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Infokommunikációs 
fejlesztés

A tudásalapú társadalom alapja az információáramlás. Éppen ezért az oktatásügy 

az a terület, ahol az információáramlás feltételeit, az információs társadalom alapjait

meg kell teremteni. Haladéktalanul. Az infokommunikációs tanulási-tanítási 

technikák elterjedése ma már az egész fejlett világra jellemzô, és ez rövid idôn belül

átírja a teljes eddigi pedagógiai gyakorlatot. Az infokommunikációs technológia, 

az IKT teszi lehetôvé a legfrissebb tudományos eredmények közvetítését és 

a gyakorlatban is megvalósíthatóvá a személyre szabott képzést. Az IKT terjedésével 

a tanulás felfedezô aktivitássá válik, akár nemzetközi közösségek is kiépülhetnek és

maga az iskola, mint intézmény intellektuálisan is izgalmas hellyé alakul át,  és újfajta

tanárszerep jön létre, aki már nem az ismeretek birtokosaként, 

hanem egyfajta idegenvezetôként jelenik meg, aki utat mutat 

a kulturális értékek a tudományos eredmények rengetegében.

Az Oktatási Minisztérium 2002-2006 közötti fejlesztéseivel lehetôvé tette, 

hogy létrejöjjön a XXI. század iskolája Magyarországon, 

ahol az iskola húzóágazattá válhat. Ez az egyik legjelentôsebb folyamat ami ebben 

az idôszakban az oktatásügyben megkezdôdött.

TARTALOM

Közháló

Iskolai hálózatok 

Tantermi IKT eszközök

Informatikai normatíva

Roma Oktatási Informatikai

Projekt

Tudás alapú társadalom

Digitális tudásbázis

Oktatási Információs

Rendszerek
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■ A Sulinet Program 
keretében az összes 

magyarországi középiskolát
sikerült rákötni az internetre,

akkor ezzel Európában 
egyedülállóvá váltunk.

■ Magyarország aláírja 
a Bolognai Nyilatkozatot,
mely a bolognai folyamat

alapdokumentuma. 
A nyilatkozat aláírásával 

az aláíró országok önként
vállalták, hogy felsôoktatás-
politikáikat összehangolják. 

E folyamat eredményeképpen
az egyes országok 

felsôoktatási rendszerei egy
nagy, európai rendszer, 

az Európai Felsôoktatási 
Térség részeivé válhatnak.

■ Elindul az Elektronikus 
Információszolgáltatás 

Nemzeti Program (EISZ),
melynek célja a felsôoktatás

és a tudományos kutatás
számára nélkülözhetetlen

hazai és nemzetközi 
elektronikus 

információforrások központi,
nemzeti licenc alapján 
történô megvásárlása.

■ Az ország 2530 iskolával
rendelkezô települése közül

mindössze 595-ben 
használhattak internetet 

a tanulók, és a 14 éves 
korosztálynak 20 százaléka

„digitálisan analfabéta“ volt.

■ A Sulinet Program 
keretében további 1140 

oktatási intézmény kapott
ingyenes Internet hozzáférést.

■ Az iskolai számítógépes
munkaállomások száma 122

ezer. A multimédiás számító-
gépek (Pentium III-IV, Athlon
processzorokkal rendelkezô

PC-k) száma mindössze 
20 ezer volt.

■ 2003 elsô felére összesen
2340 sulinetes számítógép

labor létesítése fejezôdik be.
1 labor átlagosan 1 szervert
és 7 munkaállomást jelent.

■ Az Oktatási Minisztérium
120 millió forintot különített

el az utolsó éves közép-
iskolás tanulók számítógép-
felhasználói vizsgájára, arra

hogy a 2002/2003-as 
tanévben az utolsó éves 

gimnáziumi, szakközépiskolai
és szakiskolai tanulók 

ingyenesen tehessék le 
az ECDL-vizsgát.

■ 2003. július 1-én 
megkezdôdött Sulinet 

Expressz Program. Célja az
internet és a számítástechni-
kai eszközök elterjedésének

elôsegítése, mégpedig 
az oktatás modernizálása
irányított adócsökkentés 
formájában. A cél tehát 

az információs társadalom
családi infrastruktúrájának

megteremtése volt. 
A program nyújtotta 

adókedvezményt kezdetben
az oktatás szereplôi, 

a pedagógusok, a szülôk és 
a diákok vehették igénybe.

■ 2003. augusztusában 
kiírták a Közhálóprogram 

elsô öt tenderét. A Közhálóba
beletartoznak majd az eddigi

Sulinet-végpontok (iskolák,
kollégiumok és szakképzési

intézmények), az informatikai
tárca végpontjai (pályázati

nyertesek és eMagyarország
pontok), valamint a további

bôvítéseknek köszönhetôen 
a kórházak és a mûvelôdési

házak is. 

■ 2003 ôszén létrejön 
a Digitális Középiskola – 

elsôsorban hátrányos 
helyzetû roma 

hallgatók számára.

■ 2003. november
A Sulinet Expressz program

1998-1999

2001-2002

2003

keretében az Oktatási 
Minisztérium, az Informatikai

és Hírközlési Minisztérium, 
a Sulinet Programiroda és 

a Pedagógus-továbbképzési
Módszertani és Információs
Központ pályázatot hirdetett
informatikai és informatika

alapú támogatott pedagógus
továbbképzésekre. A pályázat

18 különféle informatikai
képzést kínált fel 
a jelentkezôknek, 

pl: tanítókat segítô 
informatikát, adatbázis-

kezelést, rendszergazda, 
stb. ismereteket 

10 000 fô részére. 

Kronológia



105

2004
■ A Közháló Program 

keretein belül 2301 iskola
technológiai migrációja 

történt meg, melynek során
az intézmények átkötésre 

kerültek a régi „Sulinet” há-
lózatból a fejlettebb, emelt

szintû szolgáltatásokat kínáló
„Közháló” rendszerbe.

■ Az iskolák egyharmada 
128 kbit/sec-os internetes
sávszélességet kapott, és

a többségre is jellemzô volt
a 384 kbit/sec-os sebesség.

Alig 20% rendelkezett 
768 kbit/sec feletti 

hozzáféréssel.

■ 2004 elsô félévében az IHM
által kiírt pályázat keretében

300 wireless hálózat 
átadására került sor 

a középiskolák számára

■ Az OM 600 elzárt vagy
határon túli iskolának 

biztosított mûholdas 
adatszórást.

■ A Sulinet Programiroda 
koordinálásával pályázati

úton 30 közoktatási 
intézményt lett kiválasztva 

a Magyar Innovatív Iskolahá-
lózat létrehozásához. Az 

innovatív iskolák úttörôk az
iskolák között a Sulinet Digi-
tális Tudásbázis tartalomfej-

lesztési eredményeinek 

alkalmazásában, azok tan-
órába való integrálásában, a
digitális pedagógia magyar-
országi elterjesztésében és

az infokommunikációs tech-
nológiákon alapuló pedagó-

gus-továbbképzésben.

■ A Tisztaszoftver Program
keretében az IHM megálla-

podást kötött a Microsofttal.
A megállapodás valamennyi,

a közoktatási intézményekben
használt munkaállomásra

biztosítja a mindenkori 
legfrissebb Microsoft 

operációs rendszer és irodai
programcsomag 

professzionális változatának,
a középiskolák számára 

pedig emellett a Microsoft
szervertermékeinek 

használatát. A megállapodás
kiterjed az általános és 

középiskolai pedagógusok
saját számítógépeire is.

■ Hárommilliárd forintból 
valósult meg a digitális 

zsúrkocsi program, 
amelyben összesen 1100 

projektorral, notebookkal és
DVD-lejátszóval felszerelt

prezentációs eszköz került 
az iskolákhoz. 

■ A digitális zsúrkocsi-
program részeként 300 

wireless (vezeték nélküli)
hozzáférési pontot adtak át.

■ Az idegen nyelvû 
oklevélmelléklet (Diploma

Supplement) kiadásával 
kapcsolatos feladatok, 

egyeztetések elindulnak. 
A hallgatók és végzett 

szakemberek nemzetközi
mobilitása következtében

fontossá vált a képesítések, 
a fokozatok, a tanulmányi

teljesítményt igazoló 
tanúsítványok kölcsönös 

elismere, ezt könnyíti meg az
oklevélmelléklet.

■ 2004. március
22 témában  10.000 pedagógus

számára kezdôdött 
támogatott továbbképzés. A

10.000 pedagógus pályázattal
került kiválasztásra.

■ 2004. július 1-jén
a Sulinet Expressz Program

átalakult, ettôl kezdve 
a személyi 

jövedelemadóról szóló 
törvény hatálya alá tartozó

minden magánszemély 
jogosult volt a programban

részt venni, a vásárlóknak 50
százalék önrészt kell 

vállalniuk minden terméknél.

■ 2004. szeptemberében
jelent meg az Sulinet 

Digitális Tudásbázis 
keretrendszer elsô változata,

akkor két tantárggyal: 
földrajzzal és történelemmel.

■ 2004. októberében
a budapesti A38 állóhajón

mutatta be ECDL-újdonságait
a Neumann János 

Számítógép-tudományi 
Társaság. Az ECDL 

Alapítvány a 2005. évben 
„A digitális írástudásért” díjat

adományozta Magyar 
Bálintnak. A nemzetközi 

zsûri a díjat a miniszternek,
mint az informatikai 

írástudás terjesztésért 
legtöbbet tett állami 
vezetônek ítélte oda.

■ 2004 végéig további 
8 tantárgy (matematika, 

fizika, biológia, kémia, 
magyar nyelv, magyar 
irodalom, ének-zene, 

mozgókép és médiaismeret)
anyaga került a Sulinet 
Digitális Tudásbázisba. 
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■ Az iskolai munkaállomások
száma elérte a 148 ezret. 

