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A Digitális Oktatási Stratégia

Tanulási életút nyomonkövetése

Felnőttkori tanulás

Felsőoktatás

Szakképzés

Köznevelés

A DOS pillérszerkezete

•

Elkészítése a Digitális jóléti Program
keretében

•

A Kormány 2012/2015. (XII. 29.)
határozata alapján

•

2016 március - június 30. között történt;

•

A Kormány által 1536/2016. (X. 13.) Korm.
határozattal elfogadott ;

•

Elérhetőség:
http://www.kormany.hu/hu/minisztereln
A DOS szakaszai
oki-kabinetiroda/digitalis-joletprogram/strategiak.

•

Akciótervek készítése folyamatbam

Biztonság, akadálymentes tanulás

A DOS felnőttkori tanulás pillére

DOS

Felnőttképzés

...az egész életen át tartó tanulás felnőttkori szakaszára összpontosít, amely szakmai és általános
jellegű elemeket foglal magában, formális oktatás, nem formális tanulás, illetve informális
tanulás formájában valósul meg.
IKT a felnőttkori tanulásban

• kiszélesíti a hozzáférést: bárki,
bármikor, bárhol azt tanulhatja,
amire éppen szüksége van;
• aktív részvételt igényel,
élményszerűvé teszi a tanulást, az
egyén számára releváns tartalmak
és preferált tanulási módok;
• fejleszti a digitális kompetenciákat,
alapkészségeket, segíti az alacsony
iskolázottságúak tanulásba vonását;
• költséghatékony megoldásokat
ajánl.

Fókusz területek

• az infokommunikációs
technológiákban (IKT) rejlő
lehetőségek jobb kiaknázása a
felnőttkori tanulás előmozdítása és a
felnőtt képzések minőségi és
hatékonysági javulása érdekében;
• a digitális kompetenciák biztosítása
az egyén gazdasági és társadalmi
életben való aktív részvétele és
kiteljesedése érdekében;
• a felnőttképzés rendszerének
hatékony működtetése

A DOS felnőttkori tanulás pillére
Stratégia feladata

DOS

Felnőttképzés

IKT lehetőségek és digitális kompetenciák

• 2020-ig terjedő időszakra fókuszál
• hatékony hozzájárulás magyar felnőtt
lakosság kompetenciáinak
megújításához, rugalmas fejlesztéséhez

Rövid távon megvalósítható
intézkedések:
• Már létező kezdeményezések

• átfogó megközelítés, összehangoltság és
• Tervezett fejlesztési programok
összekapcsoltság biztosítása, koordináció
• Szükséges intézkedések, lépések
• akadályok, korlátok, szűk
keresztmetszetek felszámolása
• az elérhető források lehető
leghatékonyabb felhasználása

További előkészítést és kidolgozást
igénylő eszközök

• innováció ösztönzése
• rugalmasság biztosítása a változó
gazdasági és társadalmi igényekhez

Hosszabb távon megvalósítható
fejlesztések

A DOS felnőttkori tanulás pillére

DOS

Felnőttképzés

Azonosított probléma területek

• több millió honfitársunk nem rendelkezik a mindennapi élethez
szükséges digitális kulcskompetenciákkal;
• a magyar felnőttek rendkívül alacsony számban vesznek részt digitális
(kulcs- és szakmai) kompetencia fejlesztő képzéseken;
• relatíve kevesen jutnak el a digitális írástudás magasabb szintjeire;
• a felnőttek az IKT eszközeiket nem használják tanulási tevékenységekhez;
• kevesen vesznek részt általában a felnőttkori tanulásban;

A DOS felnőttkori tanulás pillére

DOS

Felnőttképzés

Azonosított probléma területek

• a felnőttképző szervezetek nem használják ki az IKT-ban rejlő
lehetőségeket;
• nem állnak rendelkezésre a szükséges mennyiségben rendszeresen
frissített nyitott oktatási segédanyagok;
• a rendelkezésre álló digitális tananyagok köre nem könnyen átlátható,
kereshető;
• az oktatók nem használják ki az IKT-ban rejlő lehetőségeket;
• hiányzik a digitális tanulást támogató, ösztönző környezet;
• az adatbekérés, adatszolgáltatás, adatelemzés és adminisztráció nem
szerveződik egységes rendszerbe.

