.

A beépítők számos környezetben próbálkoznak
a digitális technológiákkal, számos célra,
sokféle gyakorlatba integrálva használják őket.
A digitális technológiákat kreatívan
alkalmazzák, megmutatva ezzel szakmai
elkötelezettségük különböző aspektusait.
Szívesen bővítik gyakorlati repertoárjukat. Azon
dolgoznak, hogy megértsék, mely eszközök és
módszerek működnek legjobban a különböző
pedagógiai helyzetekben, és hogyan
illeszkednek a digitális technológiák a
pedagógiai stratégiákhoz és módszerekhez.
Időre van szükségük a kísérletezéshez,
elmélkedéshez. Katalizálhatja ezt az
együttműködés ösztönző ereje és a tudáscsere,
hogy mindennapi gyakorlottá válhassanak a
megszerzett ismeretek.

A gyakorlottak számos digitális technológiát
alkalmaznak magabiztosan, kreatívan és
kritikusan, hogy javítsák pedagógiai szakmai
tevékenységüket. Célszerűen választják ki a
digitális technológiákat az adott helyzetekre, és
megpróbálják megérteni a különböző digitális
stratégiák előnyeit és hátrányait. Kíváncsiak és
nyitottak az új ötletekre, tudva, hogy sok
mindent még nem próbáltak ki.
A kísérleteiket módszertani repertoárjuk
kiterjesztésére, strukturálására és
konszolidálására használják. Az innovatív
gyakorlatban a gyakorlottak minden oktatási
szervezet gerincét jelentik.

Az irányítók következetes és átfogó
megközelítéssel használják a digitális
technológiákat a pedagógiai és szakmai
gyakorlatok erősítésére.
A digitális stratégiák széles körű repertoárjára
támaszkodnak, tudják, hogyan kell kiválasztani
közülük a legmegfelelőbbet egy adott
pedagógiai helyzethez. Folyamatosan
reflektálnak saját gyakorlatukra, és tovább is
fejlesztik. Folyamatosan frissítik tudásukat,
nyitottak az új fejlesztések és ötletek
megismerésére. Tudásukat továbbadják.

Az újítók megkérdőjelezik a kortárs digitális
és pedagógiai gyakorlatok megfelelőségét.
A rendkívül innovatív és komplex digitális
technológiákkal kísérleteznek és/vagy új
pedagógiai megközelítéseket fejlesztenek
ki.
Az újítók egyedülálló és ritka tagjai a
pedagógustársadalomnak.
Kiemelten innovatívak, gyakran válnak a
fiatal pedagógusok példaképévé.

Információk gyűjtésére a tanulók
kevéssé használják a digitális
technológiákat.

Bátorítja a tanulókat, hogy
használják a digitális technológiákat
információszerzésre.
PÉLDÁK:
Bátorítom a tanulókat a digitális
technológiák használatára,
információszerzésre, pl. feladatokon
keresztül.

Olyan pedagógiai módszereket
alkalmaz, amelyek elősegítik a
tanulók információs és
médiaműveltségének alakulását.
PÉLDÁK:
Számos különböző pedagógiai
stratégiát alkalmazok, hogy a
tanulók kritikusan
összehasonlíthassák és értelmesen
ötvözzék a különböző forrásokból
származó információkat.
Megtanítom a tanulóknak, hogyan
kell megfelelő módon idézni a
forrásokat.

Átfogóan és kritikusan támogatja a
tanulók információs és
médiaműveltségének alakulását.

PÉLDÁK:
Nem vagy csak nagyon ritkán
tudom segíteni a tanulókat abban,
hogy fejlődjenek az információs és
a médiaműveltség területén.

Tanulói tevékenységek
végrehajtására ösztönöz az
információs és médiaműveltség
fejlődésének érdekében.
PÉLDÁK:
Olyan tanulási tevékenységeket
valósítok meg, melyek során a
tanulók digitális technológiákat
használnak az
információkereséshez.
Megtanítom a tanulókat, hogyan
lehet információt keresni, találni,
hogyan lehet különböző forrásokból
származó információk
összehasonlításával értékelni a
megbízhatóságukat.

Innovatív módszereket alkalmaz
a tanulók információs és
médiaműveltségének fejlődése
érdekében.
PÉLDÁK:
A tanulók információs és
médiaműveltségének
fejlesztése érdekében
pedagógiai munkámra
reflektálok, megbeszéléseket
kezdeményezek, szükség
szerint módszereimet
átalakítom, megújítom.

Példák ismeretre

Tisztában van az infomediális
kompetenciák meglétének
fontosságával. Oktatómunkája
során csak korlátozottan
használja a tanulói információs
és médiaműveltséget fejlesztő
stratégiákat. Nem, vagy csak
ritkán gondolja át, hogy hogyan
tudja fejleszteni a tanulók
információs és
médiaműveltségi szintjét.
Irányítása alatt a tanulók
kevéssé használják a digitális
technológiákat, beleértve az
info- és médiakommunikációs
műveleteket. Nem vagy csak
nagyon ritkán tudja segíteni a
tanulókat abban, hogy
fejlődjenek a médiainformatika
területén.

Részben tisztában van a
médiainformatika lehetőségeivel,
és érdeklődik a pedagógiai és
szakmai gyakorlat tartalmának
elmélyítése iránt.
Médiumok felkutatására,
konvertálására, beillesztésére a
digitális kompetencia egyes
területein digitális technológiákat
alkalmaz átfogó vagy
következetes megközelítés nélkül.
Az alapvető informatikai
jártasságok és médiumismereti
tudás birtokában bátorítja a
tanulókat, hogy használják a
digitális technológiákat az
információkeresés és a
kapcsolódó feladatok során.

Kiemelkedően szakosodott
tudása révén változatos,
széles skálájú pedagógiai
stratégiákat használ az
információs és
médiaműveltség növelésére.
Változatos pedagógiai
stratégiákat alkalmaz a
különböző forrásokból
származó információk kritikai
összehasonlításának és
megfelelő összeállításának
oktatása során. Megtanítja az
online források megfelelő
idézésének módszereit.
A tanulók információs és
médiaműveltsége átfogó és
kritikai fontosságú fejlesztése
jellemzi.
Ismeri a saját és a tanulók
információs és
médiaműveltsége fejlesztésére
irányuló pedagógiai stratégiákat.
Olyan átfogó, következetes
pedagógiai módszereket
alkalmaz, amelyek elősegítik a
tanulók médiainformatikai
kompetenciáinak fejlesztését.

Kiemelkedően szakosodott tudása
révén ismeri a változatos, széles
skálájú pedagógiai stratégiákat, és
képes a tanárokat irányítani az
információs és médiaműveltség
megszerzésében.
Változatos pedagógiai stratégiák
használatát honosítja meg a
tanárok között.
Ismeri a saját és a különböző
tárgyakat oktató kollégái
információs és médiaműveltsége
fejlesztésére irányuló kooperációs
stratégiákat. Olyan jó
gyakorlatokat alkalmaz, amelyek
elősegítik a kollégák
médiainformatikai
kompetenciáinak fejlesztését.

Olyan magas szintű
ismeretekkel rendelkezik,
amelyek a tudás jelenlegi
határait feszegetik valamely
oktatási és/vagy kutatási
tartalomfejlesztési területen.
Innovatív megoldásokat
használ a tanulók információs
és médiaműveltségének
fejlesztése céljából.
Olyan átgondolt pedagógiai
stratégiákat vet fel, melyek
alkalmasak a tanulók
információs és
médiaműveltségének
fejlesztésére, megújítására.
A tanulók
médiainformatikai
kompetenciájának
fejlesztése érdekében
olyan innovatív
módszereket alkalmaz,
amelyek segítik a tanulók
innovációs készségeinek
kibontakoztatását.

Példák kompetenciára

Általában tisztában van a digitális
technológiákban rejlő pedagógiai
lehetőségekkel. Csak
útmutatással tudja bővíteni
digitális módszertani
kompetenciáit. Irányítása alatt a
tanulók kevéssé használják a
digitális technológiákat, beleértve
az info- és médiakommunikációs
műveleteket.
Nem,vagy csak nagyon ritkán
tudja segíteni a tanulókat
abban, hogy fejlődjenek a
médiainformatika területén.

Az alapvető informatikai
jártasságok és médiumismereti
tudás birtokában bátorítja a
tanulókat, hogy használják a
digitális technológiákat a
médiumok felkutatására,
konvertálására, beillesztésére.

A tanulók információs és
médiaműveltségét fejlesztő
tevékenységek megvalósítása
során a digitális technológiára
alapozva információvisszakeresési és
tartalomfejlesztő
tevékenységeket épít be az
oktatómunkájába.
A tanulókat megtanítja az
információ megtalálására,
azonosítására,
megbízhatóságának értékelésére,
a különböző forrásokból
származó információk
összehasonlítására és
összeállítására. A tanulói
tevékenységek megvalósítását
konstruktív feladatokkal ösztönzi,
segítve a médiainformatikai
elemek tudatos alkalmazását,
kerülve az ösztönös/laikus
médiumelemek használatát.
Tanórára készülve olyan tanulási
környezetet alakít ki, amelyben a
tanulók használni tudják az
eszközöket és a tanórához
szükséges applikációkat.
A tanulói tevékenységek
megvalósítása érdekében
konstruktív feladatokkal ösztönzi a
médiainformatikai elemek tudatos
alkalmazását, kerülve az
ösztönösen, laikus módon
megválasztott, nem releváns
médiumelemek használatát.
Képes megtanítani a tanulóknak,
hogy mikor használjanak időfüggő
(hang, mozgókép, animáció) vagy
időfüggetlen (állókép, ikon,
szimbólum, logó, embléma)
médiaelemet az adott
tartalomhoz.

Összetett, stratégiai
megközelítéseket igénylő,
magabiztos szakmai-pedagógiai
ismeretekkel rendelkezik, aminek
köszönhetően olyan pedagógiai
módszereket tud alkalmazni,
amelyek elősegítik a tanulók
médiainformatikai
kompetenciájának fejlesztését.
A digitális médiumok előnyeit és
hátrányait kiválóan ismerve,
relevánsan alkalmazza a médium
kiválasztásának helyes
módszerét, hogy egy adott
tartalmat a lehető
leghatékonyabban jelenítsen
meg.