A multimédiás számítógépek
2005 végére már 45 ezer.

■ Körülbelül húszezer 
pedagógus vett részt 

az SDT-vel kapcsolatos 
továbbképzésben.

■ Pályázati lehetôség nyílt 
a gimnáziumok wireless 

hálózatának kialakítására
százmillió forint értékben.

■ 2004 és 2005 oktatásinfor-
matikai pályázatai kapcsán

(Szakiskolai program, 
Decentralizált pályázatok)
közel 1000 interaktív tábla

került szétosztásra 
elsôsorban a szakképzési 

intézményekben.

■ A Tisztaszoftver program
keretében az iskolák 

összesen 1,7 milliárd forint
értékû Microsoft és Sun
szoftvert használhatnak 
a 2008 márciusáig szóló

licenszmegállapodás szerint.

■ 2005. január 31-én 
az Európai Unióban bevezetik
az Europasst – a képesítése-

ket és kompetenciákat 
átláthatóvá tevô új egységes

európai keretrendszert. 
Az Europass keretrendszer

öt olyan, már meglévô 

európai átláthatósági 
dokumentumot foglal 

magában, amelyek számos
közös vonással rendelkeznek.

Mindegyikük ugyanazt a célt
kívánja elôsegíteni: azt, hogy

az emberek be tudják 
mutatni végzettségüket és

szakértelmüket, és 
mindegyiküket Európa-
szinten fejlesztették ki.

■ 2005. április
Elkészült a Magyarország

Képes Történelmi 
Kronológiája címû internetes

adatbázis. A magyar 
történelem nevezetes 

évszámaihoz, 
eseményeihez 

12 ezer képet társítottak 
a szerkesztôk. A Sulinet 
Digitális Tudásbázishoz 

(SDT) kapcsolódó adatbázis 
jelentôs segítséget nyújt 

az infokommunikációs 
technológiát az oktatás 

folyamatában felhasználó 
pedagógusoknak.

■ 2005. május
Az elsô évfolyamos tanulók

év végi minôsítésének 
a könnyebb elkészíthetôsége

érdekében, az Oktatási 
Minisztérium az elôzô 

tanévben minden iskola 
számára rendelkezésre 

bocsátott egy számítógépes
programot.

■ 2005. májusában 
továbbképzést írtak ki 

mintegy 17.000 pedagógus
számára arról, hogy miként

lehet hasznosítani a digitális
tudásanyagokat a tanórákon.

■ Az informatikai normatívá-
ból származó 6,2 milliárd 

forintból az iskolák 
a nagyrészt elavult számító-

gépparkjukat újították fel, 
a támogatásnak köszönhetôen

22 ezer PC, 3 ezer notebook,
438 szerver, több mint 

24 ezer monitor és több 
mint 5 és félezer nyomtató

került az iskolákba.

■ A 3/2005. (III.1.) OM 
rendelet alapján, és az ott

meghatározott eljárási rend
szerint a Fenntartók, 

a rendeletben meghatározott
1600 Ft/tanuló/év normatíva-

hányad terhére iskolai
adminisztrációs és ügyviteli
szoftverek felhasználására

szerezhettek engedélyt. 
Az akkreditációs eljárás elsô
fordulója 2005-ben lezajlott,
és 3 ügyviteli rendszer meg

felelt a kiírt paramétereknek. 

■ Sor került a „Vezetôi 
döntéseket támogató, adattár
alapú mutatószámrendszer”

címû projekt elindítására,
melynek célja a intézményi
és központi információigé-

nyeken alapuló, közvetlenül 
a felsôoktatási intézmények
tanulmányi és gazdálkodási

adatbázisaiból származó
adatokra épülô, stratégiai
döntéseket segítô adattár

koncepciójának kidolgozása.

■ Elindul az Európai 
Képesítési Keretrendszer

(EQF) kialakításához szüksé-
ges európai és nemzei szintû

konzultáció. Az EQF célja,
hogy biztosítsa a legkülönbö-

zôbb nemzeti és ágazati 
képesítési rendszerek és 

képesítési keretrendszerek
közötti átjárhatóságot – a

végzettségek elismerésének
közös referenciakeretéül

szolgálhat.

■ 2005. október közepétôl 
elindult a Közhálóban a sáv-

szélesség emelése
1Mbit/sec-ra, minden olyan

helyen, ahol lehetôség nyílik
rá technológiailag (ADSL-
van, ez az iskolák 90 %-át

érinti).

■ 2005. november 8-tól 
bevezetett változások alapján
kizárólag teljes konfigurációk
és notebook-ok szerezhetôek

be a Sulinet Expressz 
Program keretében.

■ 2005 november 30-ig 
másfélmillió diák és 

2005

Kronológia
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■ Február 27-28-án 
megrendezésre került 

Budapesten az Európai 
Képesítési Keretrendszer
nemzeti konzultációinak

eredményeit összegzô 
konferencia

■ Március 1-jén hatályba lép 
az új felsôoktatási törvény.

■ Kipróbálásra és bevezetésre
kerül az Oktatási Minisztérium

tanulásmenedzsment 
rendszere (Learning

Management System: LMS),
az Educatio–LMS. 

Az Educatio–LMS rendszerrel
mintegy 15.000 foglalkozásnyi

közoktatási és szakképzési
digitális tananyag válik 
elérhetôvé elemenként 

és képzési programokba 
fûzve egyaránt.

■ Az adatátvitel minôségének
javítása érdekében 

megvalósul az optikai hálózat
kiépítése a Nemzeti 

Fejlesztési Terv II. keretében.

■ Valamennyi 
közintézménynek – 

a kulturális intézményeknek,
könyvtáraknak, szociális és

jóléti intézményeknek, 
kórházaknak, szakorvosi 

rendelôknek – legyen 
lehetôsége a szélessávú

internet elérésére. Jelenleg
900 településen folyik az

elektronikus ügyintézéssel
kapcsolatos fejlesztés. 

■ A 62 ezer tanterembôl 40
ezer jut interaktív táblához.

pedagógus kapja meg 
az oktatási azonosító számát
tartalmazó igazolását. Ez az

igazolás nem helyettesíti a
diákigazolványt és nem 

minôsül hatósági 
igazolványnak, célja 
az érintett személy 

tájékoztatása a számára 
kiosztott azonosító számról,

amelyet a késôbbiekben 
egyre szélesebb körben lehet

felhasználni az oktatási 
jogviszonyt érintô 

ügyintézések során 
(pl. diákigazolvány igénylés,

felvételi eljárás, stb.).

■ 2005. december 1-én 
sajtótájékoztatót tartottak 

a Sulinet Expressz Program
mérlegérôl. A Sulinet 

Expressz Programnak 
köszönhetôen 150 ezer új

számítógép került 
a háztartásokba, 500 ezer
számítógépet újítottak fel,

600 ezer család jutott 
számítástechnikai eszközhöz

- közölte az oktatási tárca.
Közbeszerzési eljárás 

nyomán 55510 nagy értékû
hardvereszköz jutott el a 

közoktatási intézményekhez
6,2 milliárd forint értékben.

■ 2005. december 5.
Az Educatio Kiállításon az

OM bemutatja a digitális 
tartalom fejlesztés, az

Egységes Oktatási Azonosító
és Diákkártya rendszer és az
elektronikus adminisztrációs
rendszerek bevezetése terén

elért eredményeket.

■ 2005. december 16-án 
Magyar Bálint oktatási 

miniszter Miskolcon, 
egy zömmel roma gyerekeket

oktató iskolában átadta 
az 5000. Közháló-végpontot.

■ 2005. december 31-ig  5100
iskola lett bekötve a széles-
sávú internet hálózatába. (A

Közháló rendszerbe bekötött
intézmények száma 7300.)

■ Együttmûködési 
megállapodás aláírása 

az EISZ program 2005-2007.
idôszakban történô 

finanszírozására az Oktatási
Minisztérium (OM), az 
Magyar Tudományos 

Akadémia (MTA), az Nemzeti
Kutatási és Technológiai 

Hivatal (NKTH) és 
az Országos Tudományos
Kutatási Alapprogramok 

Iroda (OTKA) között.

2006 2008

2010

2007-2013
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AII. Világháború idôszakát követôen felgyorsuló techno-
lógiai fejlôdés világszerte új kihívások elé állította az
oktatási rendszereket. A tudásátadás hagyományos út-

jai immáron nem tudják kiszolgálni a munkaerôpiaci igénye-
ket. Az általános, átfogó mûveltség, az egységes világkép kiala-
kítása, a francia enciklopédisták eszménye: a világ megismer-
hetôsége szinte elérhetetlenné vált a felhalmozódott és átlátha-
tatlanul rétegzôdött tudás hatalmas tömegében.

Az oktatás céljának homlokterébe sokkal inkább azon képes-
ségek, készségek elsajátíttatása került, amelyek lehetôvé teszik,
hogy az egyén saját egyedi élethelyzeteinek és adottságainak
megfelelô tudást szerezzen meg, amellyel újra meg újra bizto-
sítani tudja érvényesülését a specializálódásra épülô gazdasági
és szociális környezetben.

Az egyedi élethelyzetekben, munkakörnyezetben szükséges
tudás olyan sokféle lehet, és olyan gyorsan változik, hogy az az
alapoktatás során elsajátíthatatlanná vált. Ezért elengedhetet-
len, az oktatáson kívüli tudásszerzés, tudásépítés készségének
kialakítása, az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning) el-
sajátítása. Ezt a képességet ugyanakkor már az alapoktatás so-
rán kell átadni. Ennek a képességnek a kifejlesztése a tanulók-
ban az oktatási intézményrendszer felelôssége.

