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CÉL: FELKÉSZÍTÉS A MUNKAERŐ-PIACI ELVÁRÁSOKRA 

Technológiai változások által érintett 

szektorok a következő 15 évben:

Adatelemzéssel összefüggő 

tevékenységek (pénzügy, 

infokommunikáció, adatbekérés, 

adminisztráció, számvitel)

Folyamatmenedzsment, 

döntéshozatal (feldolgozóipar, 

szállítmányozás, logisztika, 

építőipar)

Automatizálható gyártási 

folyamatok (fizikai, kézi precíziós 

munkák)

How will AI-impact the Hungarian labour market (PwC Magyarország 

kutatása, 2019)

https://www.pwc.com/hu/en/publications/assets/How-will-AI-impact-the-

Hungarian-labour-market.pdf

https://www.pwc.com/hu/en/publications/assets/How-will-AI-impact-the-Hungarian-labour-market.pdf


DIGITÁLIS OKTATÁSI STRATÉGIA

Modern pedagógiai 

módszertanok 

elterjesztése

Pedagógusképzésben 

és továbbképzésben

Módszertani és 

technikai támogatás 

rendelkezésre állása

A digitális eszközök 

rendszeres használata 

és kollaboráció 

A digitális eszközök 

beépülése a tanulási-

tanítási folyamatba

Tanulói önállóság
Esélyegyenlőség 

megteremtése

• Alapkészség!

• Transzverzális kompetencia

• Minden tantárgyban

• Napi szinten

• A cél a diákok (!) digitális 

kompetenciáinak fejlesztése



DOS Ebből fakadó tartalomszolgáltatási igények

500 tanulónként 1 db 3D nyomtató beszerzése. Közgyűjteményi 3D nyomtatható fájlbank.

A szaktantermek 40%-ának felszerelése 3D megjelenítésre 

VR-szemüvegekkel.

VR szemüveg használatát támogató 

megoldások.

3 tanulónként egy programozható robot.
A robotika, algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése tárgykörbe tartozó megoldások.

Digitális dataloggerek a természettudományos 

szaktantermekben.

Problémaközpontú megjelenítés, projektek, 

jó gyakorlatok.  

Multimédia laborok létrehozása (digitális kamera, VR 

megjelenítő, multimédia szerkesztésére alkalmas 

munkaállomás és perifériák).

Szerkeszthető, letölthető, sokszorosítható, 

megosztható tartalmak. 

Tanulói saját eszközök bevonása (BYOD).
Mobileszközön (tableten, telefonon) 

megjeleníthető reszponzív kialakítás.

A DOS INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSI IRÁNYOK



PEDAGÓGIAI PARADIGMAVÁLTÁS – HOZZÁADOTT ÉRTÉK



Megfelelő mennyiségű és jó minőségű tartalom - a
tanulási folyamat támogatásához, a forrásközpontú
ismeretszerzéshez.

Tantárgyi kapcsolódás, köznevelési szempontú
metaadatgazdagítás.

Kész tananyagok helyett „alapanyagok” szükségesek a
digitális kompetenciafejlesztéshez.

Stratégiai cél, hogy az ágazati adatvagyon hasznosítása
növelje az oktatás eredményességi, hatékonysági és
méltányossági mutatóit.

Az esélyegyenlőség horizontális céljai szerint a
közgyűjteményi oldalak a tanulási nehézségekkel küzdő
fiatalok számára is kínáljanak alternatív tanulási
megoldást.

A közgyűjteményi tartalmak támogassák az alkotó
eszközhasználatot és a kollaboratív munkaformát.
Ennek érdekében a rekordok letölthetők,
szerkeszthetők, megoszthatók legyenek.

A digitalizált közgyűjtemények használata az
oktatásban, egy minősített, validált „szimulációs
környezetet” hozzon létre, az élethez szükséges rutinok
kialakításához és beépüléséhez.

VALIDÁLT TANULÁSI KÖRNYEZET – LIFESTYLE



ESZKÖZELLÁTOTTSÁG VS. KOMPETENCIA

A 12 ÉVES DIÁKOK 40 %-A 3. 

SZÖVEGÉRTÉSI SZINT ALATT

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA MÁR 

OKOSABB A 12 ÉVESEK 40 %-ÁNÁL 



IRÁNYOK A PEDAGÓGIÁBAN
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a • Motiváció

• Önálló 
tanulásra 
alkalmas 
tartalmak
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tartalmak

• Szerkeszthető 
tartalmak

• Kollaborációs 
munkára 
alkalmas 
szolgáltatások
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• Problémaköz-
pontú 
megközelítés

• Eszközhasz-
nálati
kompetencia 

• Alkotás

• Újraértelmezés

• Kommunikáció E
s

é
ly

e
g

y
e

n
lő

s
é

g
, 

fe
lz

á
rk

ó
z
ta

tá
s • Differenciált 

tartalom

• Akadály-
mentesítés

• Könnyen 
érthető 
kommunikáció

• Szintezett 
tartalom

• Kontextus



KÖZGYŰJTEMÉNYEK A TANÍTÁS-TANULÁSI FOLYAMATBAN

10 millió találat

Szt. László hermája 
(5., 12., 46. találat)

Google

616 408 találat 

1-4. oldal István Király 
Múzeum évkönyve 
angol, francia, német 
nyelven

Hungaricana

2249 találat

Relevancia alapján: 1-
4. oldal A Szent István 
Király Múzeum 
közleményei

6. találat: Kossuth 
Lajos

Europeana

Tematikai 

egység

A magyarság történetének 

kezdetei és az Árpádok kora

Órakeret 

16 óra

Kerettanterv 5-6. évfolyam

Pedagógusok és diákok 

jellemzően nem tudják, hol 

kereshetnek közgyűjteményi 

tartalmakat.