Összetett, stratégiai
megközelítéseket igénylő,
magabiztos szakmai-pedagógiai
ismeretekkel rendelkezik,
aminek köszönhetően olyan
pedagógiai módszereket tud
alkalmazni a kollégákkal közös
munkában, amelyek segítik
médiainformatikai
kompetenciájuk fejlesztését.

Példák attitűdre

Nyitott az információs és
médiaműveltséghez tartozó
elemek összetevőinek
megismerésére. Törekszik a
feladatok megértésére,
motivált a sikeres
végrehajtásukban. Tanulási és
elemi munkavégzési
helyzetekben kíváncsi és
érdeklődő.
Kész a közös munkára,
tudásának másokkal való
megosztására.

Kíváncsi az újabb, egyszerű
multimédia-adatbázisok,
csatornák használatára,
kísérletezik velük, hogy
kiválassza a számára
legmegfelelőbbet.
Kiegyensúlyozott habitus a
vezetés, önmaga és mások
értékelése során. Nyitott a
feladatok megértésére, motivált
a sikeres végrehajtásukban.

Nyitott az újabb, összetett
multimédiás tartalmak differenciált
használatára. A tanórai
felhasználást illetően kísérletezik,
igyekszik személyre szabható
feladatokat alkotni.

Ismeretei és nyitottsága
révén kíváncsi az újabb,
összetett multimédiás
elemek használatára,
kísérletezik velük,
személyre szabja őket.
Magabiztos, kreatív és
kritikus tudása birtokában
innovatív digitális
technológiát alkalmaz.
Ismeretei birtokában az
adott helyzetekhez célzottan
választja ki a multimediális
elemeket. Kíváncsi és
nyitott az új ötletekre.
Próbálkozik módszertani
készletei kiterjesztésével,
strukturálásával és
megerősítésével.
Az innovatív gyakorlatok
megismertetésében proaktív.

Ismeretei és nyitottsága révén
kíváncsi az újabb, összetett
multimédiás elemek használatára,
kísérletezik velük, személyre
szabja őket, elterjeszti
használatukat a kollégái között.
Magabiztos, kreatív és kritikus
tudása birtokában innovatív
digitális technológiát alkalmaz a
kollégáival való kooperáció során.
Ismeretei birtokában az adott
helyzetekhez célzottan választja ki
a multimediális elemeket. Kíváncsi
és nyitott az új ötletekre,
irányításával kollégái is kipróbálják
őket.
Az innovatív gyakorlatok
elterjesztésében proaktív.

Példák autonómiára

Kezdőként vezetőtanára, kollégái
útmutatására és bátorítására van
szüksége az információszerzési

Tisztában van a digitális
technológiák lehetőségeivel, de
a pedagógiai és szakmai

A pedagógiai gyakorlat
során szakmailag
elkötelezetten, részleges

Magabiztosan, kreatívan és
kritikusan alkalmaz számos
digitális technológiát, hogy

Magabiztosan, kreatívan és
kritikusan alkalmaz számos
digitális technológiát, hogy

A kortárs digitális és
pedagógiai gyakorlatok
megfelelőségét kritikusan és
tervezetten szemléli,
ugyanakkor rendkívül innovatív
és összetett infomediális
kísérleteket végez, fejleszt ki,
melyek új pedagógiai
megközelítéseken alapulnak
(konnektivista, adaptív
tanulás).
Olyan szintetizáló és
értékelő képességekkel
rendelkezik, melyek az
oktatási innováción túl a
kutatás-fejlesztésre is
kiterjednek.
Elkötelezett az információs
és médiakultúra
lehetőségeinek etikus
felhasználása iránt, tudását
elektronikus környezetben
is rendszeresen megosztja,
publikálja.
Nyitottsága révén olyan
pedagógiai módszereket kutat
fel és/vagy fejleszt, alkalmaz,
melyek elősegítik a tanulók
médiainformatikai
kompetenciájának
fejlesztését.
Hálózati
együttműködés révén
átfogóan és kritikusan
támogatja a tanulók
tartalomformálási és
médiakompetenciáinak
fejlesztését.
Önállóan képes az adott
szakterület kreatív
analízisére, átfogó és

6.1 INFORMÁCIÓ ÉS
MÉDIAMŰVELTSÉG
Olyan tanulási tevékenységek, feladatok és
értékelések beépítése, amelyek megkövetelik a
tanulóktól az információs igények
megfogalmazását: információ és források
keresése a digitális környezetben; információk
keresése, feldolgozása, elemzése és értelmezése;
az információ hitelességének és
megbízhatóságának, valamint forrásainak
összehasonlítása és kritikus értékelése.
Tevékenységek:
Olyan tanulási tevékenységek, feladatok,
értékelések használata, amelyek megfelelnek a
tanulók igényeinek, és ösztönzőek a számukra:
– a szükségletek szerinti adatkeresés,
információgyűjtés, a digitális tartalom kezelése,
hozzáférés és navigáció ezek között;
– a szükségletek szerinti, egyéni keresési
módszerek alkalmazása;
– bevált keresési módszerek alkalmazása;
– digitális információk és tartalmak elemzése,
összehasonlítása, kritikus értékelése, az adatok és
források hitelességének megállapítása;
– a digitális adatok és tartalmak rendszerezése,
tárolása és visszakeresése;
– a digitális adatok rendezése, feldolgozása,
strukturált környezetbe rendezése.
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PÉLDÁK:
Kritikusan gondolkodom arról, hogy
a pedagógiai cél elérésének
érdekében a legmegfelelőbb
pedagógiai stratégiát alkalmazom-e
annak érdekében, hogy
elősegítsem a tanulók információs
és médiaműveltségének
fejlesztését.

és -feldolgozási ismeretei
bővítéséhez, valamint meglévő
digitálismédia-kompetenciái
pedagógiai alkalmazásához.
Egyszerűbb infokommunikációs
ismeretek birtokában csak
segítséggel képes az önálló
munkára és az együttműködésre.
Újszerű és/vagy összetettebb
folyamat esetén irányításra és a
kollégák vagy a rendszergazda
folyamatos segítségére van
szüksége.

gyakorlatban nem tudja önállóan
alkalmazni az ismereteit. Úgy
alkalmaz önállóan infomediális
technológiákat, hogy azok
kevésbé átfog ó módon, nem a
legoptimálisabban közelítik meg
a megoldást. Ösztönzésre és
inspirációra van szüksége,
elsősorban kollégái és
vezetőtanára útmutatása és
információcsere révén.

önállósággal néhány
környezetben kreatívan
használja infomediális
kompetenciáit. Önképzés,
konzultáció vagy
együttműködési feladatok
segítségével képes az
önálló munkára.
Önállóan bővíti gyakorlati
módszertani készleteit. Sokat
tanulmányozza, hogy megértse,
mely médiumok a
leghatékonyabbak a tanóra
didaktikai megtervezésében és a
tényleges megvalósításában.

frissítse szakmai tevékenységét,
módszertani készleteit.
Adott helyzetekhez, tartalomhoz
önállóan és célzottan választja ki
a digitális technológiákat,
médiumokat. Pontosan tisztában
van a digitális médiumok
értékeivel és hiányosságaival, így
önállóan dönt releváns
használatukról, és építi be őket
pedagógiai és szakmai
gyakorlatának erősítése
érdekében.

frissítse szakmai
tevékenységét, módszertani
készleteit. Kollégái ötleteit
meghallgatja, közös
munkában alkalmazza, és
szorgalmazza a jó
gyakorlatok terjesztését.
Tanári munkacsoportot
szervez, és mivel pontosan
tisztában van a digitális
médiumok előnyeivel és
hátrányaival, javaslatot tesz
kollégáinak azok releváns
használatára.

A célnak megfelelő felhasználás:
tanulás

Nem ismeri a különböző
médiaobjektumok tulajdonságait.
Nem vagy csak nagyon ritkán tudja
segíteni a tanulókat. Ha jelzik a
tanulók, hogy egy médiaobjektumot
nem tudnak használni, mert
formátuma nem releváns az adott
szoftverhez, nem tudja
átkonvertálni.

Ismeri a különböző
médiaobjektumok alapvető
tulajdonságait. Csak nagyon ritkán
tudja segíteni a tanulókat.

Olyan szabad felhasználású médiaadatbázisokat mutat a tanulóknak,
amelyek segítségével képesek
mondanivalójukat hatékonyan
kifejezni, pl. Fortepan, Google Arts
& Culture. Közös munkafelület
kialakításával (pl. Google Drive)
támogatja a közös(ségi)
tartalomfejlesztést. Hálózati
együttműködés révén átfogóan és
kritikusan támogatja a tanulók
tartalomformálási és
médiakompetenciáinak fejlesztését.

Olyan szabad felhasználású médiaadatbázisokat mutat a kollégáknak,
melyek munkájuk során
használhatók lesznek, pl.
https://ourworldindata.org/. Közös
munkafelület kialakításával (pl.
Google Drive) támogatja a közös
tartalomfejlesztést a tantestületben.
Hálózati együttműködés révén
támogatja a kollégák
tartalomformálási és
médiakompetenciáinak fejlesztését.

6.2 DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A tanulók kevéssé használják a
digitális kommunikációt és a
digitális együttműködés formáit.

A tanulókat bátorítja, hogy
használják a digitális technológiákat
a kommunikációban és az
együttműködésben.

Irányítja a tanulókat abban, hogy
tartsák szem előtt a szerzői jogi
törvényeket (CC stb.), és úgy
válasszanak szemléltető médiumot,
hogy az helyesen – a tartalomhoz
illő módon –, a tartalmi üzenetet a
legpontosabban (zaj- és
redundanciamentesen) adja át,
üzenet és médium erősítsék
egymást, legyenek szinergikusak.
Megtanítja a
marketingkommunikáció során
használatos elméleteket és
gyakorlatot (pl. AIDA modell),
valamint a képernyőüzenettervezés ismérveit – különös
tekintettel a figyelemfelhívás
fokozataira.
Tanulói tevékenységek
megvalósítására ösztönöz a
digitális kommunikáció és a digitális
együttműködés érdekében.