Az élethosszig tartó tanulás képessége különféle alkompeten-
ciákból tevôdik össze. Az írás, olvasás készsége, valamint a ta-
nulási folyamatot katalizálni képes alap lexikális ismeretkészlet
továbbra is elengedhetetlen. Ezeket egészíti ki az idegennyelv
tudás, valamint az infokommunikációs technológia felhaszná-
lási készsége. Az infokommunikációs ismeretek ráépülnek az
informatikai ismeretekre, de túl is mutatnak azokon a külön-

féle (nem csak számítógép) médiumok kezelésének, értelmezé-
sének képességében.

A valódi, használható tudás jelentôs többsége azonban nem
érhetô el passzív befogadással. A tudás megszerzésének folya-
mata a tudásalapú, információs társadalomban jelentôsen meg-
változott. Alapadatok tömkelege érhetô el különbözô források-
ból. Az adatok környezete, forrása meghatározza a belôlük fel-
építhetô információkat. Az információk illesztésével, elsajátítá-
sával felépíthetô a tudás, amelynek alkalmazásával oldhatóak
meg a feladatok, problémák. Az itt leírt folyamat több eleme is
óriási változáson esett át az elmúlt évtizedekben. Az elérhetô
adatok mennyisége drámaian megnôtt. Az adatok érvényességi
ideje ugyanakkor jelentôsen lecsökkent. Az adatok, informáci-
ók jelentôs része pontatlan, vagy egyenesen téves, hamis. Az
egyedileg felépített tudáselemek belsô struktúrája jelentôsen el-
térô lehet, amely lehetetlenné teszi, hogy azonos mintázat alap-
ján alkalmazzuk ôket az adott problémákra. Mindezek miatt a
tudás megszerzésének folyamatát ki kell egészíteni az adatok,
információk tudássá szervezésének képességével és a kritikai
hozzáállással, méghozzá önállóan, illetve egyenrangú tagokból
álló csoportokban. A tudás alkalmazásánál pedig ki kell fejlesz-
teni az egyedi megközelítési módszerek kialakításának és alkal-
mazásának képességét a sablonszerû módszerekkel szemben.

A Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erôforrás Operatív
Programjainak hatáskörében megújul a közoktatási peda-
gógiai módszertan, lehetôvé téve, hogy a pedagógusok
olyan megközelítésben mutassák be a kerettantervek
anyagát, amely alkalmas a késôbbiekben a tanulók képes-
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ség és készségfejlesztésére. Így különösen hangsúlyos a
probléma feltárás-megoldás, a csoportos munka különbö-
zô változatainak alkalmazása, az epochális megközelítés.

Az élethosszig tartó tanulás képességeinek megteremtése
ugyanakkor új szellemi és fizikai infrastruktúra megteremtését
kívánja meg, amely képes kiszolgálni a megváltozó igényeket.
A fentebb leírt információ-tudás megközelítési paradigmavál-
tás kihat a tananyagok szerkezetére, az alkalmazandó pedagó-
giai módszerekre, valamint áttételesen a szükséges fizikai inf-
rastruktúrára is.

Ma már, éppen a technika fejlôdésének köszönhetôen, a tudás
átadás, illetve az elôzôekben leírt egyéni tanulási folyamat kön-
nyebb elsajátítását lehetôvé tévô eszközök, berendezések is meg-
jelenhetnek a tantermekben. Ilyen eszközök mindenek elôtt az
Internet elérést lehetôvé tévô intézmények közötti hálózat, a
belsô hálózat, a tantermi számítógépek, a digitális zsúrkocsik.
Mindezek közül kiemelkedik az interaktív tábla, amely átmene-
tet jelent a frontális és egyéb oktatási módok között; lehetôvé te-
szi az informatika elônyeinek széleskörû alkalmazását (gyors tar-
talom elérés, multimédia, stb.) annak esetleges hátrányai nélkül.

A korábban nem alkalmazott eszközök amellett, hogy lehetô-
vé teszik a kor kihívásainak megfelelô oktatást, óriási kihívást
is jelentenek eltérô pedagógiai módszertani igényükkel, eltérô
infrastruktúrafejlesztési- és gyökeresen eltérô finanszírozási
igényeikkel. Mindezek leküzdésére az Oktatási Minisztérium
átfogó, több különbözô területen ható, de összehangolt fejlesz-
téssorozatba kezdett a magyarországi oktatás felzárkóztatására

az európai országokhoz összhangban az EU ajánlásaival és a
hazai viszonyokkal.

Az Oktatási Minisztérium a nemzetközi felmérések ta-
pasztalatai, valamint a hazai munkaerô piaci visszajelzé-
sek alapján immáron 10 éve észleli, hogy a globalizálódó
piacon, illetve a változó életviteli körülmények között a
magyar oktatás már nem tud olyan magas, hagyományo-
san kiemelkedô teljesítményt nyújtani, mint a XX. század
középsô harmadában.

A lemaradás leküzdésére, sôt az oktatási rendszerek élmezô-
nyébe kerülésre kiemelkedôen jó adottságokkal rendelkezik
Magyarország. A kialakult intézményrendszer, a képzett ren-
delkezésre álló pedagógus réteg olyan alap, amelyre ráépülhet
az átfogó reform. Ezen reform kiemelkedôen fontos elemei az
infokommunikációs infrastruktúra kialakítása és naprakészen
tartása, az oktatási tartalmak és az oktatási módszertan megújí-
tása. A szakmák egyre nagyobb hányada igényli a digitális írás-
tudás meglétét, de mindennapjainkban is egyre nélkülözhetet-
lenebbé válnak az informatikai ismeretek. A hátrányok leküz-
dése érdekében az Oktatási Minisztérium egy középtávú okta-
tásinformatikai stratégiát dolgozott ki – illeszkedve a középtávú
közoktatás-fejlesztési stratégiához, – ami az IKT alapú konst-
ruktív pedagógia elterjesztésére és bevezetésére irányul.

Nem azt kell felhasználnunk az életünkben, amit az oktatás
során elsajátítottunk, hanem olyan tudást kell megszereznünk
az oktatás során, amilyenre az életünk során szükség lehet.

Bevezetô
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Avilágháló mindennapos használata és folyamatos hoz-
záférhetôsége elengedhetetlen az oktatás alaptevékeny-
ségének folytatásához. A bemutatott tartalmak, a tan-

anyagok mind nagyobb része már digitálisan érhetô el, de a fel-
adatok, illetve az oktatás szervezés is igényli az iskola kapcso-
latát más iskolákkal, tartalomszolgáltatókkal, a minisztérium-
mal, valamint a szülôkkel az Interneten keresztül. Az Interne-
ten megjelenô digitális oktatási tananyagok, tanulói- és iskolai
információ-szolgáltató portálok, idegen nyelvû tartalmak elér-
hetô közelségbe hozzák a versenyképesség fenntartását még a
legtávolabbi oktatási intézményben is valódi esélyegyenlôséget
teremtve. 

A hazai felsôfokú és középfokú oktatási intézmények mind-
egyike szélessávú bérelt vonali, illetve betárcsázós, az általános
iskolák negyede – döntôen betárcsázós – Internet hozzáférés-
sel rendelkezett 2002. végén.

A Közháló Program eredményeként azonban 2005. decem-
ber 31.-ig minden közoktatási intézmény felkerült a világháló-

Közháló

KÖZHÁLÓ PROGRAM – BEKÖTÖTT INTÉZMÉNYEK
SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

2004. március 26. 400 intézmény
2004. június 18. 2100 intézmény
2004. szeptember 17. 3500 intézmény
2005. január 7. 4300 intézmény
2005. február 18. 5300 intézmény
2005. szeptember 30. 6374 intézmény
2005. december 31.-ig 7300 intézmény, ebbôl 

5000 Sulinetes végpont (iskola)
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ra, miközben az elavult vagy nem költséghatékony megoldáso-
kat felváltotta az ADSL technológia.

A kormány eddig mintegy 15-18 milliárd forintot költött a
szélessávú internet hozzáférési lehetôség megteremtésére, jövô-
re pedig 7 milliárd forintot szánnak a fejlesztésre és az üzemel-
tetésére. 2005. dec. 31-ig 5100 iskola lett bekötve az Internetre,
az esetek több, mint 90%-ában 1 Mbit/sec-os sávszélességgel.

Az oktatás igényeinek kompromisszum-mentes kielégítéséért
a Nemzeti Fejlesztési Terv II. keretében 2007 és 2013 között
az adatvitel minôségének javítása érdekében megvalósul az op-
tikai hálózat kiépítése, amivel további, (hozzáadott értékû)
szolgáltatások lesznek elérhetôk (tartalomszolgáltatás, VOIP,
videokonferencia).

INTERNETHASZNÁLAT
AZ UNIÓBAN
Az Európai Unió újonnan csatlakozott országaiban a la-
kosság 7%-a idônként, míg 62%-uk egyáltalán nem
internetezik. Csak a Cseh Köztársaságban, Észtor-
szágban és Szlovéniában éri el a gyakori, illetve rend-
szeres internetfelhasználók aránya az 50%-ot. 
A most csatlakozott és a tagjelölt országokban 
leggyakrabban – a rendszeres felhasználók 80%-a
szerint – keresésre használják az internetet. 40% tölt
le nagy gyakorisággal játékokat és zenét, több mint
75% használja levelezésre, és körülbelül 32% 
azért csatlakozik, hogy csevegjen a neten és 
különbözô fórumokat látogasson.
Körülbelül az érintett országok fele eléri, többen 
pedig megközelítik a 100 középiskolai tanulóra jutó 
5-15 számítógép optimális arányát. 2001 és 2003 
között komoly elôrelépés történt a informatikai 
felszereltség tekintetében, hiszen például Cipruson, 
a Cseh Köztársaságban és Magyarországon 50%-os
volt a növekedés.
A megkérdezettek 8-11%-a tartja a szélesebb körû
felhasználás egyik akadályának a számítógép és 
az internetcsatlakozás magas árát. (Ezért rendkívül
jelentôs, hogy a Közháló-program segítségével 
Magyarországon több, mint 5000 helyen ingyen lehet
internetezni – eMagyarország Pontok.) 
A megkérdezettek közül azok, akik nem használnak
internetet, ennek fô okaként a csatlakozási 
lehetôség hiányát jelölték meg, ami azt mutatja, 
hogy volna rá igény.

