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A köznevelés digitális megújítása 
 
 

Sipos Imre 
köznevelésért  felelős helyettes államtitkár 



Az eredményes oktatási rendszer pillérei 
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Jó képességű tanárok 
  Tanárok módszertani 
 felkészültsége  

Forrás: McKinsey (2007): How the world’s best-performing school systems come out on top 
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Egyenlőség/méltányosság 



A jövő gazdasága ma még science fiction 
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A jövő gazdasága ma még sci-fi 

• Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának előrejelzése szerint a mai 
általános iskolás gyermekek 2/3-a felnőttként olyan munkát fog végezni, amit még 
fel sem találtak. 

• Az oktatók, tudományos intézmények, valamint a politikai döntéshozók 
felelőssége, hogy felkészítse őket a holnap kihívásaira. 

 

 

 

 

 

 

• Mi a kihívás? Nem az, hogyan tudunk valami számunkra is ismeretlent 
megtanítani, hanem hogyan tudjuk elérni, hogy a gyerek megbizonyosodjon arról, 
hogy képes tanulni, és ezt az ismeretet tudja alkalmazni – nemcsak az iskolában, 
hanem az élete során bármikor 
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Korábbi  fontosabb fejlesztések 

2007-2013 közötti uniós fejlesztési periódus iskolai IKT 
infrastruktúra fejlesztései (például TIOP-1.1.1-12/1, TIOP-
1.1.1A/15, TIOP-1.1.3-12/1 és KMOP 4.6.1) 

 több mint 50 ezer informatikai eszköz 
4500 hálózati végpont 
2012. Nemzeti alaptanterv 
Nemzeti Köznevelési Portál 
digitális kompetencia fejlesztése a pedagógusképzésben 

és –továbbképzésben 
digitális tananyagtartalmak 
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http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgoM2B0d_QAhUJjiwKHUOrCY8QjRwIBw&url=http://www.csete.sulinet.hu/galeria/img_8455-2/&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNG3rGxAb2hTYMck4fFqfy7K2pGFTg&ust=1481115923873426
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Jó gyakorlatok 

 Vodafone Digitális Iskola Program: Csongrád megyei 8 iskolájának és 17 KIP 
módszertant alkalmazó iskolának 1300 db tablet  

 Telenor - Hipersuli program: a tanulók megismerkedtek az internet biztonságos 
használatával és a mobilinternet tanulási célra történő alkalmazásával. A program 
célja a mobileszközök és a mobilinternet révén a korszerű, digitális oktatás 
elterjesztése (5 iskola). 

 Digitális Témahét: a digitális alapkészségek megteremtését, fejlesztését, illetve az 
informatikai pályaorientációt támogatja. Előtérbe kerülnek a készségfejlesztő 
elemek, a csoportmunka és a projekt alapú megközelítés. (2016/2017-es tanévtől a 
tanévrendjén belül) 

 LEGO matek és LEGO robot: a kereszttantervi kompetenciák és a 
természettudományos oktatás fejlesztése, játékos elemekkel színesíti a 
pedagógusok módszertani eszköztárát 
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Érintett stratégiák 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014–2020  

Köznevelés-fejlesztési Stratégia  

A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 

középtávú stratégia  

Digitális Oktatási Stratégia  
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„A technológiai forradalom folyamatosan jelentkezik 
olyan újításokkal, melyek önmagukban bár eszközök 
csupán, döntően befolyásolják a tartalmak világát.” 

Böszörményi Nagy Gergely 



Kiemelt fejlesztési területek  
193 milliárd Ft esélynöveléssel kapcsolatos  

Pedagógusképzés, továbbképzés, szakmai támogatás 

Az egyetemek és köznevelési intézmények kapcsolata közvetlen lesz 
és erősödik, módszertani képességek erősítése 

Tartalom, módszertan, taneszköz- digitális eszköz, mérési – értékelési 
rendszer 

 A NAT, a kerettantervek átdolgozásra kerülnek, módszertan fejlesztés 

A fenntartói környezet változása 

Egyértelmű és stabil irányítói, szolgáltatói viszony a fenntartó és a 
nagyobb önállósággal rendelkező iskolák között, esélykompenzálás 

Struktúra és infrastruktúrafejlesztés 

A tanulók magas szintű képzését szolgáló optimalizált struktúra, 
magas minőségű infrastruktúra alakul ki, jó minőségű képzéshez 
való hozzáférés 
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A köznevelés digitális megújításának lehetőségei 1.  

 a köznevelés tartalmi szabályozóinak (Nat, kerettantervek) 
fejlesztése, megújítása, a digitális kompetenciák fejlesztésének 
beépítése, hangsúlyozása a tantárgyakon belül; 

új digitális oktatási tartalmak, tankönyvek fejlesztése és 
megosztása; 

  a digitális kompetencia beépítése az országos kompetenciamérés 
rendszerébe; 

 
 az intézményi hálózati rendszerek fejlesztése (kapacitásbővítést 

biztosító infrastruktúra, erősáramú hálózat és wifi hálózatok 
kiépítése); 

 az alap- és középfokú oktatási intézmények infokommunikációs 
eszközellátottságának korszerűsítése, a jelenlegi ellátottságra 
figyelemmel; 
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A köznevelés digitális megújításának lehetőségei 2.  

 az oktatási portál fejlesztése, funkció bővítése, mindenki 
számára hozzáférhető tartalmakkal való feltöltése; 

 informatikai szolgáltatások az iskolák, pedagógusok, tanulók, 
szülők számára; 

 korszerű pedagógiai módszertan fejlesztése; 
pedagógusok továbbképzése a digitális pedagógia hatékony 

felhasználása érdekében, 
 iskolarendszerben általánosan elterjedő intézményi 

adminisztrációs rendszer, e-napló alkalmazás; 
biztonságos internethasználat elérése, oktatása; 
digitális pedagógiai-módszertani központ létrehozása a 

fejlesztések koordinálására. 
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Cél 2020 

A digitális kompetencia része legyen a tanítás-tanulás teljes 
egészének, a tanulók tevékenységközpontú mindennapjainak, 
hogy a jövő nemzedéke valóban megfelelő alapokkal 
rendelkezhessen szakmája magas fokú műveléséhez. 
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https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij3Nq-0t_QAhXDjSwKHfVPAjEQjRwIBw&url=https://fruzsinf.wordpress.com/2012/03/14/digitalis-kompetencia-digitalis-muveltseg-digitalis-allampolgarsag-a-temahet-lezarasa/&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNHZ9r1aa3clo74DVfYuhg37F1uCSQ&ust=1481116340000437


For learning and competence  

 

Önellátás, 
mindennapi 
teendők 
kezelése, 
biztonság 

Kulturális 
kompetencia, 

közreműködés és 
kifejezés 

Többnyelvű 
kommunikáció 

IKT- 
kompetencia 

Kompetencia a 
munka 

világához, 
vállalkozás 

Részvétel és 
befolyásolás, a 
fenntartható jövő 

megépítése 

Gondolkodás és 
a tanulás 

megtanulása 

Fejlődés 
emberként és 

állampolgárként 
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Finn kompetencia score-card 
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Köszönöm az együttműködést! 