Olyan pedagógiai módszereket
alkalmaz, amelyek elősegítik a
tanulók digitális kommunikációját és
digitális együttműködését.

Átfogóan és kritikusan támogatja a
tanulók digitális kommunikációját és
digitális együttműködését.

PÉLDÁK:
Nem vagy csak nagyon ritkán
tudom segíteni a tanulókat abban,
hogy fejlődjenek a digitális
kommunikáció és a digitális
együttműködés területén.

PÉLDÁK:
Bátorítom a tanulókat a digitális
kommunikáció használatára a
diáktársaikkal, a pedagógusaikkal,
iskolavezetőkkel és egyéb
partnerekkel.

PÉLDÁK:
Olyan tanulási tevékenységeket
valósítok meg, melyek során a
tanulók digitális kommunikációs
technológiákat használnak.
Irányítom a tanulókat abban, hogy
tartsák tiszteletben a viselkedési
szabályokat, jól válasszák meg a
digitális kommunikáció módszerét,
a megfelelő csatornát, digitális
kommunikációjukat a sokszínű
digitális környezetben tudatosan
végezzék.

PÉLDÁK:
Számos különböző pedagógiai
módszert alkalmazok, amelynek
eredményeképp a tanulók digitális
technológiákat használnak a
kommunikáció és együttműködés
terén.
Támogatom és bátorítom a
tanulókat, hogy a nyilvános
diskurzusokban való részvételhez
tudatosan használják a digitális
technológiákat, figyelembe véve a
digitális környezet kulturális és
társadalmi sokszínűségét.

PÉLDÁK:
Feladatokon és tanulási
tevékenységeken keresztül
alakítom ki, hogy a tanulók
hatékonyan és felelősségteljesen
használják a digitális technológiákat
a kommunikáció és az
együttműködés terén.
Kritikusan gondolkodom arról, hogy
a pedagógiai cél elérésének
érdekében a legmegfelelőbb
pedagógiai módszert alkalmazom-e
annak érdekében, hogy
elősegítsem a tanulók digitális
kommunikációjának és digitális
együttműködésének fejlesztését.

Példák ismeretre

Tisztában van a digitális
technológiákban rejlő
pedagógiai lehetőségekkel,
ugyanakkor kevés
tapasztalata van a digitális
technológiákkal, és
elsősorban a felkészüléshez,
az adminisztrációhoz vagy a
szervezeti kommunikációhoz
használja őket alapszinten.
Ismeri az alapvető online
kommunikációs
technológiákat.

Tisztában van a digitális
technológiák lehetőségeivel,
és érdeklődik a pedagógiai és
szakmai gyakorlat tartalmának
elmélyítése iránt. A digitális
kompetencia egyes területein
digitális technológiákat
alkalmaz átfogó vagy
következetes megközelítés
nélkül. Ismeri az alapvető
kommunikációs technológiákat
(pl. e-mail, Messenger),
felhőben tárolt fájlt tud küldeni
a segítségükkel.

Következetes és átfogó
módon közelíti meg a digitális
technológiák használatát a
tanórán. A digitális stratégiák
széles körű repertoárjára
támaszkodik, egy adott
helyzethez ki tudja választani
közülük a legmegfelelőbbet,
hogy alkalmazza a tanulók
körében.

Következetes és átfogó
módon közelíti meg a digitális
technológiák használatát a
pedagógiai gyakorlatok
erősítése érdekében. A
digitális stratégiák széles körű
repertoárjára támaszkodik,
egy adott helyzethez ki tudja
választani közülük a
legmegfelelőbbet a
kollégákkal való
együttműködés során. Az
intézményen belül figyel a
digitális szellemi tulajdonjog
betartására, és erről
felvilágosítja a kollégákat is.

Következetes és átfogó
módon közelíti meg a
digitális technológiák
használatát a szaktárgyi
gyakorlatok erősítése
érdekében. A digitális
stratégiák széles körű
repertoárjára támaszkodik,
amelyekből egy adott
helyzethez ki tudja
választani közülük a
legmegfelelőbbet, majd
eredményeit megvitatja
kollégáival. Privát és
hivatalos digitális
azonosságát élesen
kettéválasztja.

Példák kompetenciára

Nem vagy csak nagyon ritkán
tudja segíteni a tanulókat
abban, hogy fejlődjenek az
online kommunikáció
területén. Ha jelzik a tanulók,
hogy egy fájl formátuma nem
megfelelő, nem tudja
átkonvertálni és úgy
visszaküldeni.

Megszervezi, hogy a tanulók
használják a digitális
technológiákat
kommunikációra. Ha az iskola
szabályzatának megfelelően
előzőleg megállapodott, hogy
szinkrón kommunikációt folytat
a tanulókkal, csevegő
alkalmazásban elküldi az
általa készített online kvíz
linkjét.
Figyel saját online hírnevére.

Számos környezetben
számos célból próbálkozik a
digitális technológiákkal,
sokszor beépíti őket a
pedagógiai gyakorlatba.
Mindazonáltal még mindig
azon dolgozik, hogy megértse,
mely eszközök működnek
legjobban a különböző
helyzetekben, és azok hogyan
illeszkednek a digitális
technológiákhoz, a pedagógiai
stratégiákhoz és
módszerekhez. Online
források használata során
azonosítja a pontos
hivatkozás formáját, és ezt
alkalmazza.
Tanórán kívül és akár óra
közben képes szakmailag
elkötelezetten, kreatívan
használni kommunikációra és
együttműködésre a digitális
technológiákat. Szívesen
bővíti gyakorlati módszertani
készletét. Figyel a kollégák
online hírnevére.

Végig gondolja, hogy az
intézményben mi legyen a
leghatékonyabb módja a
digitális kommunikációnak és
együttműködésnek. A
magatartási szabályokat
betartatja a tanulókkal is.

Megtervezi, hogy az
intézményben mi legyen a
leghatékonyabb módja a
digitális kommunikációnak és
együttműködésnek, egyeztet a
kollégákkal és megfogalmazza
a stratégiát. Figyel az
intézmény online hírnevére. A
magatartási szabályokat
betartatja a tanulókkal is.

Példák attitűdre

Nyitott az egyszerű
kommunikációs csatornák
használatára. Kezdi felismerni
az online hírnév szerepét
munkája során. Igyekszik
megérteni, hogy privát és
szakmai online azonossága
miben különbözik.

Érzékeny az újabb, összetett
kommunikációs csatornák
használatára, kísérletezik
velük, személyre szabja őket,
pl. külön csoportot hoz létre a
kommunikáció során a
gyengén teljesítő és a
tehetséges tanulóknak,
szükség esetén új tagokat
vesz fel a csoportba, vagy
eltávolít meglévőket.

Folyamatosan frissíti
ismereteit az új fejlesztések és
ötletek terén. Kíváncsi az
újabb, összetett
kommunikációs csatornák
használatára, kísérletezik
velük, személyre szabja őket.

Kíváncsi az újabb, összetett
kommunikációs csatornák
használatára, kísérletezik
velük, személyre szabja őket,
elterjeszti használatukat a
kollégái között, és rövid
beszélgetéseket
kezdeményez a tapasztalatok
megvitatására.

Példák autonómiára

Újoncként vezetőtanári
útmutatásra és bátorításra van
szüksége repertoárja
bővítéséhez és meglévő
digitális kompetenciái
pedagógiai alkalmazásához.
Egyszerűbb, begyakorolt

Kíváncsi az újabb, egyszerű
kommunikációs csatornák
használatára, kísérletezik
velük, hogy kiválassza a
számára legmegfelelőbbet. Ha
a tanulók nem e-maileznek,
akkor csevegőcsoportot hoz
létre, ha ezt a csatornát
használják, megfigyeli, ki nem
aktív online, és tanórán
buzdítja a részvételre.
Megítéli, hogy privát és
szakmai online azonossága
miben különbözik.
A felfedezőnek ösztönzésre,
betekintésre és inspirációra
van szüksége, pl. a kollégák
példáján, útmutatásán
keresztül, bevált gyakorlatok
cseréje révén.

A beépítőnek időre van
szüksége a kísérletezéshez
és elmélkedéshez, kiegészítve
az együttműködés
ösztönzésével és a
tudáscserével, hogy
szakértővé váljon.

Feladatokon és tanulási
tevékenységeken keresztül
alakítja ki, hogy a tanulók
hatékonyan és
felelősségteljesen használják
a digitális technológiákat a
kommunikáció és az
együttműködés terén.

Feladatokon és tanulási
tevékenységeken keresztül
alakítja ki, hogy a tanulók
hatékonyan és
felelősségteljesen használják
a digitális technológiákat a
kommunikáció és az

Megtervezi, hogy az
intézményben mi legyen a
leghatékonyabb módja a
digitális kommunikációnak
és együttműködésnek.
Figyel az intézmény online
hírnevére. Kifejleszti – ha
van rá lehetősége – az
online megjelenés,
kommunikáció intézményi
szabályrendszerét.
A magatartási szabályokat
betartatja a tanulókkal is.
Folyamatosan reflektál
saját gyakorlatára és
tovább is fejleszti. Kíváncsi
az újabb, összetett
kommunikációs csatornák
használatára, tudatosan
kísérletezik velük,
személyre szabja őket,
elterjeszti használatukat a
kollégái között, és
workshopokat
kezdeményez a
tapasztalatok
megvitatására.
Átfogóan és kritikusan
támogatja a tanulók
digitális kommunikációját
és digitális
együttműködését.