MÛHOLDAS 
ADATSZÓRÁS
Az IHM-ITP-24 jelû pályázatnak köszönhetôen 504,
nehezen hozzáférhetô vagy határon túli középiskolása
egyoldalú Internet ellátására került sor a mûholdas
adatszórás technológiai alkalmazásával. A mûholdon
rendelkezésre álló sávszélességgel a nagyméretû
tartalmakat közvetlenül az iskolák szervergépére 
sugározzák, ily módon teszik azt hozzáférhetôvé 
a diákok számára. Az Oktatási Minisztérium által 
felügyelt, naprakész internetes tartalmak naponta 
kerülnek eljuttatásra a nyertes intézményekhez.



A KÖZOKTATÁS ELEKTRONIZÁLTSÁGA – EURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK

Magyarország, 
2003

A 10 új EU tagország 
átlaga, 2003

A 15 régi EU tagország 
átlaga, 2001

6 4,3 7,7

14,4 6,6 11,6

20,5 11,1 n. a. 

2,4 2,8 2,8

10,7 5,8 5,8

18,9 12,4 n. a.

100 elemi iskolás tanulóra jutó
számítógép, 2003
100 középiskolás tanulóra jutó 
számítógép, 2003
100 felsôfokú tanintézetben tanuló 
diákra jutó számítógép, 2003
100 elemi iskolás tanulóra jutó, 
internet kapcsolattal rendelkezô
számítógép 2003
100 középiskolás tanulóra jutó, internet
kapcsolattal rendelkezô számítógép, 2003
100 felsôfokú tanintézetben tanuló diákra
jutó, internet kapcsolattal rendelkezô
számítógép, 2003
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Forrás: CEE Information Society Benchmarks. eEurope, Objective 2, 

Investing in People and Skills. Survey result September 2004.
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Az iskolai Internet kapcsolat nem jelenti automatikusan,
hogy a világháló az oktatási célra használt számítógé-
pekrôl is elérhetô. A hazai alap- és középfokú oktatási

intézményekben az oktatási célra használt számítógépek csak
71%-a van ellátva Internet csatlakozással. A középiskolákban
ez az arány kedvezôbb (83%), az általános iskolákban az átla-
gosnál alacsonyabb (51%)1. Ezért szükség van az oktatási in-
tézmények belsô hálózatának fejlesztésére is, hogy minden
tanteremben elérhetôvé váljon az Internet, valamint az oktatás-
hoz kapcsolódó egyéb hálózati szolgáltatások, mint az admi-
nisztráció, tanulás menedzsment, elearning.

Wireless hálózatok kiépítésének programja
2004 elsô félévében az OM által elôkészített, IHM által kiírt pá-
lyázat keretében 300 wireless hálózat átadására került sor a kö-
zépiskolák számára. 2005-ben további kb. 300 db wireless háló-
zat kiépítése történt meg. Az iskolai vezeték nélküli Internet el-
érési pontok könnyen, ugyanakkor ellenôrzött módon teszik le-
hetôvé az IKT eszközök széleskörû használatát a tanulók számára.
A jelenlegi vezetékes hálózat kiegészítése wireless hozzáférési pon-
tokkal, vagy egyes esetekben a vezetékes hálózat teljes helyette-
sítése jelentôs költségmegtakarítást eredményezhet, miközben a
felhasználás lehetôségeit (flexibilis csoport munka) kitágítja.

Iskolai kiszolgáló rendszerek
Az oktatás informatikai támogatásához a tantermi számítógé-
peken, és a hálózatokon túl mindezekkel költségben összemér-
hetô, de mégis – vagy talán pont ezért - sokszor elhanyagoltak
a kiszolgáló rendszerek, a belsô tárterületek, hálózati szolgálta-

tások, tûzfalak, vírusvédelmi eszközök, jogosultság kezelôk,
alkalmazás kiszolgáló szerverek. Modern értelemben vett okta-
tás nem létezik összehangolt, egységes, átjárható, de ugyanak-
kor biztonságos rendszerek nélkül.

SULINET LMS:
A legfontosabb iskolai kiszolgáló rendszer az Oktatási Minisz-
térium kipróbálás és bevezetés alatt álló tanulásmenedzsment
rendszere (Learning Management System: LMS), az SULINET
–LMS. Az elektronikus iskola szerepét betöltô, digitális tan-
anyagokra épülô rendszer hosszú és összetett, akár több kur-
zusból is álló tanítás-tanulás folyamat irányítására és megszer-
vezésére éppúgy alkalmas, mint a diákok tudásának folyama-
tos és átfogó felmérésére.

A SULINET–LMS rendszerrel mintegy 15.000 foglalkozásnyi
közoktatási és szakképzési digitális tananyag válik elérhetôvé
elemenként és képzési programokba fûzve egyaránt, amelyek
használatát a mûveltségi területenként, illetve szakmacsopor-
tonként megvalósított tárolás, valamint egy könnyen használ-
ható keresô rendszer segíti. A rendszer minden tevékenységet,
tanulói aktivitást adminisztrál, ezért lehetôség van a tanulási fo-
lyamat nyomon követésére, a szükség szerinti beavatkozásra, il-
letve a személyre szóló képzési program elkészítésére. Azok a
pedagógusok, akik a Tanár szerepkör mellett, Tananyagszerzô
szerepkörrel is rendelkeznek, saját tananyagokat, programokat
is készíthetnek és tárolhatnak a rendelkezésre álló tananyagele-
mek, illetve a más forrásból származó elemek felhasználásával.

Az SULINET–LMS kezelését regionális képzéseken, illetve a
rendszerhez csatolt e-learning tananyag segítségével sajátíthat-
ják el a pedagógusok, és a használat során internetes Ügyfél-
szolgálat is rendelkezésükre áll.

Az LMS rendszert a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztô Köz-
pontok (TIOK) és a Térségi Integrált Szakképzô Központok
(TISZK) intézményei próbálhatják ki elôször Magyarországon.
A bevezetés egy pilot program keretében történik. Ennek cél-
ja, hogy felmérje a tanulásvezérlésre is alkalmas e-learning ke-
retrendszer közoktatási, illetve szakképzési alkalmazhatóságát.

1. Nemzeti Szélessávú Stratégia

Iskolai belsô hálózat 
és kiszolgáló rendszerek

Az Oktatási Minisztérium kiemelten támogatja az iskolai
belsô hálózatok és kiszolgáló rendszerek további fejlesz-
tését, ezen belül kiemelten a vezeték nélküli hálózatok
kiépítését az NFT II.-ben, a Regionális Fejlesztési Prog-
ramokban, az Informatikai Normatívával, valamint az is-
kolává minôsítés feltételrendszerébe való beépítéssel.
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Az Oktatási Minisztérium a kompetencia alapú oktatás,
képzés és nevelés elterjesztésének elôsegítésére orszá-
gos pedagógiai módszertani és eszközpark fejlesztési

programot folytat. Reményeink szerint a fejlesztési program se-
gíteni fogja a magyar oktatási rendszer paradigmaváltását, és
ezzel az iskolák versenyképességének megôrzését.

A program megindítását megelôzôen az oktatási intézmények
általában központi, ad hoc akciók, programok kapcsán jutot-
tak informatikai eszközökhöz. Ilyen módon a helyi igények,
minôségi, mennyiségi elvárások nem érvényesülhettek. Továb-
bá ezek a programok nem egy állandó, kiszámítható, tervezhe-
tô fejlesztést biztosítottak és így nem is épülhettek be szerve-
sen a tanmenetbe, illetve az alkalmazott pedagógiai módsze-
rekbe. Az Oktatási Minisztérium új megközelítése alapján az
oktatási intézmények, a részükre biztosított külön forrásból
egyedi döntések és programok alapján valósítják meg fejleszté-
seket. Jelenleg folyamatban van egységes ajánlási program ki-
dolgozása az iskolák számára, hogy bár az iskolák önállóan, sa-
ját igényeik szerint dönthetnek, mégis koherens, egymással át-
járható, szabványos rendszerek alakulhassanak ki, többek kö-
zött az alábbi programok eredményeinek felhasználásával. Az
IKT eszközök beszerzésére biztosított külön források: az Infor-
matikai Normatíva, a PHARE XXI. sz. iskolája program, az NFT
I., az NFT II., valamint az Országos Szakképzési Alap pályáza-
tai, továbbá regionális fejlesztési források.

Számítógépek a tantermekben
Az eEurope Program 2004-es, a csatlakozó országokra kiter-
jedt felmérése megállapította, hogy a magyarországi tanintéz-
ményekben – közép- és kelet-európai összehasonlításban – ked-
vezôek az IT jellegû tudás terjedésének infrastrukturális feltét-
elei. A felsô- és középfokú oktatás számítógép és internet ellá-

MUNKAÁLLOMÁSOK SZÁMA AZ ISKOLÁKBAN
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tottsága területén Magyarország vezeti a közép- és kelet-euró-
pai rangsort. A közoktatás területén 2002 és 2005 között az egy
számítógépre jutó tanulók száma 7, 1-rôl 6, 3 – ra csökkent.

A felsôoktatás terén a számítógép-ellátottság nem változott,
az utóbbi években egyaránt 5,8 tanuló/számítógép körül alakul.
Az internettel rendelkezô számítógépek száma szinte ugyanezt
az átlagot közelíti (6.2 tanuló/számítógép).

