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Szervezetfejlesztés 

és 

módszertani képzés, 

-támogatás 

nélkül 

ne dobjunk 

technológiát 

a tantermekbe!



MI A DIGITÁLIS ISKOLA?

A digitalizáció 
jelen van az 

iskola minden 
tevékenységében 

Megvalósul a 
digitális 

kompetencia 
fejlesztése 

DigCompOrg

DigComp 2.1

DOS

Digitális Névjegy

Digitális Témahét



Stratégia és 
tervezés

Innovatív 
vezető

Pedagógiai 
megújulás

Nyitott 
pedagógusok

A DIGITÁLIS ISKOLA

A technológia nem cél, hanem eszköz!

A változás igénye és kultúrája

Külső 
elvárások

Korszerűbb 
működés

Vonzóbb 
kínálat

Szakmai 
fejlődés

Pályázati 
lehetőségek

Új források

Miért a digitális iskola?



TANÁRI DIGITÁLIS KOMPETENCIA

Hat kompetenciaterület:

1. Szakmai elkötelezettség

2. Digitális források 

(erőforrások)

3. Tanítás és tanulás 

4. Értékelés

5. A tanulók támogatása

6. Segítségnyújtás a 

tanulók digitális 

kompetenciáinak 

fejlesztéséhez

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

DigCompEdu keretrendszer



DIGITÁLISAN ÉRETT SZERVEZET

DigCompOrg európai keretrendszer a 

digitálisan kompetens oktatási 

intézmények számára

A vezetés és irányítás

A tanítás és a tanulás gyakorlata

A szakmai fejlődés

Értékelési gyakorlat

A tartalom és tanterv

Együttműködés és hálózatosodás

Infrastruktúra

7 fő téma, 74 indikátor

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg
Észtország



EU MODELL - SELFIE

24 nyelven érhető el 250 ezer 

iskola számára

EU + Oroszország, Grúzia, 

Szerbia

• SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by

Fostering the use of Innovative Educational

Technologies)

• 2019 végéig 1 millió tanárhoz, tanulóhoz, 

intézményvezetőhöz jut el

• Szintek: 5-ös skála, gyengén definiált

• Mérés: önbevallás, kérdőív, 3 féle résztvevő 

(vezető, pedagógus, tanuló)

Kategóriák: 

• vezetőség, 

• infrastruktúra, 

• szakmai továbbképzés, 

tanítás és tanulás,

• értékelés gyakorlat,

• tanulói digitális 

kompetencia

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool


SELFIE

2019. elején már több mint 6000 iskola töltötte ki és több mint 150 ezer pedagógus



DIGITÁLIS NÉVJEGY RENDSZER

Kategóriák és indikátorok

Öt jól definiált szint

Kitöltés: iskolai csoport

Eredmények: intézmény, fenntartó, szakpolitika

Az eredmény nem (vagy kevéssé) publikus

Hitelesítés, nyomon követés

Támogatás: DNR mentorok, kézikönyv

DigCompOrg = SELFIE

DOS

Tesztelés – 100 iskola 

(2019)

Pilot – 500 iskola 

(2019/2020)

DNR mentorok



2019. április 8-12. Kerülj fel a digitális 
pedagógia térképére!

Digitális pedagógiai mini projekt legalább 5 
tanórában

A tanév során bármikor megvalósítható

Digitális pedagógiai projekt más témahét 
programjában is megvalósítható

4. DIGITÁLIS TÉMAHÉT

Tudásbázis – mintegy 200 módszertani anyag

Partnerek által ajánlott programok

Pályázat

Digitális Témahét Tanári Fórum (Facebook)

Szakmai helpdesk

dth@dpmk.hu
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