Olyan tanulási tevékenységek, feladatok és
értékelések használata, amelyek megkövetelik a
tanulóktól, hogy hatékonyan és felelősségteljesen
használják a digitális technológiákat.
Tevékenységek:
Olyan tanulási tevékenységek, feladatok,
értékelések használata, amelyek megfelelnek a
tanulók igényeinek, és ösztönzőek a számukra:
– különböző digitális csatornákon keresztül
megvalósuló kapcsolatteremtés;
– megérti a digitális kommunikációs eszközök
működését egy adott összefüggésben;
– adat, információ és digitális tartalom megosztása
másokkal a megfelelő digitális eszközökkel;
– tudnivalók a hivatkozásról;
– a társadalmi nyilvánosságban való részvétel a
nyilvános és privát digitális szolgáltatások
segítségével;
– az önmegvalósítás és az állampolgári részvétel
lehetőségeinek keresése a digitális technológiák
használatával;
– a digitális technológiák használata az
együttműködésen alapuló tudásszerzésben, az
együtt tevékenykedésben, együtt alkotásban;
– magatartási szabályok megismerése és
betartása interaktív, digitális környezetben;
– annak megfelelő digitális kommunikációs
módszerek használata, hogy tudatosítjuk, a
digitális környezetet kulturális és generációs
sokszínűség jellemzi;
– egy vagy több digitális személyazonosság
létrehozása, kezelése;
– a saját hírnév védelme;
– adatok feldolgozása digitális módszerek
felhasználásával, digitális környezetben, digitális
szolgáltatások használatával.
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speciális összefüggések
szintetikus, új szemléletű
megfogalmazására és az
ezekkel adekvát értékelő és
kritikai tevékenységre. Nem a
megszokott sablonok szerint
végzi oktató-, kutató- és
fejlesztőmunkáját,
projekttevékenységét, hanem
rendkívül innovatív –
elsősorban a hálózati
médiakommunikáción alapuló
– technológiákkal
kísérletezik, és új pedagógiai
megközelítéseket, tartalmat,
módszertani elemeket dolgoz
ki.
A tanulók digitálismédiaexpresszivitásának fejlesztése
érdekében a jó gyakorlatokról
összefoglalót készít, azt
megosztja tanári blogokon vagy
az erre specializálódott
oldalakon. A tanulók
médiainformatikai
kompetenciájának fejlesztése
érdekében olyan innovatív
módszereket alkalmaz, amelyek
segítik a tanulók innovációs
készségeinek kibontakoztatását.

Innovatív módszereket alkalmaz
a tanulók digitális
kommunikációjának és digitális
együttműködésének fejlődése
érdekében.
PÉLDÁK:
A tanulók digitális
kommunikációjának és
együttműködésének fejlesztése
érdekében reflektálok
pedagógiai munkámra,
megbeszéléseket
kezdeményezek, szükség
szerint módszereimet
átalakítom, megújítom.

kommunikáció során képes az
önálló munkára vagy
együttműködésre. Újszerű
vagy összetettebb folyamat
esetén irányításra és kollégái
vagy a rendszergazda
folyamatos segítségére van
szüksége.

Együttműködik a kollégáival a
hivatkozások módjának
kidolgozásában, önállóan
keres rá új jó gyakorlatokra.

Összetettebb, begyakorolt
kommunikációs vagy
együttműködési feladatok
során képes az önálló
munkára, utánaolvas a
szükséges ismereteknek.

A célnak megfelelő felhasználás:
tanulás

Segítséget kér a Viber
feltelepítésében az okostelefonjára,
elfogadja a tanulók meghívását a
csoportba, és képes lefényképezni
és megosztani a házi feladatot. Van
Facebook-profilja, de nyaralása
képeit és a házi feladatokat egymás
után szerepelteti az üzenőfalon.
Általában nem figyel arra, hogy egy
adott képet honnan töltött le,
nagyon ritkán adja meg a forrást.

Képes meghívni embereket Skypevideókonferenciára, melyen több
résztvevő van, és külső mikrofont
csatlakoztat, hogy megfelelő legyen
a hang minősége. A konferencia
során megosztja a saját képernyőjét
a beszélgetőtársakkal.
Képes Prezi-prezentációt készíteni,
és feltelepítve az alkalmazást az
okostelefonjára, az előadásán azon
gyakorolni.
Különálló online felületeket használ
a szakmai és személyes üzenetek
posztolására.
Szakmai profilján nem folytat
politikai vitákat.

Létrehoz egy, az általa oktatott
tárggyal kapcsolatos blogot, melyen
vitát generál a tanulókkal, azonban
ügyel rá, hogy az mindig az
együttműködés jegyében folyjon.
QR-kódot készít, mely tartalmazza
az e-mail-címét, ezt kivetíti az
előadásán, és segít abban, mely
alkalmazással lehet beolvasni.
Ha valamelyik tanuló az online
kommunikáció során nyilvánosan
zaklatás áldozata lesz, felveszi vele
a kapcsolatot, és azonnal próbál
online segíteni.

6.3 DIGITÁLIS TARTALOM
LÉTREHOZÁSA

Kevéssé használják a tanulók a
digitális eszközöket tartalom
létrehozására.

Szükség esetén segítség nélkül
képes frissíteni a Viber alkalmazást
az okostelefonján, és ehhez
bekapcsolja a wifit vagy
engedélyezi a mobil forgalmat.
Képes létrehozni egy
dokumentumot a Google Drive-on,
meghívni közös munkára a
tanulókat, és valós időben
felügyelni a munkát, probléma
esetén a Drive Messenger felületén
üzenetet küldeni egy adott
tanulónak.
Hozott már létre Facebook-oldalt,
ahol pl. az olvasási szokások
változásáról közöl mások által írt
cikkeket a források feltüntetésével.
A tanulókat bátorítja, hogy
használják a digitális technológiákat
tartalom létrehozására.

Tanulói tevékenységek
megvalósítására ösztönöz digitális
tartalom létrehozásának érdekében.

Átfogóan és kritikusan támogatja,
hogy a tanulók digitális tartalmakat
hozzanak létre.

PÉLDÁK:
Nem vagy csak nagyon ritkán
tudom segíteni a tanulókat abban,
hogy digitális tartalmat hozzanak
létre.

PÉLDÁK:
Bátorítom a tanulókat, hogy
fejezzék ki magukat digitális
technológiák használatával, pl.
hozzanak létre digitális szövegeket,
képek, videókat stb.

PÉLDÁK:
Olyan tanulási tevékenységeket
valósítok meg, melyek során a
tanulók digitális tartalmat hoznak
létre, pl. digitális szövegeket,
képeket, ábrákat, videókat stb.
Bátorítom a tanulókat, hogy tegyék
közzé, osszák meg digitális
produktumaikat.

Olyan pedagógiai módszereket
alkalmaz, melyek elősegítik, hogy a
tanulók digitális tartalmat hozzanak
létre.
PÉLDÁK:
Számos különböző pedagógiai
módszert alkalmazok, amelyben a
tanulók digitális alkotásaikat
összegyűjthetik, nyilvánossá
tehetik, pl. wikik, blog, tanulói eportfólió szerkesztése
Segítem a tanulókat abban, hogy
megértsék a szerzői jog, az
engedélyezett felhasználás, a
hivatkozás, a digitális
újrafelhasználás etikus és jogszerű
lehetőségeit, formáit.

Példák ismeretre

Alapszinten ismeri a digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésének
alapvető digitális eszközeit
(HTML-szerkesztő, Ilias,
Moodle). Alapszinten ismeri az
alapvető aktivitási típusokat és
tesztelési helyzeteket. Ismeri
az alapvető digitális értékelési
típusokat digitális feladatok
esetén.

Általános szinten ismeri a
digitális aktivitások, feladatok
és értékelések beépítésének
elterjedt digitális eszközeit
(HTML-szerkesztő, Ilias,
Moodle). Általános szinten
ismeri a főbb aktivitási
típusokat és tesztelési
helyzeteket. Ismeri az elterjedt
digitális értékelési típusokat és
helyzeteket digitális feladatok
esetén.

Ismeri a digitális aktivitások,
feladatok és értékelések
beépítésének legtöbb digitális
eszközét (HTML, Ilias,
Moodle, MOOC rendszerek,
Canvas, videószerkesztők).
Ismeri a legtöbb egyéni és
csoportos, szinkrón és
aszinkron aktivitási típust és a
tesztelési helyzeteket. Ismeri a
komplikáltabb csoportos
értékelési típusokat és
helyzeteket digitális feladatok
(projekt, szerepjáték) esetén.
Ismeri a digitális aktivitások,
feladatok és értékelések
beépítésének alapvető
tájékoztatási formáit és
átadását a diákoknak és a
szülőknek.

Ismeri a digitális aktivitások,
feladatok és értékelések
bevezetésének és
frissítésének állomásait, a
megkívánt munkamegosztást.
Ismeri a feladatfejlesztés
állomásait, és képes a
feladatot a tanárok között
elosztani.
Ismeri a digitális aktivitások,
feladatok és értékelések
beépítéséhez tartozó alapvető
tájékoztatást, és képes
tanártársaival megszervezni
az átadását a diákoknak és a
szülőknek.

Ismeri a digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésének
legtipikusabb problémáit.
Ismeri a legtöbb aktivitási
típus módszertani
problémáit és a
problematikus értékelési
helyzeteket. Tudja, hogyan
lehet az új típusú
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésének
módszereit és eszközeit
fejleszteni. Ismeri a
beépített digitális
aktivitásokhoz,
feladatokhoz és
értékelésekhez tartozó
tájékoztatási rendszerek
problémáit, és képes a
továbbfejlesztésükre.

Példák kompetenciára

Tanórán kívül és
vezetőtanár segítségével
képes az iskola által
használt HTMLszerkesztővel
keretrendszerben:
– egyszerű digitális aktivitást
beilleszteni;
– szöveges értékelést írni digitális
feladathoz;
– digitális aktivitást és értékelést
beépíteni egy adott
tananyagrészbe.

Tanórán kívül képes többféle
keretrendszerben és
szerkesztővel:
– többféle digitális aktivitást
beilleszteni;
– szöveges és grafikus (akár
multimédiás) értékelést írni digitális
feladathoz;
– többféle, akár személyre
szabható vagy választható digitális
aktivitást és értékelést beépíteni
egy adott tananyagrészbe.