Ugyanakkor a statiszti-
kák az oktatási intézmé-
nyekben lévô számítógé-
pek számát kumuláltan
kezelik, így az elavult, sôt
a már valójában használ-
hatatlan számítógépeket
is feltüntetik. Ennek oka
a helytelen indikátor
rendszer, valamint az,

hogy a megfelelô, állandó karbantartás, felújítás és pótlás híján
rossz, elavult gépek is benne maradnak a kimutatásokban.

A Sulinet 2005-ös felmérése alapján az oktatási intézmények-
ben lévô számítógépek (kb. 150 ezer) közül mindössze 40
ezer, vagyis az összes számítógép mintegy egynegyede PIII-as
vagy annál jobb, a többi mintegy 110 ezer számítógépen nem
futtathatóak a legutóbbi 10 év felhasználói programjai, illetve
nem alkalmasak multimédiás fájlok futtatására. Ez alapján
azonban jóval több: 37,5 diák jut egy hálózatba kötött számí-
tógépre, ami feloldhatatlan esélyegyenlôtlenséget teremt az
IKT kompetenciák oktatásának terén.

A teljes közoktatás ellátására – az EU ajánlásai alapján – 10-
12 diákonként lenne szükség Internet kapcsolattal ellátott,
multimédia képes számítógépre, ami összesen 140 ezer ilyen
számítógépet jelent. Az állomány naprakészen tartásához –

négyéves avulást figyelembe véve – 35 ezer számítógépet kel-
lene minden évben lecserélni. A fenti statisztika szerinti fejlô-
dés kb.: 20 ezer gépet jelent 2 év alatt – valójában még a szin-
ten tartásra sem elegendô. 

A 15 régebbi EU tagállam adatai figyelembe veszik az avulás-
hoz kapcsolódó cseréket.

A számítógép pedagógiai szerepe
Az iskolákban a számítógépek hozzáférhetôsége a digitális kul-
túrához való hozzáférés egyik kulcsa. Hiába van néhány, eset-
leg tíz-húsz komputer az iskolában, ha azokat külön tartják, a
számítógépes laboratóriumban, és gyakorlatilag csak arra hasz-
nálhatók, hogy a számítástechnika tanár órát tartson a segítsé-
gükkel.

A számítógép lényege éppen abban áll, hogy szolgálja az egyes
tárgyakat, projekteket, tevékenységi köröket. Természetesen
érthetô, hogy az igazgatók arra törekednek, hogy a nagyértékû
berendezéseket jól zárható teremben tartsák. De ha nemcsak
ebben az egy laborban vannak gépek, hanem a könyvtárban és
a tanári szobában is, a jelentôségük megsokszorozódik.

A tanárok gyakran hangoztatott panasza, hogy igazából azért
nem tudják kihasználni az internet nyújtotta lehetôségeket,
mert sem az iskolában, sem otthon nem férnek hozzá a gépek-
hez. Hogy ezen a helyzeten változtasson, az Oktatási Miniszté-
rium kezdeményezésére a kormány nemzetközi tekintetben is
rendkívül újszerû lépésre szánta el magát: pedagógusoknak, il-
letve diákoknak és szüleiknek kedvezményes áron kínált szá-
mítógépeket, tartozékokat. 

A Sulinet Expressz futamideje alatt volt egy év, amikor gyakor-
latilag teljesen ingyen lehetett számítógéphez jutni, mert az év
végén, adó-visszatérítésként a pedagógusok megkapták a gé-
pek árát. 

Tantermi informatikai eszközök 
és rendszerek
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Aköltségvetési törvény 8. számú mellékletében szerepel
a Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok normatí-
vája, melynek összege 2600 Ft/tanuló. Ezt a támogatást

a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott
közoktatási intézmények berendezéseinek, taneszközeinek
fenntartása és fejlesztése érdekében.

A támogatás igényelhetô az 1-4. évfolyamon nappali rendsze-
rû általános iskolai oktatásban résztvevôk létszáma, továbbá
75%-ban (1950 Ft) a nappali rendszerû 5-13. évfolyamon ok-
tatásban részesülôk létszáma után. A támogatás 175%-át (4550
Ft) igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott
közoktatási intézményekben meglévô informatikai berendezé-
sek korszerûsítésére és mûködtetésével összefüggô költségek
megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítô

A TÁMOGATÁSKÉNT NYERT ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSI
IDÔTARTAMÁNAK MEGOSZLÁSA

15,8%
20,5%

31,0% 28,6%

4,0%

51–70 óra
között

71–100 óra
között

100 óra felett

20 óra alatt

21–50 óra
között
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Informatikai fejlesztési 
feladatok normatívája

info-kommunikációs eszközök, beszerzésére, nappali rendsze-
rû 5-13. évfolyamon oktatásban, részesülôk létszáma után.

A hozzájárulási összegbôl tanulónkénti 1600 forintot kötele-
zô az iskolai elektronikus adminisztrációs szoftver-rendszerek
bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturális beruhá-
zásokkal és üzemeltetésével kapcsolatos költségekre fordítani.

Az informatikai normatíva lehetôséget ad az iskolák számára,
hogy felújítsák és korszerû IKT eszközökkel
egészítsék ki a meglévô eszközparkjukat, és
nagymértékben javítsák az 1 tanulóra jutó
számítógép arányt.  

Digitális zsúrkocsi  és bôrönd
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
az Oktatási Minisztériummal együttmûköd-
ve 2003 végén írta ki az ITP-19 számú pá-
lyázatot, melynek címe: „Középiskolai mul-
timédiás prezentációs eszközök“ volt. A „Di-
gitális Zsúrkocsi” pályázaton 1110 középis-
kola nyert mobil multimédiás eszközökkel
felszerelt zsúrkocsit és ugyanennyi multi-
médiás bôröndöt – utóbbiakból 311 wire-
less (vezeték nélküli) technológiával rendel-
kezik – , melyek segítségével az oktatás a diákok számára szí-
nesebbé tehetô.

A „zsúrkocsi” notebook-ból, projektorból, DVD- és videole-
játszóból, erôsítôrendszerbôl és hangfalakból áll. A multimédi-
ás „bôrönd” notebook-ot és projektort tartalmaz. 

Tartalma:
1 laptop
1 projektor
Erôsítô, hangfal, mikrofon
VHS, DVD
Tartódoboz
Digitális bôrönd: laptop + projektor

A Digitális Zsúrkocsik felhasználásáról na-
gyon pozitív válaszok érkeztek, a nyertes in-
tézmények 70%-a havi 50 óránál lényegesen
többet használja ezt a mobil prezentációs
eszközt.

Digitális palatábla
Az Oktatási Minisztérium specifikációja
alapján az NKTH pályázatot hirdetett egy
olyan, multimédiás tartalmak bemutatására
is alkalmas eszköz kifejlesztésére, amely al-
kalmas a digitális oktatás tartalmak kezelé-
sére, hosszabb a töltés nélküli üzemideje,
mint egy szokványos laptopnak, ugyanak-
kor annál jóval kevesebbe kerül.

A program célja, hogy a tankönyveket kiváltó, azoknál peda-
gógiailag sokoldalúbban használható, könnyen kezelhetô esz-
köz jöjjön létre. A fejlesztés a Gyôri Egyetem gondozásában el-
készült. Jelenleg a kipróbálás és a pedagógiai módszertani tá-
mogatás kidolgozása zajlik.

A 2005. évben mintegy 6,2 Mil-
liárd Ft. felhasználására ke-
rült sor a normatíva keretein
belül. Összesen 55 510 nagy
értékû hardvereszköz került
az iskolákba:

❖ Notebook: 3 028 db
❖ PC: 22 082 db
❖ Szerver: 438 db
❖ Monitor: 24 334 db
❖ Nyomtató: 5628 db
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Az interaktív tábla egy olyan prezentációs, oktatási esz-
köz, amely egyesíti magában a tábla, vászon, számító-
gép és egy érintôképernyô funkcióit. Segítségével haté-

konyabbá tehetôek a tanórák és jelentôs méretben növelhetô a
tanulók aktív részvétele. Az interaktív tábla egy teljes interak-
tivitással rendelkezô eszköz. A számítógép monitorát, billen-
tyûzetét, az egeret és a vetítô vásznat egyetlen egységbe foglal-
ja. A számítógép így közvetlenül a tábla érintés érzékeny felü-
letérôl vezérelhetô. 

Az egeret – típustól függôen – a saját kezünk, a billentyûze-
tet pedig egy virtuális felület helyettesíti. Az óra teljes egésze
a tábláról irányítható. A szükséges tartalom, illetve a gyakor-
latok idôveszteség nélkül, a multimédia elônyeit is biztosítva
jeleníthetôek meg úgy, hogy mindeközben a tanárnak nem
kell a számítógéphez mennie. Az óra anyaga, az aktuális ki-
egészítésekkel, jegyzetekkel elmenthetô, követhetô, illetve az
óra során, valamint azt követôen is bármikor visszakereshetô,
újra felhasználható. Az interaktív tábla hagyományos tábla-
ként is használható azzal a különbséggel, hogy a felhasználha-
tó eszközkészlet formákban, ábrákban, színekben gyakorlati-
lag korlátlan és az így felrajzolt elemek is rögzíthetôek, vissza-
játszhatóak.

Az interaktív tábla bármely tantermi oktatási modellt hatéko-
nyan támogathat. Különösen hatékony a kisebb csoportok ma-
gas fokú bevonására építô módszertan alkalmazása esetén. Az
interaktív tábla bármely alkalmazott módszertan esetén is ke-
resztkompetencia fejlesztéséként erôsíti az IKT készségeket,
valamint a digitális írástudást.

Interaktív tábla az oktatásban
Az oktatás korszerûsítése a krétától nem egyenesen vezet a szá-
mítógépekhez. Az alkalmazott módszertan a legtöbb esetben
megköveteli a diákok osztatlan figyelmét, ami fenntarthatatlan,
ha minden gyerek asztalán számítógép van. Ugyanakkor már
az alapfokú oktatás során el kell sajátíttatni a szükséges IKT is-
mereteket és a problémamegoldó készség fejlesztéséhez jobban
illeszkedô, nem lineáris felépítésû, multimédiás tananyagele-
mek megjelenítését is biztosítani kell. A köztes, de mégis
kompromisszum menetes megoldás az interaktív tábla.

