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Digitális oktatás 
• Digitális Oktatási Stratégia (DOS, 2016)                                                                                        
• Implementációját a Digitális Pedagógiai                                                               

Módszertani Központ végzi (DJ Nkft./DPMK); 

Digitális gyermekvédelem 
• Digitális Gyermekvédelmi Stratégia (DGyS, 2016) 
• stratégia implementációja folyamatban 

Felnőttképzés és munkaerőpiac 
• Digitális Munkaerő Program (DMP, 2018) 
• a digitális munkaerőhiány enyhítése;  
• a felnőttképzés és szakképzés rendszerének modernizálása 

Digitális kompetenciák fejlesztése 
• minden polgár a lakóhelye közelében tudjon részt venni digitális  képzéseken 

(Neumann NKft / DJKK) 

A Digitális Jólét Program Digitális kompetenciák 

Cél: a digitális  kompetenciák hiánya egyetlen polgárt és munkavállalót se 
akadályozzon a digitális ökoszisztémában való részvételben.  

A DJP keretében elkészült / készül 



• A digitális kompetenciák mérésére és fejlesztésére 
alkalmas Digitális Kompetencia Keretrendszer feladata a 
társadalmi és gazdasági szempontból nélkülözhetetlen 
digitális kompetenciák mérése, fejlesztése, állami 
elismerése és tanúsítása. 

• A DigKomp egyben a kapcsolódó állami intézményrendszert 
és eljárásrendet is jelenti. 

• A DigKomp eredményeképpen a munkavállalók és a 
munkaadók számára átláthatóbb és nyomonkövethetőbb 
lesz a megszerzett digitális kompetenciák köre és szintje, 
amely hozzájárul a magasabb munkaerőpiaci relevanciával 
rendelkező munkavállalók elismeréséhez és egyben 
biztosítja a szükséges digitális kompetenciák megszerzését 
támogató jogkövetkezmények megítélését. 

Mi az a DigKomp ?  



1. információ-keresés, 

2. kommunikáció és együttműködés, 

3. digitális tartalmak létrehozása, 

4. biztonsággal kapcsolatos ismeretek, 

5. digitális eszközök önálló, rutinszerű kezelése. 

A digitális kompetencia öt fő területe 



A DigKomp előzményei 

DigComp 2.0 
Framework for Developing 
and Understanding Digital 

Competence in Europe 

2016. 

DigComp 2.1 
Digital Competence 

Framework for Citizens 

2017. 

DIGCOMP 
Framework for Developing 
and Understanding Digital 

Competence in Europe 

2013. 

IKER 
InfoKommunikációs Egységes 

Referenciakeret 

DKKR 
Digitális Kompetencia 

Keretrendszer 

ESCO 
European Skills, 

Competences, Qualifications 

and Occupations 2018. 

Hazai implementáció 



Digitális Kompetencia Keretrendszer 



• Egységesíti a különböző oktatási 
és képzési kimenetek szintezését, 
elbírálását, tanúsítását; 

• Biztosítja a munkaerőpiaci 
igényekkel és a nemzetközi 
keretrendszerekkel való naprakész 
megfeleltetést; 

• Intézményesíti a digitális 
kompetencia kezelését. 

Miért fontos a DigKomp? 



DigKomp-ECDL illeszkedés 
és együttműködés 

  

• A  referenciakeret eleve az együttműködésre 
épül, hiszen a digitális tudás tartalma, szintjei is 
változnak, fejlődnek majd, ezért a kompetencia 
leírásokat újra kell majd fogalmazni, fejleszteni  

• A hazai szabályozás – amennyiben elfogadják – 
a megfeleltetés lehetőségét bármely, 
standardizált tanúsítvány rendszer számára 
lehetővé teszi.  

• Igy ha valaki itthon ECDL vizsgát tesz majd, 
akkor egyben a DigKomp megfelelő szintjét is 
teljesítette. 

• További lehetőség: ha a DigKomphoz itthon 
kedvezmények kapcsolódnak majd, és így az 
ECDL képzések sikeres elvégzése esetén 
szerzett tanúsítvány egyben a hazai DigKomp 
előnyöket is biztosítja majd. 

• Az ECDL-hez hasonlóan azonban bármely hazai 
képzés is megfeleltethető lesz majd a 
DigKompnak egy megfelelő eljáráson keresztül  
 
 
 
 



• Fejlesztés koncepció 

• Szervezeti, intézményi, finanszírozási modell 

• Digitális kompetenciák mérési és tanúsítási 
rendszerének eljárásrendje 

• Digitális kompetenciák validálásának és 
beszámításának eljárásrendje 

• Operatív szakmai-egyeztető és konzultációs fórum 

• Szabályozási és intézményi feltételrendszer 
kialakítása 

• Képzési regiszter szolgáltatói funkciókkal 

• A felnőttképzési törvény módosítása, a digitális 
készségek fejlesztését biztosító ösztönzőrendszer 
kialakítása  

• EFOP 3.2.15 keretében tanári és tanulói digitális 
kompetencia keret kidolgozása 

A kormányhatározat fő feladatai 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!  

Jobbágy László  
ügyvezető 
Digitális Jólét Nonprofit Kft.  