Tanórán kívül és akár óra
közben képes az iskola által
használt keretrendszerben:
– többféle digitális aktivitást
beilleszteni és közösen megoldani;
– digitális feladathoz akár azonnal
szöveges és grafikus (akár
multimédiás, szinkrón, csoportos)
értékelést adni;
– többféle, akár személyre
szabható vagy választható digitális
aktivitást és értékelést beépíteni
egy adott tananyagrészbe,
bemutatni, kipróbálni és helyben
gyakorolni őket.
Tanórán és fogadóórán, illetve
digitális üzenetben képes:
– alapvető tájékoztatást adni a
digitális aktivitások és feladatok
használatáról;
– alapvető tájékoztatást adni a
digitális értékelés értelmezéséről a
tanulók teljesítményének és
előmenetelének megismerésére.

Ismeri a digitális aktivitások,
feladatok és értékelések
beépítésének főbb stratégiáját
és a közülük való választás
szempontjait, a legtöbb
digitális eszköz típusát (nyílt,
zárt, letölthető, felhőalapú).
Ismer minden aktivitás- és
feladattípust és a hozzájuk
illeszthető tesztelési
helyzeteket és alkalmazási
stratégiákat.
Ismeri az értékelési
stratégiákat és
módszertanokat digitális
feladatok esetén.
Ismeri a digitális aktivitások,
feladatok és értékelések
beépítéséhez tartozó alapvető
tájékoztatás rendszerének
fejlesztési irányait, és képes
azt átadni a diákoknak és a
szülőknek.
Képes továbbfejleszteni:
– a tevékenység és feladat
célnak legjobban megfelelő
digitális eszközét;
– a szöveges, grafikus vagy
multimédiás, személyre szabott
vagy csoportos értékelések
megalkotásának és beírásának
rendszerét;
– hatékonyabbá, motiválóbbá
tenni a digitális értékelés
rendszerét;
– tájékoztatást adni a szülőknek és
a diákoknak a digitális aktivitás,
feladat és értékelés beépítésének
szerepéről a tanulók
teljesítményének és
előmenetelének megismerésére.

Képes a tanár kollégák
csoportjának megszervezni és
továbbfejleszteni:
– a szöveges, grafikus vagy
multimédiás, személyre szabott
vagy csoportos értékelések
megalkotásának és beírásának
rendszerét;
– a digitális tevékenységek,
feladatok csoportos fejlesztését
és a feladat-adatbázis csoportos
bővítését;
– a keretrendszerek használatát
a digitális aktivitás és tartalom
létrehozásában.
Képes továbbképzést adni a tanár
kollégák csoportjának a digitális
aktivitás, feladat és értékelés
beépítésének szerepéről a tanulók
teljesítményének és
előmenetelének megismerésére.

Példák attitűdre

Nyitott a digitális aktivitások,
feladatok és értékelések
beépítésének megértésére,
motivált a sikeres
végrehajtásukban. Kíváncsi,
és érdeklődik az aktivitások,
feladatok és értékelések
beépítéséhez tartozó
fogalmak, eljárások
megismerésében. Kész a
közös munkára az aktivitások,
feladatok és értékelések
terén, tudásának másokkal
való megosztására a
témában.

Az oktatásfejlesztésben nyitott
a tudást növelő digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésének
megértésére, motivált a
sikeres fejlesztésükben.
Tisztában van a digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésének
erkölcsi és közösségi
értékeivel, a digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítéséből
származó jogokkal és
kötelességekkel.

Képes kritikusan szemlélni és
használni a digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítéséhez
szükséges feladatokat és
eljárásokat. Nyitott a digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésének
során kifejtendő együttes
erőfeszítésekre, elfogadja a
digitális aktivitások, feladatok
és értékelések beépítésével
összefüggő kölcsönös függési
helyzeteket. Magára nézve is
érvényesnek tartja a digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésének
általánosan elfogadott etikai
normáit. Elkötelezett a digitális
aktivitások, feladatok és

Nyitott új digitális aktivitások,
feladatok és értékelések
beépítésének elvégzésére.
Értékelni tud különböző
beépítési lehetőségeket,
mérlegelni tudja a
kockázataikat. Képes tartalmi
és beépítési alternatívákat
találni, és értékelni az
alternatív eljárások
következményeit. Döntési
helyzetekben figyelembe veszi
a digitális aktivitások,
feladatok és értékelések
beépítésének jogi normáit,
értékeit. Elkötelezett a
minőségi beépítés iránt.
Igényli a folyamatos, a digitális
feladat és értékelési tartalom
beépítéséhez tartozó
önképzést, alkalmazza annak
eljárásait.

Nyitott új digitális aktivitások,
feladatok és értékelések
beépítésének
megszervezésére.
Értékelni tud különböző
beépítési lehetőségeket,
mérlegelni tudja a
kockázataikat a csoportmunka
szempontjából. Képes tartalmi
és beépítési alternatívákat
találni, és értékelni az
alternatív eljárások
következményeit a csoportos
fejlesztés szempontjából.
Döntési helyzetekben
figyelembe veszi a digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésének
fejlesztő csoportra vonatkozó
jogi normáit, értékeit.
Elkötelezett fejlesztő csoportja
minőségi beépítése iránt is.

Képes felismerni a
hiányosságait és
továbbfejlesztést javasolni:
– digitális aktivitások és
feladatok gyűjteményében;
– digitális aktivitások és
feladatok használatának
módszertanában;
szöveges, grafikus vagy
multimédiás, személyre szabott
vagy csoportos értékelés
írásának gyakorlatában;
– innovatív feladatok
készítésében.
– a tájékoztatási
rendszerben a digitális
aktivitások és feladatok
beépítésének
felhasználásáról;
– a beépített aktivitások és
feladatok digitális értékelésének
értelmezésében a tanulók
teljesítményének és
előmenetelének
megismerésére.
Nyitott új digitális aktivitási,
feladat- és
értékelésbeépítési
paradigmák felfedezésére.
Újszerű beépítési
lehetőségeket tud tervezni,
mérlegelni tudja a
kockázataikat.
Képes digitális beépítési
paradigmát váltani, és
értékelni az innovatív
eljárások
következményeit. Döntési
helyzetekben figyelembe
veszi a digitális aktivitások,
feladatok és értékelések
beépítésének jogi
fejlődését, változó normáit
és kialakuló újabb értékeit.
Elkötelezett az innovatív
tartalombeépítés iránt.

Olyan tanulási tevékenységek, feladatok és
értékelések beépítése, amelyek megkövetelik a
tanulók digitális eszközökkel történő
feladatmegoldását, valamint különböző formátumú
digitális tartalmak módosítását és létrehozását.
Ezekre vonatkozóan ismernie kell a szerzői jogok
és az engedélyek területén a digitális
tartalmakhoz, forráshivatkozásokhoz és az
attribútumokhoz kapcsolódó licencek szabályait,
valamint azok betartását.
Tevékenységek:
Olyan tanulási tevékenységek, feladatok,
értékelések használata, amelyek megfelelnek a
tanulók igényeinek, és ösztönzőek a számukra:
– digitális tartalom létrehozása és szerkesztése
különböző formátumokban;
– szemléltetés, prezentáció digitális eszközök
segítségével;
– létező információk, tartalmak módosítása,
finomítása, korrekciója;
– új, eredeti, releváns tartalom és tudás
létrehozása;
– az adatokra, információra és a digitális
tartalomra vonatkozó szerzői jogi és az
engedélyezésre vonatkozó szabályok megértése;
– a számítógépes rendszerek által értelmezhető
digitális produktumok tervezése és fejlesztése.

24

együttműködés terén, majd
erről beszámol kollégáinak.
Kritikusan gondolkodik arról,
hogy a pedagógiai cél
elérésének érdekében a
legmegfelelőbb pedagógiai
módszert alkalmazza-e annak
érdekében, hogy elősegítse a
tanulók digitális
kommunikációjának és
digitális együttműködésének
fejlesztését.
Létrehoz egy, az általa oktatott
tárggyal kapcsolatos blogot, melyet
kollégáival közösen írnak.
Képes videókonferencia-szoftvert
telepíteni, és távolról nyújt
segítséget a kollégáknak, hogy ők
is telepíthessék és használhassák a
rendszert.

PÉLDÁK:
A digitális technológiák használata
során keletkezett plagizálást
felismerem, és fellépek ellene.
Kritikusan gondolkodom arról, hogy
a pedagógiai cél elérésének
érdekében a legmegfelelőbb
pedagógiai módszert alkalmazom-e
annak érdekében, hogy
elősegítsem, hogy a tanulók kreatív
digitális tartalmat hozzanak létre.

Kollégáival együtt létrehoz egy,
az általa oktatott tárggyal
kapcsolatos blogot, melyen vitát
generál más intézmény
oktatóival.
QR-kódot készít, mely
tartalmazza az e-mail-címét, ezt
kivetíti az előadásán, és segít
abban, mely alkalmazással
lehet beolvasni.
Ha valamelyik tanuló az online
kommunikáció során
nyilvánosan zaklatás áldozata
lesz, felveszi vele a kapcsolatot,
és azonnal próbál online
segíteni.
Innovatív módszereket
alkalmaz, hogy a tanulók
digitális tartalmakat hozzanak
létre.
PÉLDÁK:
A tanulókat segítem komplex
digitális tartalmaik (pl.
weboldalak, blogok, játékok,
alkalmazások stb.)
tervezésében,
engedélyeztetésében,
nyilvánossá tételében.
A tanulók digitális
kifejezőképességének
fejlesztése érdekében
pedagógiai munkámra
reflektálok, megbeszéléseket
kezdeményezek, szükség
szerint módszereimet
átalakítom, megújítom.

értékelések beépítésének
szakterülete iránt.

Megtervezi a folyamatos, a
digitális feladat és értékelési
tartalom beépítéséhez tartozó
szervezett továbbképzést.

Példák autonómiára

Egyszerűbb, tanórán kívüli
helyzetekben képes önállóan
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésére.
Újszerű vagy összetettebb
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésének
esetén vezető-/mentortanári
irányításra és folyamatos
ellenőrzésre van szüksége.
Vezetőtanári irányítással
értékelni tudja saját beépítési
munkáját.