Az interaktív tábla lehetôvé teszi, hogy a megszokott és bevált
tanítási módszereket rövid alkalmazkodási idô alatt, és a tanu-
lók számára is kényelmes módon ötvözzük a legújabb infor-
matikai és prezentációs technológiákkal.

Alkalmazható elônyök a tanórákon:
❖ A tanórák anyaga elôre elkészíthetô és újra felhasználható
❖ A tanórák anyaga folyamatosan fejleszthetô, akár a tanítási
folyamat alatt is
❖ A tanórák interaktívabbá tehetôek
❖ Az eszköz támogatja az IKT készségek elsajátítását
❖ Az interaktív táblák a kor színvonalának megfelelô megjele-
nítést biztosítanak a tananyagnak, ami segít a figyelem felkel-
tésében, fenntartásában
❖ Az interaktív táblákkal jelentôsen megnôhet a diákokra for-
dítható idô az órán
❖ A táblaképek elmenthetôk, a hallgatóság számára sokszoro-
síthatók. Így a tanulók nyugodtan koncentrálhatnak a tanár mon-
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Az Oktatási Minisztérium rövid– és hosszú távú célja egy-
aránt az interaktív tábla és a hozzá kapcsolódó oktatásinforma-
tikai eszközök (notebook, projektor, digitális palatábla) minél
szélesebb körben történô elterjesztése, a hozzájuk kapcsolódó
oktatási módszertanok kidolgozása.

2004 és 2005 oktatásinformatikai pályázatai kapcsán (Szakisko-
lai program, Decentralizált pályázatok) közel 1000 interaktív táb-
la került szétosztásra elsôsorban a szakképzési intézményekben,
de az Informatikai Normatíva is felhasználható interaktív tábla be-
szerzésére. Az Oktatási Minisztérium által elôkészített Nemzeti
Fejlesztési Terv II. alapján 2010-ig a 62 ezer tanterembôl 40 ezer-
ben interaktív tábla kerül felszerelésre. www.digitalistabla.hu

Innovatív iskolák
Az Oktatási Minisztérium az Informatikai és Hírközlési Minisz-
tériummal együttmûködésben a Sulinet Programiroda koordi-
nálásával pályázati úton 30 közoktatási intézményt választott
ki a Magyar Innovatív Iskolahálózat létrehozásához. A kivá-
lasztott intézmények jelenleg is eltérô IKT technológiák és esz-
közök tesztelésében vesznek részt különbözô külföldi és hazai
projektek keretében, amelyekhez képzések és konferenciákon
való részvételek kapcsolódnak. A két minisztériummal való
együttmûködés során a kiválasztott iskolák az Európai Innova-
tív Iskolahálózat (ENIS) tagjaivá is váltak.

Az Oktatási Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Mi-
nisztérium az Európai Innovatív Iskolahálózatban résztvevô
intézményeket 10-10 millió forint értékû szoftverrel, számítás-
technikai eszközzel támogatta.

danivalójára, csak a szóbeli kiegészítéseket kell jegyzetelniük,
hiszen a táblára írtakat megkaphatják elektronikus formában is. 
❖ Az adott tananyag magyarázatakor megjeleníthetjük a koráb-
bi táblaképeket, így akár folyamatában is láthatjuk egy-egy bo-
nyolultabb tétel bizonyítását is. 
❖ A konferenciaprogramok (pl. netmeeting) kezelése is egysze-
rûsödik, hiszen az eszköz segítségével egyszerûen rajzolha-
tunk, jegyzetelhetünk a résztvevôk közös táblájára, és persze
ôk is rajzolhatnak a mienkre.
❖ Az interaktív táblákhoz fejlesztett szoftverek számos olyan
kiegészítést tartalmaznak, amelyek ötvözik a hagyományos ok-
tatásban használt táblák elônyeit. (Négyzetrácsos, vonalas, kot-
tás, vaktérképes háttér egyetlen táblán; szerkesztési lehetôsé-
gek, egyéni méretezés).   

Ma már Dél Koreában, Malayziában, Szingapúrban, Ka-
zakhsztánban, Hollandiában, Svédországban, sôt Me-
xikóban is indult interaktív tábla program 2 év alatt fél
millió táblával. Ma már több millió interaktív táblával
felszerelt tantermet találhatunk szerte a világon.

Interaktív táblák Magyarországon
Az interaktív táblák használatához szükséges digitális tartalom szin-
te minden témakörben elérhetô a Sulinet Digitális Tudásbázisban.
Az interaktív táblák használatához, önálló digitális tartalomfejlesz-
téshez kapcsolódó akreditált pedagógus továbbképzési programok
már elérhetôek. Továbbá már az iskolai rendszergazda képzésbe
is beépült az interaktív táblák installálásához szüksége szakismeret. 

Interaktív tábla
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TISZTASZOFTVER 
PROGRAM
Az oktatási jellegû felhasználás számára központilag biz-
tosítja az állam a legszükségesebb szoftverek jogtiszta fel-
használását. A Tisztaszoftver Program keretében az IHM
megállapodást kötött a Microsofttal, amely 1,7 Milliárd Ft
értékben 2008. március 30-ig tart. A megállapodás vala-
mennyi, a közoktatási és felsôoktatási intézményekben
használt munkaállomásra biztosítja a mindenkori legfris-
sebb Microsoft operációs rendszer és irodai programcso-
mag professzionális változatának, a felsôfokú oktatási in-
tézmények számára pedig emellett a Microsoft szerverter-
mékeinek használatát. A megállapodás kiterjed az általá-
nos és középiskolai pedagógusok, valamint a felsôoktatási
hallgatók saját számítógépeire, melynek révén otthonuk-
ban is jogtisztán használhatják a mindenkori legfrissebb
Microsoft operációs rendszert és irodai programcsomagot.
A megállapodás egyben szoftveramnesztiát is jelent, mivel
a szerzôdés értelmében a Microsoft úgy tekinti, hogy a
kedvezményezettek a már meglévô gépein is biztosított a
frissítési alap függetlenül attól, hogy ezt legális licenccel
igazolni tudják-e vagy sem. 

ROMA OKTATÁSI 
INFORMATIKAI PROJEKT
Az OM támogatásával, az ELTE Neveléstudományi Intéze-
tének vezetésével megvalósuló ROIP kutatási projekt a
hátrányos helyzetû tanulók tanulási kudarcának hátterét
tárja fel, ugyanakkor összefüggést keres a tanulási ered-
ménytelenség hátterében meghúzódó okok között. A pro-
jekt a feltárt problémákra épülô oktatási kísérletekben az
infokommunikációs technológiák eszközeivel fejlesztette a
tanulók önálló tanulási képességeit. A kutatás célja olyan,
számítógéppel segített oktatási módszerek adaptálása,
fejlesztése, amelyekkel a diagnosztizált tanulási hátrá-
nyok enyhíthetôek.

Elérhetô szoftverek: 
School Licence – Közoktatás:
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Office 2003 Professional
Office Media Content
Ügyfél hozzáférési licenc
SUN Star Office 6.0

Campus Licence – Felsôoktatás:
Microsoft Windows XP frissítés
Microsoft Office 2003 Professional
Microsoft Sharepoint Protal Server 
Microsoft Klienshozzáférési jog
Microsoft MSDN AA elôfizetés
Microsoft Visual Studio .NET
Microsoft Windows Server
Microsoft Exchange Server
Microsoft SQL Server
Microsoft ISA Server
SUN Start Office 6.0
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A digitális pedagógia elônyei csak abban az esetben 
teljesedhetnek ki, ha a tanulás minden területén, 
így az otthonokban is rendelkezésre áll a szükséges 
infrastruktúra. A megértést, elsajátítást támogató 
animációk, videók elérése az otthonokban talán még 
fontosabb, mint az iskolai osztálytermekben.
A PC-vel rendelkezô háztartások aránya 2004-ben 
Magyarországon 20-25% között volt. Ugyanez az arány 
az EU15 átlagában 50% volt. Az Egyesült Királyság átlaga
65%, a Skandináv államok átlaga pedig 90% volt. 
Az utóbbi két évben a hazai számítógép penetráció aránya
nem emelkedett számottevôen, míg a többi tagállam 
– köztük az újonnan csatlakozottak is – jelentôs fejlôdést
mutattak ezen a téren.
A 2003. július 1.-én indult Sulinet Expressz Program célja
az internet és a számítástechnikai eszközök elterjedésének
elôsegítése, mégpedig az oktatás modernizálása irányított
adócsökkentés formájában. A cél tehát az információs 
társadalom családi infrastruktúrájának megteremtése volt.
A program nyújtotta adókedvezményt kezdetben az oktatás
szereplôi, a pedagógusok, a szülôk és a diákok vehették
igénybe.
A program 2004. július 1-jén átalakult, azóta a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó minden
magánszemély jogosult a programban részt venni, 
a vásárlóknak 50 százalék önrészt kell vállalniuk minden
terméknél. Évi négymillió forint jövedelem fölött 
az adókedvezmény nem vehetô igénybe. 
A 2005. november 8.-tól bevezetett változások alapján 
kizárólag teljes konfigurációk és notebook-ok szerezhetôek
be a program keretében. A programot tovább kell folytatni
és támogatni az otthoni hozzáférést, ha ki nem is váltó, de
ideiglenesen helyettesítô egyéb megoldásokkal, mint 
például az eMagyarország Program, amely többezer 
közösségi helyszínen biztosít Internet elérést olyan 
településeken is, ahol korábban egyáltalán nem volt.