A felnőttek digitális kompetenciái
fejlesztése

DOS

Felnőttképzés

Probléma területek alapján meghatározott célkitűzések
Célkitűzés 1. Legyen minden állampolgár a digitális közösség tagja: csökkenjen a digitális
megosztottság, valamint a digitális kompetenciákkal nem rendelkezők, illetve az azokat
nem vagy alig használók száma. (digitális inklúzió)

Célkitűzés 2. Legyen biztosított a teljes felnőtt életút során a digitális kompetenciák
szükség szerinti fejlesztése. (továbblépés)

Célkitűzés 3. Növekedjen a sikeres részvétel az informatikai szakmai képzéseken. (IKT
szakma)

IKT és nyitott oktatási segédanyago kihasználása
Célkitűzés 4. A felnőttkori digitális tanulás támogató környezetének megteremtése és a
digitális átalakulás koordinációjának biztosítása (Támogató környezet és koordináció)

Célkitűzés 5. Minőségi digitális tartalmak és nyitott oktatási segédanyagok folyamatos és
szükségleteknek megfelelő bővülésének, frissítésének és könnyű elérhetőségének
biztosítása (Tartalomfejlesztés és megosztás)
Célkitűzés 6. A digitális tanulás és IKT használat gyakorlati alkalmazásának és széleskörű
elterjesztésének elősegítése a felnőttkori tanulásban (Digitális tanulás és IKT használat)

Célkitűzés 7. A szakpolitikai döntések megalapozására alkalmas, szisztematikusan
felépített, hatékonyan működő mérési-értékelési és jelentési rendszer kialakítása
(Mérési-értékelési és jelentési rendszer)

IKT és a nyitott oktatási segédanyagok kihasználása
A célkitűzésekhez rendelt eszköz-csoportok

1.

Társadalmi kommunikáció, célcsoportok hatékony elérése, tájékoztatása

2.

A digitális kompetenciafejlesztés és a kompetenciák használatának
ösztönzése

3.

A tanulási lehetőségekhez, képzésekhez való hozzáférés javítása

4.

Hozzáférés biztosítása minőségi digitális oktatási tartalmakhoz

5.

Innováció és tudásbázis építés

6.

Oktató, fejlesztők és más szakemberek támogatása és motiválása

7.

Képző szervezetek kapacitásfejlesztése (és átállása digitális oktatásra)

8.

Rendszerfejlesztés, (rendszerű működést fejlesztő eszközök)

9.

Ágazat- és szektorközi kommunikáció és koordináció biztosítása

10. Jogi és szabályozó eszközök
11. Adatgyűjtés és adatok kiértékelése

IKT és a nyitott oktatási segédanyagok kihasználása

IKT és a nyitott oktatási segédanyagok kihasználása

DIGITÁLIS MUNKAERŐ
PROGRAM
Megoldási javaslatok az informatikus
és digitális szakember hiány kezelésére

DIGITÁLIS MUNKAERŐ PROGRAM
Az IVSZ a probléma több elemére kiterjedő átfogó programként elkészítette és a
döntéshozók figyelmébe ajánlja a Digitális Munkaerő Program (DMP) elnevezésű
javaslatcsomagját.

DIGITÁLIS MUNKAERŐ PROGRAM
A DMP céljai

A nem informatikai
szakmákban is
jelentősen bővíteni
kell a magas szintű
digitális
kompetenciákkal
rendelkező
szakemberek
számát

A DMP az IKT ágazat, illetve a
digitális átalakulásban
leginkább érintett területek (pl.
IPAR 4.0) munkaerőhiányának
enyhítését célozza.

A DMP 3 éven belül 20.000
informatikus képzését
javasolja a meglévő képzési
szint felett