Egyszerűbb digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésének
helyzetében képes az önálló
és felelősségteljes
feladatvégzésre. Újszerű vagy
összetettebb digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítése esetén
is elegendő számára a
vezetőtanári útmutatás a
szoros irányítás helyett.
Kialakult a felelősségtudata,
és megjelenik az önkontroll a
saját beépítési munkájának
értékelésében.

Általánossá válik az önkontroll
és a rendszeres reflexió
digitális aktivitások, feladatok
és értékelések beépítésével
kapcsolatban.

Az önállóság, a kontroll a
digitális aktivitások, feladatok
és értékelések beépítése
során fellépő
problémamegoldásban és
tanulásban is jellemző.
Felelősséget vállal saját
digitális beépítési
tevékenységéért.

A rendszer működtetéséhez
szükséges csoportvezetési
önállóság és kontroll a digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések csoportos
beépítése során fellépő közös
problémamegoldásban és
tanulásban is jellemző.
Felelősséget vállal csoportja
digitális beépítési
tevékenységéért, a rábízott
kisebb tanári csoport
munkájáért.

A célnak megfelelő felhasználás:
tanulás

Tanórán kívül és ha
szükséges, vezetőtanári
segítséggel képes:
– egyszerű digitális feladatot
beilleszteni, szöveges
értékelést írni a feladathoz;
– digitális aktivitást, például
fórumaktivitást és annak
értékelését beépíteni egy
adott tananyagrészbe.

Tanórán kívül és tanórai
alkalmazásban önállóan,
újszerű helyzetekben
vezetőtanári útmutatással
képes:
– bonyolultabb digitális
feladatot beilleszteni,
szöveges, grafikus, akár
multimédiás értékelést írni a
feladathoz;
– többféle digitális aktivitást
(pl. fórum, wiki, kérdőív,
műhely, glosszárium) és
annak értékelését beépíteni
egy adott tananyagrészbe.

Tanórán kívüli és tanórai, akár
szinkrón alkalmazásban is
képes önállóan:
– összetett digitális
feladatrendszert fejleszteni és
beilleszteni, szinkrón,
aszinkron, szöveges, grafikus,
akár multimédiás, egyéni és
csoportos értékelést írni a
feladathoz;
– többféle digitális aktivitás
kombinációját (pl. webinárium,
teszt, fórum, wiki, kérdőív,
műhely, glosszárium) és
annak egyénre szabott vagy
csoportos értékelését
beépíteni egy adott
tananyagrészbe;
– a digitális feladat- és
értékelési rendszer
használatát átadni, az
előmenetelt és a
teljesítményadatokat a
diákoknak és a szülőknek
elmagyarázni.

Önállóan képes:
– továbbfejleszteni a feladatok
beillesztését;
– továbbfejleszteni a
személyre szabott vagy akár
célcsoportra illesztett, illetve
csoportmunka-értékelést és a
szöveges visszajelzés írását;
– a megújított,
továbbfejlesztett digitális
feladatbeillesztési rendszer
újszerű használatát átadni, az
előmenetelt és a
teljesítményadatokat a
diákoknak és a szülőknek
újszerűen megvilágítani.

Tanári munkacsoporttal
képes:
– megszervezni a feladatok
beillesztését;
– lebontani a fejlesztő
csoportra a személyre szabott
vagy akár célcsoportra
illesztett, illetve csoportmunkaértékelést és a szöveges
visszajelzés írását;
– megszervezni az aktivitások
gyűjteményének és típusának
fejlesztését akár újszerű
tesztfejlesztő eszközökben;
– irányítani az anyaggyűjtést,
és a feladatokhoz csoportosan
egyéni és csoportos értékelési
és monitoringrendszereket,
módszertanokat fejleszteni;
– megszervezni a megújított,
továbbfejlesztett digitális
feladatbeillesztési rendszer
újszerű használatának
csoportos átadását, az
előmenetel és
teljesítményadatok diákoknak
és szülőknek való újszerű
megvilágítását.

6.4 FELELŐS HASZNÁLAT

A tanulók digitális jóllététét kevéssé
tudja elősegíteni.

A tanulókat bátorítja, hogy
biztonságosan és felelősségteljesen
használják a digitális
technológiákat.

Olyan tanulói tevékenységek
megvalósítására ösztönöz, amelyek
biztosítják a tanulók digitális jóllétét.

Olyan pedagógiai módszereket
alkalmaz, amelyek elősegítik a
tanulók digitális jóllétét.

Átfogóan és kritikusan támogatja,
hogy a tanulók a digitális
technológiákat felelősségteljesen és
biztonságosan használják.

PÉLDÁK:
Tisztában vagyok azzal, hogy a
digitális technológiák pozitívan és
negatívan is befolyásolhatják a
tanulók jóllétét.

PÉLDÁK:
Segítem tanítványaimat, hogy
felismerjék: a digitális technológiák
pozitívan és negatívan is
befolyásolhatják az egészségüket,
jóllétüket. Arra ösztönzöm őket,
hogy felismerjék saját vagy mások
viselkedését, boldogságát,
szomorúságát.
Támogatom, hogy a tanulók
figyeljenek az internet
nyitottságának előnyeire és
hátrányaira.

PÉLDÁK:
Gyakorlati és tapasztalati
tanácsokat adok arra vonatkozóan,
hogyan óvható meg a magánélet és
az adatok védelme, pl. jelszavak
használatával, a közösségi média
beállításainak módosításával.
Segítek a tanulóknak digitális
identitásuk védelmében és digitális
lábnyomuk megismerésében,
kezelésében.
Tanácsokat adok a tanulóknak a
digitális térben elvárható
magatartásról.

PÉLDÁK:
Stratégiát fejlesztek az olyan, a
digitális térben tapasztalható
viselkedés azonosítására és a rá
való reagálásra, ami negatívan
befolyásolja a tanulók egészségét
és jóllétét (pl. online zaklatás).
Arra bátorítom a tanulókat, legyen
pozitív a hozzáállásuk a digitális
technológiákhoz, tudják kihasználni
az előnyeit, de legyenek tudatában
a kockázatainak és a korlátjainak is.

PÉLDÁK:
Lehetővé teszem a tanulóknak,
hogy megismerjék a digitális
környezetben rejlő kockázatokat és
fenyegetéseket (pl.
személyazonosság-lopás, csalás,
adathalászat), és tudjanak
megfelelően reagálni rájuk.
Kritikusan gondolkodom arról, hogy
a pedagógiai cél elérésének
érdekében a legmegfelelőbb
pedagógiai módszert alkalmazom-e
annak érdekében, hogy
elősegítsem a tanulók digitális
jóllétét.

Példák ismeretre

Ismeri az eszközök és a
digitális tartalmak védelmét,
és érti a digitális környezet
kockázatait és veszélyeit. A
tanulók digitális jóllététét
kevéssé tudja elősegíteni.

Ismeri a személyes adatokra
és a magánélet védelmére
vonatkozó előírásokat digitális
környezetben.
Tudja, hogyan kell használni
és megosztani személyes
adatait, miközben meg tudja
védeni magát és másokat a
károkozóktól.
A tanulókat bátorítja, hogy
használják a digitális
technológiákat biztonságosan
és felelősségteljesen.

Ismer olyan technológiákat,
amelyekkel elkerülheti vagy
csökkentheti a digitális
technológiák használatából
eredő egészségügyi
kockázatokat és fizikai
veszélyeket (pl. ergonómia,
egyéb munkavédelmi
technológiák).
Olyan tanulói tevékenységek
megvalósítására ösztönöz,
amelyek biztosítják a tanulók
digitális jóllétét.

Tudja, hogyan védje meg
magát és másokat a
lehetséges veszélyektől
digitális környezetben (pl.
internetes zaklatás).
Tudja, hogy a digitális
technológiák hogyan
támogatják a digitális jóllétet
és a társadalmi befogadást.
Olyan pedagógiai
módszereket alkalmaz,
amelyek elősegítik a tanulók
digitális jóllétét.
Átfogóan és kritikusan
támogatja, hogy a tanulók a
digitális technológiákat
felelősségteljesen és
biztonságosan használják.

Tudja, hogy a digitális
technológiák hogyan
támogatják a digitális jóllétet
és a társadalmi befogadást.
Olyan pedagógiai
módszereket alkalmaz,
amelyek elősegítik a tanulók
és a pedagógusok digitális
jóllétét.
Átfogóan és kritikusan
támogatja, hogy a tanulók és
a pedagógusok a digitális
technológiákat
felelősségteljesen és
biztonságosan használják.

Példák kompetenciára

Tisztában van azzal, hogy a
digitális technológiák pozitívan
és negatívan is
befolyásolhatják a tanulók
jóllétét.

Érti a digitális szolgáltatások
adatvédelmi irányelveit a
személyes adatok
felhasználásáról.
Segíti tanítványait, hogy be
tudják azonosítani, hogy a
digitális technológiák pozitívan
és negatívan is
befolyásolhatják az
egészségüket, jóllétüket. Arra
ösztönzi őket, hogy felismerjék
saját maguk vagy mások
viselkedését, boldogságát,
szomorúságát. Támogatja,

Gyakorlati és tapasztalati
tanácsokat tud adni arra
vonatkozóan, hogyan óvható
meg a magánélet és az
adatok biztonsága pl.
jelszavak használatával, a
közösségi média
beállításainak módosításával.
Segíteni tud a tanulóknak
digitális identitásuk
védelmében és digitális
lábnyomuk megismerésében,
kezelésében. Tanácsokat tud
adni a tanulóknak a digitális

Lehetővé teszi a tanulók
számára, hogy megértsék a
digitális környezetben rejlő
kockázatokat és
fenyegetéseket (pl.
személyazonosság-lopás,
csalás, adathalászat), és
megfelelően tudjanak reagálni
rájuk.
Kritikusan gondolkodik arról,
hogy a pedagógiai cél
elérésének érdekében a
legmegfelelőbb pedagógiai
módszert alkalmazza-e annak

Képes koordinálni, irányítani a
tanulók digitális jóllétére
vonatkozó pedagógiai
módszertani megoldásokat,
technológiai lehetőségeket.

