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Digitális Nemzet Fejlesztési Program
1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program
megvalósításáról
2015-től lehetővé válik a DNFP Digitális kompetencia
pillérének megvalósítása!

A DNFP átfogó célja, hogy beavatkozásai révén
szélesedjen és minőségileg javuljon az állampolgárok, a
köznevelési intézményekben tanuló gyermekek és a
vállalkozások elektronikus szolgáltatásokhoz való
hozzáférési lehetősége, illetve ezen szolgáltatások
igénybevételének aránya (kompetencia-fejlesztés)
növekedjen.

Digitális kompetenciák fejlesztése a
lakosság körében
TÁMOP- 2.1.2-12/1. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése (kiemelt projekt)
A felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének, a munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeinek növelése és az élethosszig tartó
tanulás iránti igények kialakítása (részt vett 120.741 fő, ebből
78.580 hátrányos helyzetű személy)
TÁMOP-5.3.9-11/1 Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság
javításáért (kiemelt projekt)
A leszakadó és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és
munkaerő-piaci integrálásának elősegítése

Digitális kompetenciák fejlesztése a köznevelésben
TÁMOP-3.1.1 „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)” II. szakasz
A közoktatás-fejlesztés szakmai, informatikai támogatása, minőségbiztosítása és nyomon követése „A nemzeti köznevelésről”
szóló 2011. évi CXC. törvénynek és az új tartalmi szabályozóknak megfelelően, a közoktatás információs rendszeréhez
kapcsolódóan. A digitális írástudás fejlesztését célzó innovatív pedagógiai tevékenységeket támogató módszertani fejlesztések.
TÁMOP-3.1.5/12 „Pedagógusképzés támogatása”
A pedagógus-továbbképzési rendszer Nemzeti Köznevelési Rendszerre épülő megújítása a jelenlegi rendszer felülvizsgálatával,
tartalmi, szerkezeti megújításával, az életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programok fejlesztésével, valamint a
pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szaktanácsadói szolgáltatások megújításával.
TÁMOP-3.1.16-14 IT szakemberképzés és az informatika, mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára (kiemelt projekt)
Az általános, közép- és szakiskolai oktatásban tanulók informatikai, matematikai és fizikai kompetenciáinak, illetve prezentációs
képességének fejlesztése, valamint orientálásuk az informatikai, mérnöki pályák felé.
TÁMOP 3.2.4.A-11/1 "Tudásdepó Expressz" – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében
Speciális, egyénileg is igénybe vehető könyvtári programok támogatják a gyermek- és ifjúsági korosztály digitális és
információkeresési készségeinek fejlesztését, valamint helyi programok, kampányok járulnak hozzá az olvasáskultúra
fejlesztéséhez.
TÁMOP-3.2.13-12/1 - Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
A kulturális intézmények szélesebb körben történő bekapcsolása a formális oktatásba és szerepük megerősítése a kulturális tudás
átadásában, többek között a digitális és információkeresési készségek fejlesztésével iskolai csoportok számára nyújtott szakkör
jellegű foglalkozások keretében.

Digitális készségek fejlesztése 2014-2020 között:
Digitális tartalomszolgáltatás
– a hagyományos tankönyveket, taneszközöket kiegészítő digitális tananyagok
biztosítása
– kutatás-fejlesztési, valamint pilot projektek lebonyolítása új tartalmak, módszerek
és tananyagok kidolgozására az infokommunikációs szektor szereplőivel
együttműködve
– a programozás oktatásának erősítése (informatika szakos tanárképzés)
– mobil platformon futó tananyagok és tanítást/tanulást támogató alkalmazások
fejlesztése
– a nyílt oktatási tartalmak (OER – Open Educational Resources) fejlesztése és
terjesztése határokon innen és túl

Digitális készségek fejlesztése 2014-2020 között:
Pedagógusképzés és -továbbképzés
– a pedagógusok digitális kompetenciájával kapcsolatos helyzetelemzés és átfogó
vizsgálat lefolytatása
– a digitális kompetencia fejlesztésének korszerű pedagógiai és technológiai alapokra
helyezése a pedagógus képzésben
– kutatás-fejlesztési programok a pedagógusképzés megújítására az informatikai
eszközökkel segített tanítás/tanulás tekintetében
– a pedagógus továbbképzések pedagógiai, módszertani és technológiai megújulása a
digitális készségek magasabbra szintre emelése érdekében

Köszönöm a figyelmet!
viktor.horvath@emmi.gov.hu