A Sulinet Expressz programnak köszönhetôen:
❖ 150 ezer új számítógép került a háztartásokba
❖ 500 ezer számítógépet újítottak fel
❖ 600 ezer család jutott számítástechnikai eszközhöz
az adókedvezményt igénybe vevôk 94 százaléka 
alkalmazott, 80 százalékuk évi jövedelme nem haladja
meg a 3,5 millió forint.

SULINET EXPRESS TERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE

SULINET EXPRESS TERMÉKEK MEGOSZLÁSA TÍPUS SZERINT
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ATudás Alapú társadalomban a legnagyobb hozzáadott
értéket a tudás, a szakismeret jelenti. A fizikai munka,
a kézileg végzett tevékenység a mûvészetek kivételével

egyre inkább a gépesítés által visszaszorulnak. Ugyanakkor a
megmaradó álláshelyek is egyre inkább igénylik a számítás-
technika kezelésének képességét, valamint az önálló problé-
mamegoldás készségét. Kiemelendô az oktatás felelôssége a ta-
nulás képességének elsajátíttatásában: az alapoktatás során kell
elsajátítatnia a diákoknak az önálló tanulás, az önálló tudásépí-
tés módszerét, amely a hagyományos oktatási rendszerekben
nem fô szempont. A gyorsuló technológiai fejlôdés, a gazdaság
szerkezetének gyors változása megköveteli a korábban elkép-
zelhetetlen sûrûségû állásváltást, a ma már európai célkitûzés-
sé emelt mobilitást. Ehhez nem elegendô a megoldandó prob-
lémára a már jól begyakorolt sablonok alkalmazása, mert kön-
nyen elképzelhetô, hogy még a sablon sem létezik.

A tudás alapú társadalomra való felkészülésnek ezért kiemelt
célja az egyéni készségfejlesztés, az oktatáson és az egyéni ta-
nuláson keresztül. Az oktatásban a pedagógusok képzésének
fejlesztésével, új továbbképzési programokkal, az egyéni tanu-
lásban pedig célirányos készségfejlesztô tréningekkel lehet a
tudásalapú társadalomban elvárt készségeket elsajátítani.

Pedagógus-továbbképzés 
A tanárok szerepe gyökeresen megváltozik az infokommu-
nikációs eszközökön alapuló oktatásban, a pedagógus a lexiká-
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lis tudás birtokosából egyfajta kalauz lesz, aki segít megérteni
az információk közötti mélyebb összefüggéseket, folyamato-
kat. Ahhoz, hogy a pedagógus használni tudja a tanítás tanulás
folyamatában a digitális tananyagot, szükséges hogy a megfele-
lô ismeretekkel rendelkezzen.

Az NFT I. jelentôs forrást, mintegy 1-1,5 Mrd Ft-ot biztosí-
tott a nagy pedagógusképzô felsôoktatási intézmények részére,
hogy konzorciumban egységesen fejlesszék pedagógusképzé-
süket – összhangban a Bolgonai Folyamattal – a modern okta-
tási módszertan alkalmazása érdekében.

2004. márciusában, 22 témában 10.000 pedagógus számára
kezdôdött támogatott továbbképzés. A 10.000 pedagógus pá-
lyázattal került kiválasztásra. 2005. május 30-ig befejezôdtek a
továbbképzések. A 22 téma nagy része az IKT alap kompeten-
ciákat erôsítette. 

2005 májusában újabb pályázatokat írtak ki, hozzávetôlege-
sen 17.000 pedagógus számára. Itt a cél, hogy az IKT alapis-
mereteken kívül, olyan továbbképzések támogatása, amelyek
segítik a pedagógust abban, hogy miként alkalmazza a digitá-
lis tananyagokat és az IKT eszközöket a tanórán és más kom-
petencia területen egyaránt. Az NFT II. további 20-30 ezer pe-
dagógus továbbképzéséhez nyújthat segítséget az IKT oktatási
felhasználásának terén.

EPICT – European Pedagogical ICT Licence
Az EU által finanszírozott, hazánkban az OM által Is támoga-

tott program keretében az ECDL-hez hasonló struktúrában ki-
alakításra kerül az európai pedagógus igazolvány a pedagógus
azon képességeit igazolandó, hogy képes az IKT segítségével
oktatni.

ECDL-vizsga Program
Az Oktatási Minisztérium 120 mFt-ot különített el az utolsó
éves középiskolás tanulók számítógép-felhasználói vizsgájára,
arra hogy a 2002/2003-as tanévben az utolsó éves gimnáziumi,
szakközépiskolai és szakiskolai tanulók ingyenesen tehessék le
az ECDL-vizsgát. Az ECDL-vizsgának a közeljövôben fontos
szerepe lesz a továbbtanulásban is. 2005 ôszén Magyar Bálint
oktatási miniszter személyesen adta át a százezredik európai
számítógép-felhasználói (ECDL) vizsgakártyát tulajdonosának
az akkreditált vizsgaközpontok ötödik országos értekezletén.

Az Oktatási Minisztérium és a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság, pályázatot hirdetett ingyenes ECDL
(European Computer Driving Licence) akcióban való részvé-
telhez. Az akció 2003. január 1-jén kezdôdött. 

Az ECDL nemzetközileg egységes normák szerint, szigorú
minôségi szabályoknak megfelelôen mûködtetett rendszer,
amely az informatikai írástudást igazoló bizonyítványt bocsát
ki immár több mint 75 országban, egységes keretek között. Az
EU miniszterei által elfogadott e-Europe stratégia, valamennyi
tagországa számára ECDL informatikai bizonyítvány bevezeté-
sét tûzte ki célul.

Felkészülés a Tudás Alapú társadalom
követelményeinek való megfelelésre
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Az Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfej-
lesztési Központja 2002 májusában a tantárgyi obszer-
vációs kutatás részeként kérdôíves felmérést végzett a

10–15 éves korosztályt tanító szaktanárok körében, aminek ré-
szét képezte a számítógépes segédanyagok száma is. Az akkori
eredmény lesújtó volt, a megkérdezett pedagógusok 73-%
semmiféle számítógépes segédlettel nem rendelkezett.

A fenti statisztika gyökeres mértékû megváltoztatása érdeké-
ben az Oktatási Minisztérium az EU ajánlásaival összhangban
nagy hangsúlyt fektet az élethosszig tartó tanulás alapkompe-
tenciáira épülô oktatási módszertanok bevezetésére a közokta-
tásban is. Ezen törekvés egyik eszköze (az oktatáskutatás, va-
lamint a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében végzett oktatási
programcsomag-fejlesztések mellett) az oktatás-tanulás támo-
gatása digitális tananyagokkal és egyéb, az oktatást kiegészítô
digitális tudáselemekkel a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT)
program keretében. 

A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) célja, egy komplett, a
mûveltségi területeket minden közoktatási évfolyamon felölelô
elektronikus tananyag-adatbázis és az azt kezelô dinamikusan
testre szabható keretrendszer létrehozása. Ennek alapvetô fel-
tétele, hogy a létrehozott adatbázis képezze le az iskola tanterv-
ét a különbözô mûveltségi területeken, és konkrét óravázlato-
kat, módszertani segédleteket, tananyagokat és elemi tanulási
egységeket nyújtson a pedagógusok és a tanulók számára,
amelyeket felhasználhatnak a mindennapi tanítás-tanulási fo-
lyamatban. A rendszer tulajdonképpen egy elektronikus tan-
anyag-adatbázis és tartalomkezelô eszköz, amely minôségileg
új lehetôségeket biztosít interaktív multimédia tartalmak eléré-
séhez és felhasználásához az iskolai oktatásban. Lehetôvé teszi
eddig nem létezô elektronikus oktatási anyagok elérését és fel-
használását a mindennapi oktatásban, illetve támogató eszközt
biztosít a pedagógusok számára az információgyûjtô, értékelô
és problémamegoldó gondolkodás magasabb szintjeire való
felkészítéshez. Ez a rendszer nyitott, folyamatosan bôvül, egy-
re több digitális tananyagot tartalmaz. 

A Tudásbázisba bekerülô anyagok fejlesztôi közbeszerzési
eljárás, illetve pályázatok útján kerültek kiválasztásra: 

1. Digitális tananyagok és taneszközök készítése (már meglévô,
akkreditált tankönyv alapú fejlesztés tantárgyakhoz)
2. Interneten, mindenki számára elérhetô formában megjele-
nô, új fejlesztésû, választható oktatási modulok tananyagainak
kifejlesztése, és digitális formában történô elkészítése 
3. Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése (kiegészítô tan-
anyagok, adatbázisok)
4. A Nemzeti Alaptanterv követelményeihez illeszkedô, az
interneten hozzáférhetô digitális oktatási segédanyagok forga-
tókönyveinek elkészítése

Néhány példa a tananyagokból:
❖ Huszártörténelem 

Forrás: Csala Istvánné Ranscburg Ágnes: A történelem tantárgy helyzete egy felmérés

alapján (2002-ben) (www.oki.hu)

SZÁMÍTÓGÉPES SEGÉDANYAGOK AZ ISKOLÁBAN
A PEDAGÓGUSOK SZERINT

van nincs nem válaszolt

21 19

72 73

7 8

■ történelem minta,

■ teljes minta
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❖ Képes Történelmi Atlasz
❖ Magyar digitális várlexikon
❖ A Formák képe- A Képek formanyelve
❖ A magyar nép tánchagyománya, Néptánc 
és tánckísérô muzsika a közoktatásban
❖ Magyarország madarainak gyûjteménye

2005-ben elkészült a közismereti tárgyak 1-6, illetve 1-8-ik
évfolyama. A teljes, adott tantárgyhoz, mûveltségi területhez
tartozó tananyagok mellett, különbözô gyûjtemények is
színesíteni fogják a SDT tartalmát:

❖ Feldolgozásra került a Magyar Távirati Iroda által egy politi-
ka- társadalomtörténeti képgyûjtemény 1945-tôl napjainkig,
amely 10.000 képet jelent ez év végéig.
❖ Az Országos Széchényi Könyvtár által elkészített „Magyaror-
szág képes történelmi kronológiája” már elérhetô lesz az SDT-
bôl. Ebben a képtárban található többek között a magyar kato-
naviseletet bemutató képgyûjtemény is.
❖ Az SDT folyamatosan tovább bôvül feladatokkal, példatá-
rakkal, filmrészletekkel, és újabb olyan nemzetközileg is már
használt tartalommal, amely segítik a pedagógusok, diákok
munkáját.