A digitális technológiák használata során
intézkedéseket kell tenni a tanulók fizikai,
pszichológiai és társadalmi jóllétének biztosítására
annak érdekében, hogy a tanulók képesek
legyenek a kockázatok kezelésére és a digitális
technológiák biztonságos és felelősségteljes
használatára.
Tevékenységek:
Meg kell erősíteni a diákok pozitív hozzáállását,
kreativitását, kritikai hozzáállását a digitális
technológiákhoz.
Képessé kell tenni a tanulókat:
– digitális eszközeik és tartalmaik megvédésére, a
digitális környezetben megjelenő kockázatok és
fenyegetések felismerésére;
– a biztonsági intézkedések fontosságának
felismerésére;
– személyes adataik, magánéletük megvédésére a
digitális környezetben;
– személyes adataik megosztására úgy, hogy
közben képesek legyen megvédeni saját
identitásukat;
– a digitális technológiák használatából eredő
egészségügyi kockázatok, veszélyek elkerülésére
fizikai, egészségügyi és pszichológiai jóllétük
érdekében,
– saját maga és mások megvédésére a digitális
környezetben megjelenő lehetséges veszélyektől
(pl. online zaklatás);
– annak felismerésére, hogy a digitális
technológiák használata segíti a szociális jóllétet
és a társadalmi integrációt;
– a digitális technológiák és azok használatából
eredő környezeti hatások felismerésére;
– annak megértésére, hogy a digitális
környezetben tanúsított helyes magatartásuk
hatással van jóllétük megóvására.
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Igényli a digitális
aktivitások, feladatok és
értékelések beépítésének
folyamatos
továbbképzését,
naprakész a szakirodalom
ajánlásainak követésében,
megfontolja annak
eljárásait.
Önállóan átlátja és elemzi
a digitális beépítési
tevékenység során fellépő
hiányosságokat,
módszertani problémákat,
valamint megoldási
innovatív javaslatokat
készít új paradigma
szerinti megközelítésükre.
A újonnan megismert
technológiák,
módszertanok és IKT
fényében képes teljesen új
megoldásokat javasolni a
digitális aktivitás
beépítésének területén
jelentkező feladatok és
problémák megoldására.
A jelenlegi gyakorlatot
elemezve képes önállóan:
– a digitális
feladatkészítést és beillesztést innovatívan, új
rendszerben átgondolva
újra tervezni;
– a személyre szabott
vagy akár célcsoportra
illesztett, illetve
csoportmunka-értékelést
és a szöveges
visszajelzési rendszert az
újfajta digitális
aktivitásokhoz igazítva
átalakítani;
– újszerű aktivitásokat,
feladatokat, illetve azok
rendszerét megtervezni,
beírni és származtatni,
akár új tesztfejlesztő
eszközöket tervezni;
– a megtervezett új
innovatív rendszer
legfontosabb jellemzőit
elmagyarázni a diákoknak
és a szülőknek.
Innovatív módszereket
alkalmaz, segíti, hogy a tanulók
kamatoztassák digitális
képességeiket saját jóllétük
kialakításában.
PÉLDÁK:
A tanulók digitális jólléte
érdekében reflektálok
pedagógiai munkámra,
megbeszéléseket
kezdeményezek, szükség
szerint módszereimet
átalakítom, megújítom.

Kutatja a digitális
technológiák környezeti
hatásait és innovatív
megoldásokat keres a
káros hatások
mérséklésére.
Módszereket keres arra,
hogy azonnal és
hatékonyan reagáljon a
tanulók jóllétét fenyegető
digitális környezetre (pl.
számítógépes zaklatás).
Innovatív módszereket
alkalmaz, segíti a
tanulókat, hogy
kamatoztassák digitális
képességeiket saját
jóllétük megteremtésében.
A tanulók digitális jólléte
érdekében reflektál
pedagógiai munkájára,
megbeszéléseket
kezdeményez, szükség
szerint módszereit
átalakítja, megújítja.

hogy a tanulók figyeljenek az
internet nyitottságának
előnyeire és hátrányaira.
Toleráns a digitális
kompetenciákkal nem
rendelkező tanulók
fejlesztésében.
Hiányosságainak pótlására
törekszik.
Önállóan tervezi, szervezi és
irányítja a tanítás-tanulás
digitális
folyamatait/módszereit.
Részben önállóan értékeli
őket.

térben elvárható
magatartásról.

érdekében, hogy elősegítse a
tanulók digitális jóllétét.

Nyitott és pozitív attitűddel
viszonyul az új pedagógiai
módszerek
meghonosításához a saját
gyakorlatában.

Segíti a mentoráltak IKThasználatának fejlesztését.
Nyitott a nemzetközi modellek
megismerésére.

Segíti a mentoráltak IKThasználatának fejlesztését.
Nyitott a nemzetközi modellek
megismerésére.

Nyitott a nemzetközi
tendenciák, modellek
adaptálására, illetve önálló
kísérletekkel való
továbbfejlesztésükre.

Önállóan tervezi, szervezi,
irányítja és értékeli a saját
területén a tanítás-tanulás
IKT-alkalmazási módszereit,
technológiáját.

Önállóan végez saját területén
hatékonysági vizsgálatokat az
IKT-használattal, annak
módszertani variánsaival
kapcsolatban.

Önállóan végez saját
területén és mentoráltjainál
hatékonysági és
eredményességi vizsgálatokat
az IKT-használattal, annak
módszertani variánsaival
kapcsolatban.

Teljesen önállóan és
kreatív módon fejleszti a
digitális technológia
különböző szintű, és
rendszerű új módszereit
és modelljeit. Ezeket
teszteli és kiértékeli.

Képessé tudja tenni a
tanulókat arra, hogy meg
tudják védeni a személyes
adataikat, magánéletüket a
digitális környezetben.
Megérteti velük, hogyan kell
megosztani a személyes
adataikat úgy, hogy közben
képesek legyenek megvédeni
saját identitásukat.

Meg tudja értetni a
tanítványaival, hogy hogyan
tudják elkerülni a digitális
technológiák használatából
eredő egészségügyi
kockázatokat, veszélyeket.
Cél a fizikai, egészségügyi,
pszichológiai jóllét.

Meg tudja értetni a tanulóival,
hogy hogyan tudják
megvédeni magukat és
másokat a digitális
környezetben megjelenő
lehetséges veszélyektől (pl.
online zaklatás).
Meg tudja értetni a tanulóival,
hogy a digitális technológiák
használata segíti a szociális
jóllétet és a társadalmi
integrációt.
Meg tudja ismertetni a
tanulóival a digitális
technológiákat és a
használatukból eredő
környezeti hatásokat.

Meg tudja értetni a
tanulóival, hogy a digitális
környezetben tanúsított
helyes magatartásuk
hatással van jóllétük
megóvására.

A tanulók digitális
problémamegoldó képességét
kevéssé tudja elősegíteni.

A tanulókat bátorítja, hogy
használják a digitális technológiákat
a problémák megoldásában.

Olyan pedagógiai módszereket
alkalmaz, amelyek elősegítik a
tanulók digitális problémamegoldó
képességének fejlődését.

PÉLDÁK:
Nem vagy csak nagyon ritkán
tudom segíteni a tanulókat abban,
hogy digitális problémamegoldó
képességük fejlődjön.

PÉLDÁK:
Bátorítom a tanulókat, hogy a
műszaki problémákat
próbálkozással és a hibák
feltárásával oldják meg.
Bátorítom a tanulókat, hogy digitális
kompetenciáikat új helyzetekben is
használják.

Olyan tanulói tevékenységek
megvalósítására ösztönöz, amelyek
elősegítik a tanulók digitális
problémamegoldó képességének
fejlődését.
PÉLDÁK:
Olyan tanulási tevékenységeket
valósítok meg, melyek során a
tanulók kreatívan használják a
digitális technológiákat, és bővül a
technikai repertoárjuk.
Bátorítom a tanulókat, hogy
segítsenek egymásnak digitális
kompetenciáik fejlesztésében.

Meg tudja értetni a tanulóival,
hogy hogyan tudják
megvédeni magukat és
másokat a digitális
környezetben megjelenő
lehetséges veszélyektől (pl.
online zaklatás).
Meg tudja értetni a tanulóival,
hogy a digitális technológiák
használata segíti a szociális
jóllétet és a társadalmi
integrációt.
Meg tudja ismertetni a
tanulókkal és a
pedagógusokkal a digitális
technológiákat és a
használatukból eredő
környezeti hatásokat.
Átfogóan és kritikusan támogatja a
tanulók digitális problémamegoldó
képességének fejlődését.

PÉLDÁK:
Számos különböző pedagógiai
módszert használok, melyek
lehetővé teszik a tanulóknak, hogy
új helyzetekben vagy új
összefüggésekben alkalmazzák
digitális kompetenciáikat.
Bátorítom a tanulókat, hogy
keressék meg digitális
kompetenciájuk határait, és
határozzák meg további fejlődésük
lehetőségeit, módszereit.

PÉLDÁK:
Lehetővé teszem a tanulóknak,
hogy különböző technológiai
megoldásokat keressenek egy
problémára, megfogalmazzák azok
előnyeit és hátrányait, kritikusan és
kreatívan dolgozzanak ki új
megoldásokat vagy termékeket.
Kritikusan gondolkodom arról, hogy
a pedagógiai cél elérésének
érdekében a legmegfelelőbb
pedagógiai módszert alkalmazom-e
annak érdekében, hogy fejlesszem
a tanulók digitális problémamegoldó
képességét.

Példák ismeretre

Azonosítani tud műszaki
problémákat, az üzemeltetés
során eszközöket és digitális
környezeteket használatával
meg tudja őket oldani. A
tanulók digitális
problémamegoldó képességét
kevéssé tudja fejleszteni.

