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A DIGITÁLISAN TÁMOGATÓ ISKOLÁK ARÁNYA
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A TANÁROK DIGITÁLIS ÖNBIZALMA
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MIT IS MÉRÜNK PONTOSAN?

ISMERI ÉS MEGFELELŐEN HASZNÁLJA 

A SZÖGFÜGGVÉNYEKET.

Van-e szögmérője?

Ösztönzi-e az iskola a szögmérő használatára?

Saját bevallása szerint jól használja a szögfüggvényeket?



A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA SZAKASZAI

Irányított

• A tanulók irányítottan használják a technológiai eszközöket.

Hozzáférés

• Ennek a fázisnak a jellemzője a rendkívül sok információhoz való hozzáférés, de 
támogatás és előzetes tervezés nélkül ennek előnyeit nem lehet kihasználni.

Mobil

• A mobil technológia korlátlan használata lebontja a tantermet. A mobil eszközt
használó tanulók nem tudnak együtt haladni a fix curriculum-mal.

Önvezérelt

• A tanulók önállóan hoznak döntéseket a tanulás emeleiről és módjairól, támaszkodva
egy támogató környeztre és egy jól tervezett kimeneti követelmény rendszerre.



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



NEMZETKÖZI PÉLDÁK

• IRL

NCTE

• EST

Digi
Peegel

• HR

FDMS

• EU

SELFIE

A SELFIE a DigCompOrg alapján 5 területen határoz meg

indikátorokat. A kérdőíveket tanárok és diákok töltik ki, a

kérdéseket egytől ötig kell értékelniük.

A "Digitális Tükör" nevű digitális értékelési modell az
iskolai digitális innovációt három területen
tárgyalja: pedagógiai innováció,
változásmenedzsment, digitális infrastruktúra.Az ír keretrendszer a tanárok és iskolavezetők
számára íródott és tanulási eredményeket fogalmaz
meg. A többi rendszernél egyszerűbb és a tanulási
folyamatra fókuszál.
Digitálisan Érett Iskolák Keretrendszere a horvát
iskolák digitális érettségi szintjének meghatározását
tűzte ki célul. A keretrendszer 5 területen 38
indikátort tartalmaz.



DIGITÁLIS NÉVJEGY RENDSZER

A DNR olyan komplex intézményfejlesztési és
visszajelző eszköz, amely alkalmas az iskolák digitális
fejlettségi szintjének meghatározására annak érdekében,
hogy a jövőben az iskola hatékonyabban használja ki a
digitalizáció eredményeit és minél inkább biztosítsa a
tanulók digitális kompetenciájának fejlesztését.

A rendszer jelenleg fejlesztés alatt áll.



A DNR CÉLJA

• Támogatja az iskolák digitális átmenetét figyelembe
véve az iskolák sajátos igényeit

• Segít megérteni a digitális átmenet összetettségét

• Ösztönzi és tematizálja az intézményi belső párbeszédet

• Objektív visszajelzést ad a digitális érettségről

• Segít összehasonlítani más iskolákkal az elért
eredményeket

• Személyre szabott fejlesztési javaslatokkal segíti az
iskolákat



DNR TÉMATERÜLETEK ÉS SZINTEK 

Mester

Szakértő

Haladó

Útkereső

Belépő

Vezetés és menedzsment

Digitális pedagógiai kultúra

Szakmai fejlődés

Iskolai digitális kultúra

Infrastruktúra



DNR FOLYAMATA 



A DNR MODULJAI

Önértékelő modul Monitoring modul

o Célja 5 tématerületen azonosítani 
az iskolák digitális átmenetének 
helyzetét.

o Az 5 tématerület 29 további 
szempontra, osztható, ezeken 
belül pedig 2-3-4 kérdést kell az 
iskolának megválaszolnia.

o Az eredmények alapján az iskola 
értékelést és digitális fejlesztési 
javaslatokat kap, az elért szintnek 
megfelelően.

o Célja 28, a DOS Monitoring 
rendszer által használt, a digitális 
átállás intézményi-szintű
(kvantitatív) mutatójának 
felmérése és beemelése a 
rendszerbe.

o Az iskola hazai és nemzetközi 
mutatókhoz hasonlíthatja 
eredményét. 

o A mutatók összekötésre kerültek 
az Önértékelő modul 
szempontjaival. 



DNR VISSZAJELZÉSE

o A kitöltők tématerületenként, és szempontonként is megtekinthetik az

eredményeket és a megállapított fejlettségi szintet.

o Az iskolák a teljes értékelést letölthetik pdf formátumban, amelyet

könnyen megoszthatnak a teljes tantestülettel.



HOGYAN TOVÁBB? – FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

Visszajelzéshez kötött fejlesztési 
javaslat 

o A „Hol tartunk?” felületen megkapott 
visszajelzéshez illeszkedő, az intézmény 
adott szempont fejlettségi szintjéhez 
illeszkedő fejlesztési javaslatok kerülnek 
megadásra.

o A fejlesztési javaslatokat az intézmény 
saját igényei szerint alakíthatja, egyéni 
listájuk összeállításával.

o A választott fejlesztési javaslatok egy 
intézményi digitális fejlesztési stratégia 
alapjait adhatják.

Hogyan 
tovább?



• DNR koncepcióterv

• Kvantitatív (Monitoring adatok)

• Kvalitatív (Önértékelés)

• Online felület kialakítása

• DNR tesztelés 100 intézményben

• DNR pilot 500 intézményben

DNR FEJLESZTÉSÉNEK FOLYAMATA
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