Találat esetén pedig a 

relevancia nem biztos.



KÖZGYŰJTEMÉNYI DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIA 

I. SZAKASZ (2017-20) – FÓKUSZBAN AZ OKTATÁS

A pedagógiai paradigmaváltás szolgálatában.

Egyenlő hozzáférés.

Felhasználói szempontú adatgazdagítás.

A nemzeti alapműveltség digitális szolgáltatása.

Motiválja az önálló tanulást.

Élményt nyújtó szolgáltatások



IGÉNYEK, HIÁNYTERÜLETEK, ELVÁRÁSOK

Mindenki számára 
elérhető legyen! 

A kiemelt 
figyelmet igénylő 

tanulók 

számára is! 

Akadálymentes.

Motiváló, önálló 
tanulásra 
késztető! 

Érdekes.

Nat, kerettantervi 
témakörök 
mentén.

Problémamegoldó 
képesség 

fejlesztése.

A digitális 
kompetencia-
fejlesztéshez 

kínáljon alapot.

Forrásközpontú 
tanulás 

támogatása. 

Tudáskonstruálás.

Alkotó 
eszközhasználat.



• Kulturális örökség digitalizálása 
az alapműveltség kialakítása 
érdekében.

• Nat, kerettantervek kulcsszavai.

• Akadálymentesített tartalom.

• Kapcsolódó tartalmak (más 
múzeumokból: szöveg, 
katalógus, fénykép, festmény, 
tárgy, videó, hanganyag, térkép, 
levél stb.).

• Interaktív feladat, foglalkoztató 
füzet, letölthető feladatsor, 
problémamegoldásra alkalmas 
felvetés, oktatóvideó, előadás.

MIVEL TUDNAK HOZZÁJÁRULNI A MÚZEUMOK A 

KÖZNEVELÉSI HASZNOSÍTÁSHOZ?

#tantárgy/tématerület 

#highlights 

#kiemelt figyelmet 
igénylő tanulók 

#kontextus 

#pedagógia



Az egyetlen igazi kép Petőfiről

A Petőfi-dagerrotípia az egyetlen Petőfi Sándor

alakjáról fennmaradt fénykép. Készítésekor

sokszorosításra még nem volt alkalmas. Egyedi, 9,9

x 6,8 cm méretű műtárgy. Feltehetően Petőfi Sándor

barátja, Egressy Gábor színész készítette 1844–45

körül. A dagerrotípiákat ezüstréteggel bevont

rézlemezre készítették. A költő a képen a jobb

karjával egy biedermeier székre támaszkodik.

Ruházata sötét, magasan záródó zsinóros atilla és a

nyaka köré tekert sötét, zsinóros szegélyű, hosszú

nyakkendő. Tovább…

Kapcsolódó művek:

MÚZEUMOK AZ OKTATÁSÉRT

Minden témához kapcsolódó 

múzeumi digitális rekord



FORRÁSKÖZPONTÚ TANULÁS/DIFFERENCIÁLÁS

Az egyetlen igazi kép Petőfiről

Petőfi Sándor alakjáról fennmaradt fénykép.

Petőfi Sándorral kapcsolatos művek: ITT

Hogyan készült ez a kép? Bővebben: ITT

A fényképet a barátja Egressy Gábor színész készítette.

Ki volt ő? Bővebben: ITT

A kép 1844–45 körül készült.

Milyen művek készültek ebben a korszakban? Bővebben: ITT

A költő a képen a jobb karjával egy biedermeier székre támaszkodik.

Biedermeier stílusú tárgyak: ITT

Ruházata: sötét, magasan záródó zsinóros atilla.

Milyen ruhadarab az atilla? Bővebben: ITT



Szolgáltatásfejlesztés:

Hozzáadott érték

Motiválás, aktivitás

Gondolkodásfejlesztés

Tervezés, kreativitás

Problémamegoldás

Digitális kompetenciafejlesztés

INTERAKCIÓ, AKTIVITÁS – ONLINE, OFFLINE



MIRŐL SZERETNE INFORMÁLÓDNI EGY TANÁR VAGY DIÁK?

Kiállítások 
Múzeumpedagógiai 

foglalkozás
Interaktív 

megoldások

Digitalizált 
gyűjtemény

Letölthető anyagok Akadálymentesítés

Szolgáltatások Szállás, étkezés
Guide

(nyelvek)

Ajánlott korosztály

Tantervi tematika

Érdekességek

Aktivitások



INTERAKTÍV MEGOLDÁSOK

AKTIVITÁS



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
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