Ismer olyan alkalmazásokat,
amelyekkel digitális
környezetben játékosan
fejlesztheti tanulói
problémamegoldó
képességét. Olyan tanulói
tevékenységekre ösztönöz,
amelyek elősegítik a tanulók
digitális problémamegoldó
képességének fejlődését.

Tudatában van annak, hogy a
digitáliskompetencia-szint
növeléséhez fejleszteni vagy
frissíteni kell az eszközöket,
technológiákat és az
ismereteket.
Olyan pedagógiai
módszereket alkalmaz,
amelyek elősegítik a tanulók
digitális problémamegoldó
képességének fejlődését.

Példák kompetenciára

Képes arra, hogy logikai
játékokkal fejlessze tanulói
problémamegoldó képességét.
Nem vagy csak nagyon ritkán
tud segíteni a tanulóknak
abban, hogy digitális
problémamegoldó képességük
fejlődjön.

A digitális környezetet a
személyes igényeknek
megfelelően testre tudja
szabni. Ismeri a digitális
azonosítás, értékelés,
kiválasztás és használat
technológiáit és a lehetséges
technológiai válaszokat az
adott feladat vagy probléma
megoldására. A tanulókat
bátorítja, hogy használják a
digitális technológiákat a
problémák megoldásában.
Képes bátorítani a tanulókat,
hogy a műszaki problémákat
próbálkozással és a hibák
feltárásával oldják meg, és
hogy digitális kompetenciáikat
új helyzetekben is használják.

Képes olyan tanítási
tevékenységekre, amelyek
során a tanulók kreatívan
használják a digitális
technológiákat, és bővül a
technikai repertoárjuk.
Képes bátorítani a tanulókat,
hogy segítsenek egymásnak
digitális kompetenciáik
fejlesztésében.

Lehetővé teszi a tanulóknak,
hogy különböző technikákat
keressenek a problémák
megoldására, megvizsgálják
az egyes
problémamegoldások előnyeit
és hátrányait, és kritikusan,
kreatívan találjanak új
megoldásokat.
Számos különböző
pedagógiai módszert használ,
melyek lehetővé teszik a
tanulóknak, hogy új
helyzetekben vagy új
összefüggésekben
alkalmazzák digitális
kompetenciáikat.

Tudatában van annak, hogy a
digitális kompetenciaszint
növeléshez fejleszteni vagy
frissíteni kell az eszköz-,
technológia alkalmazásokat
és a változó digitális
tartalomfejlesztési
ismereteket. Olyan pedagógiai
módszereket alkalmaz,
amelyek elősegítik a tanulók
mellett a pedagógus kollégák
digitális problémamegoldó
képességének fejlődését.
Lehetővé teszi a pedagógus
kollégáknak, hogy
ismereteiket bővítsék a
különböző problémamegoldási
technikák terén. Ösztönzi a
különböző problémamegoldási
technikák előnyeinek és
hátrányainak megismerését,
kritikus elemzését. Ösztönzi,
hogy a kollégák kreatív
megoldásokat találjanak, vagy
alkossanak új produktumokat.
Kritikusan gondolkodik arról,
hogy a pedagógusok a
legmegfelelőbb módszerek
felhasználásával fejlesztik-e
tanítványaik digitális
kompetenciáit.
Ösztönzi olyan új pedagógiai
módszerek alkalmazását,
melyek lehetővé teszik a
tanulók digitális
kompetenciáinak a
továbbfejlesztését.

PÉLDÁK:
Lehetővé teszem a tanulóknak,
hogy digitális kompetenciáikat
szokatlan módon, új
helyzetekben, kreatívan
alkalmazzák, aminek
eredményeképp új megoldások
vagy termékek jöhetnek létre.
A tanulók digitális
problémamegoldó
képességének fejlesztése
érdekében reflektálok
pedagógiai munkámra,
megbeszéléseket
kezdeményezek, szükség
szerint módszereimet
átalakítom, megújítom.
Lehetőségeket keres az
önfejlődésre, és
naprakészségre a digitális
fejlődéssel kapcsolatban.
Átfogóan és kritikusan
támogatja a tanulók
digitális problémamegoldó
képességének fejlődését.

Példák attitűdre

Teljesen nyitott a digitális
pedagógia fejlődése,
rendszereinek megismerése
és alkalmazása irányában.

Toleráns a digitális
kompetenciákkal nem
rendelkező tanulók
fejlesztésében.
Hiányosságainak pótlására
törekszik.

Nyitott és pozitív attitűddel
viszonyul az új pedagógiai
módszerek
meghonosításához a saját
gyakorlatában.

Segíti a tanulók IKThasználatának fejlesztését.
Nyitott a nemzetközi modellek
megismerésére.
Bátorítja a tanulókat, hogy
keressék meg digitális
kompetenciájuk határait, és
határozzák meg további
fejlődésük lehetőségeit,
módszereit.

Példák autonómiára

Önállóan végzi a rutinszerű,
elsősorban az adminisztratív
és a tanórai felkészülést
segítő digitális
tevékenységeket. Segítséggel
tervezi, szervezi és irányítja az
IKT módszertani
alkalmazásokat.

Önállóan tervezi, szervezi és
irányítja a tanítás-tanulás
digitális
folyamatait/módszereit.
Részben önállóan értékeli
őket.

Önállóan tervezi, szervezi,
irányítja és értékeli a saját
területén a tanítás-tanulás
IKT-alkalmazási módszereit,
technológiáját.

Önállóan végez saját területén
a tanulóknál eredményességi
vizsgálatokat az IKThasználattal, annak
módszertani variánsaival
kapcsolatban.

Példák attitűdre

Teljesen nyitott a digitális
pedagógia fejlődése,
rendszereinek megismerése
és alkalmazása irányában.

Példák autonómiára

Önállóan végzi a rutinszerű,
elsősorban az adminisztratív
és a tanórai felkészülést
segítő digitális
tevékenységeket. Segítséggel
tervezi, szervezi és irányítja az
IKT módszertani
alkalmazásokat.
Képessé tudja tenni a
tanulókat arra, hogy
megvédjék digitális
eszközeiket és tartalmaikat.
Megérteti velük a digitális
környezetben megjelenő a
kockázatokat és
fenyegetéseket. Megérteti
velük a biztonsági
intézkedések fontosságát.

A célnak megfelelő felhasználás:
tanulás

6.5 DIGITÁLIS
PROBLÉMAMEGOLDÁS
Olyan tanulási tevékenységek, feladatok és
értékelések, amelyek a technikai problémák
azonosítását és megoldását követelik meg a
tanulóktól vagy a technológiai tudás kreatív
alkalmazását ismeretlen helyzetekben.
Tevékenységek:
Olyan tanulási tevékenységek, feladatok,
értékelések használata, amelyek megfelelnek a
tanulók igényeinek, és ösztönzőek a számukra:
– digitális környezetben működő eszközök
technikai problémáinak azonosítása, megoldása;
– digitális környezet személyes szükségletek
szerinti testreszabása;
– adott feladat vagy probléma azonosítása,
értékelése, a digitális technológiák kiválasztása és
használata a lehetséges megoldások érdekében;
– digitális technológiák innovatív, tudást létrehozó
használata;
– annak megértése, hogy a digitális
kompetenciákat állandóan javítani, frissíteni kell;
– mások digitális kompetenciái fejlesztésének
támogatása;
– lehetőségek keresése a digitális önfejlesztésre,
a naprakészség elérésére.
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Segíti a mentoráltak,
beosztottak IKThasználatának fejlesztését.
Nyitott a nemzetközi modellek
megismerésére.
Bátorítja a kollégákat, hogy
keressék meg digitális
kompetenciájuk határait, és
határozzák meg további
fejlődésük lehetőségeit,
módszereit.
Önállóan végez saját területén
a mentoráltjainál hatékonysági
vizsgálatokat az IKThasználattal, annak
módszertani variánsaival
kapcsolatban.

Innovatív módszereket
alkalmaz, elősegíti, a digitális
problémamegoldó
képességének fejlődését.

Lehetővé teszi a szakmai
munkaközösségeknek,
hogy különböző
technológiai megoldásokat
keressenek egy-egy
problémára,
megfogalmazzák azok
előnyeit és hátrányait,
kritikusan és kreatívan új
megoldásokon vagy
produktumokon
dolgozzanak, amelyeket a
tanulók digitális
kompetenciáinak
fejlesztésében
használhatnak.
Kritikusan gondolkodik
arról, hogy a pedagógusok
a legmegfelelőbb
módszerek
felhasználásával fejlesztike tanítványaik digitális
kompetenciáit.
Nyitott a nemzetközi
tendenciák, modellek
adaptálására, illetve önálló
kísérletekkel való
továbbfejlesztésükre.

Teljesen önállóan és
kreatív módon fejleszti a
digitális technológia
különböző szintű és
rendszerű új módszereit
és modelljeit. Ezeket
teszteli és kiértékeli.

A célnak megfelelő felhasználás:
tanulás

Digitális környezetben
működő eszközök technikai
problémáinak azonosítása,
megoldása.

A digitális környezetet testre
tudja szabni a személyes
igényeknek megfelelően, el
tudja végezni a szükséges
beállításokat.
Ismeri a digitális azonosítás,
értékelés, kiválasztás és
használat technológiáit és a
lehetséges technológiai
válaszokat az adott feladat
vagy probléma megoldására.

Különböző pedagógiai
stratégiákat használva
lehetővé teszi a tanulóknak,
hogy alkalmazzák digitális
kompetenciájukat új
helyzetekben vagy új
kontextusokban.
Képes a digitális technológiák
innovatív, tudást létrehozó
használatára.
Fontos annak megértése,
hogy a digitális
kompetenciákat állandóan
fejlesztenie kell.
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Célja mások támogatása
digitális kompetenciájuk
fejlesztésében.
Fontos annak megértése,
hogy a digitális
kompetenciákat állandóan
fejleszteni, frissíteni kell.

Célja mások támogatása
digitális kompetenciájuk
fejlesztésében.
Fontos annak megértése,
hogy a digitális
kompetenciákat állandóan
fejleszteni, frissíteni kell.

Célja lehetőségek
keresése a digitális
önfejlesztésre, a
naprakészség elérésére.