2005/2006-os tanév eredményei számokban:
❖ 3600 db foglalkozás (tanóra) 900 témában
❖ 5000 db szimuláció
❖ 8000 db tesztfeladat
❖ 12 000 db kép, 800 db hang elem, 1300 db videó

Az újabb tananyagok publikálása mellett az Sulinet Digitális
Tudásbázis rendszer továbbfejlesztése is folyik és 2006-ban a
felhasználók újabb funkciókat vehetnek birtokba.

A történelem tanítását az eddigi 5.200 tananyagelem mellett
további csaknem húszezer tananyag egészíti ki, a szakképzés-
ben pedig 21 szakmacsoport 17 tananyaga készül el digitalizált

formában. A Nemzeti Fejlesztési Terv forrásainak felhasználá-
sával külföldi anyagokat is vásárolnak és adaptálnak. Az intéz-
mények az informatikai normatívát felhasználhatják digitális
tartalmak vásárlására.

Magyarország Képes Történelmi Kronológiája 
– Adatbázis Magyarországról
A „Magyarország Képes Történelmi Kronológiája” címû inter-
netes adatbázis forrását az Informatikai és Hírközlési Miniszté-
rium pályázata biztosította. A magyar történelem nevezetes év-
számaihoz, eseményeihez 12 ezer képet társítottak a szerkesz-
tôk. Az Országos Széchényi Könyvtár szerverén helyet kapó
képes kronológia a http://www.kepido.oszk.hu címrôl érhetô
el. A Sulinet Digitális Tudásbázishoz (SDT) kapcsolódó adat-
bázis jelentôs segítséget nyújt az infokommunikációs techno-
lógiát az oktatás folyamatában felhasználó pedagógusoknak.

Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a mindennapok
és ünnepek eseményeit, tárgyi és írásos emlékeit követhetjük
nyomon a kezdetektôl a második évezred végéig. Az idôrend-
ben felsorolt szikár tényeket a tárgyi és szellemi kultúra emlé-
keivel, korabeli és késôbb született képzômûvészeti alkotások-
kal illusztrálták.

Az adatbázis kereshetô képek, idôpontok és földrajzi elemek
alapján is. Többféle keresési lehetôség biztosítja a hatékony
munkát. Lehetôség van kulcsszavas és szabadszöveges keresés-
re is. Az idôrendet 3000 idôpont mellett kb. 5000 esemény al-
kotja. A képtárban jelenleg több mint 12000 kép található. A
tezaurusz alapján mintegy 1000 kulcsszó (tárgyszavak, szer-
zôk, valamint egy bizonyos eseményhez nem köthetô képek
dátumai) segítségével kereshetünk. Jelenleg a magyarországi
várrendszer, az adatbázisban található város- és színháztörté-
neti vonatkozású elemek topográfiai vetületét láthatjuk az
adatbázisban a Kárpát-medence domborzati és vízrajzi térké-
pére vetítve. Az adatbázis tervezôi és kivitelezôi további topo-
gráfiai elemek megjelenítését is tervezik.

Digitális tartalomszolgáltatás, 
információszolgáltatás
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ELEKTRONIKUS 
INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS (EISZ)
A digitális tartalomfejlesztést ki kell, hogy egészítse 
az a fajta információszolgáltatás, ami összesítve, online
elérhetô, és a diák számára könnyen átlátható formában
teszi lehetôvé a tanulást kiegészítô adatok és ismeretek
megszerzését. Ezek tükrében olyan oktatási portálokat
kell kialakítani, ahol átadható, mérhetô statisztikák, 
lexikonok, szótárak folyóiratok egészítik ki a tanulók 
digitális eszköztárát. A közoktatás területén ezt a 
szerepet részben a sulinet.hu portál, a felsôoktatásban
pedig az Elektronikus Információszolgáltatás 
(EISZ) tölti be.  
Az EISZ programot az Oktatási Minisztérium (OM) 
2001-ben indította el. Célja a teljes magyar és határon 
túli magyar felsôoktatás és kutatói közösség számára 
hozzáférhetôvé tenni a digitálisan elérhetô tartalmak 
széles körét, bekapcsolva a hazai oktatást és tudományos
életet a nemzetközi tudományos, illetve szakirodalmi 
vérkeringésbe. Az EISZ fontos része a felsôoktatási 
fejlesztési programnak és hazánk euro-atlanti 
integrációjának, mivel a hallgatók, oktatók, kutatók
naprakész információval való ellátásával jelentôsen 
megnöveli a magyar felsôoktatási intézmények 
versenyképességét, és elôsegíti az információhoz való
hozzáférés demokráciájának kiterjesztését. 
Az OM az elektronikus tartalmakat központilag, 

nemzeti licenc alapján az eddigieknél szélesebb 
körnek, fajlagosan kedvezôbb áron vásárolja meg.
Négy év alatt kb.: 1,8 mrd Ft-ot fordított az Oktatási 
Minisztérium az EISZ programra. A nemzetközi 
tudományos és kutatói adatbázisok, valamint hazai 
tartalom 69 kijelölt felsôoktatási és MTA intézményben
hozzáférhetô az összes felsôoktatási felhasználó 
(hallgatók, oktatók, dolgozók, kutatók) számára. 
Az EISZ program keretében az IKB (IHM) és az NIIF, 
valamint az OM támogatásával, pályázati alapon, 
EISZ kabinetek, azaz számítógépes laborok létesültek
egyetemi könyvtárakban: 1 mrd Ft eszköztámogatás 
értékben. Licencvásárlásra eddig közel 880 millió Ft
jutott. Az EISZ Nemzeti Program keretén belül 
elérhetô adatbázisok használata 2002-2004 között közel
négyszeresére emelkedett, amelynek 60% hallgató.
A digitális tartalomfejlesztéshez és
információszolgáltatáshoz kapcsolódó projektek 
és programok egyaránt a „konstruktivista pedagógia” 
elôrelépést szolgálják a „frontális pedagógiával” 
szemben, ami egy megfelelô eszköz arra, hogy 
a magyar diákok megközelítsék, azt a tanulási 
színvonalat, amivel nemzetközi viszonylatban 
is versenyképessé válhatnak, a tanulmányi versenyek, 
és a késôbbi álláskeresés terén.
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Amagyar gazdaság harmadik legnagyobb elosztási al-
rendszere az oktatás a maga 1 300 Mrd Ft értékû kifi-
zetésével. Ez az összeg több mint 3200 önkormányza-

ton, 6000 intézményen keresztül szolgálja évente 2 millió diák
és pedagógus tanulását, munkáját.

Annak érdekében, hogy az oktatási intézmények ne csak be-
felé mûködô, egymástól elszigetelt, heterogén oktatási térségek
legyenek, önmaguknak is információszolgáltatóvá kell válniuk
a digitális technológia eszközeinek felhasználásával. Az oktatá-
si intézmények ugyanis nagyon szoros kapcsolatban kell, hogy
álljanak az ôket körülvevô társadalommal, munkaerô piaccal.
A társadalom és a gazdaság igényei kell, hogy meghatározzák
az oktatás tartalmi, minôségi és mennyiségi jellemzôit. Az ok-
tatás és azon belül az egyes intézmények már nem elszigetelt,
autoriter egységek, hanem a szülôkkel, diákokkal, pedagógu-
sokkal, civil szervezettekkel, vállalkozásokkal, kutató intéze-
tekkel szoros és érzékeny együttmûködésben élô organikus
szervezetek.

A jövôben az iskoláknak naprakész információkat kell szol-
gáltatniuk a szülôk, a diákok, az iskolai vezetés, a fenntartók,
a Minisztérium, és a külsô érdeklôdôk számára, valamint a fel-
soroltaktól érkezô jelzéseket fel kell dolgoznia. Mindez csakis
akkor valósítható meg, ha az információk és statisztikák össze-
gyûjtve, központilag menedzselt módon állnak rendelkezésre,
és bármikor lekérdezhetôek a megfelelô felhasználók számára.
Ezt a digitális infrastruktúrát az OM gondozásában álló, és
2005 végén bevezetett egységes, központosított intézmény-
törzs és oktatási kártyacsalád, valamint az iskolai adminisztrá-
ciós és ügyviteli rendszerek fogják megteremteni. 

Egységes, központosított intézménytörzs és személyi 
nyilvántartás kialakítása 
A központosított adatbázisrendszer kialakításának célja, hogy
lehetôvé tegye az oktatási intézmények és az oktatásban részt-
vevô személyek (tanulók, hallgatók, tanárok, oktatók) alap-
adatainak egységes, központi helyen történô tárolását és biz-
tonságos kezelését.

A megvalósítandó rendszer a következô fô szolgáltatások köré épül: 
❖ Az oktatási személynyilvántartás (tanulói, pedagógusi és
hallgatói nyilvántartás) létrehozása: a közoktatási és felsôokta-
tási törvényben elôírt adatok decentralizált (intézményi szintû)
feltöltésének, módosításának és törlésének támogatása, a tör-
vényben elôírt személyi adatok eljuttatása az oktatási intézmé-
nyekbôl a központi nyilvántartásba.
❖ Adatfelvételezés, regisztráció amely magába foglalja az okta-
tási személynyilvántartás aktualizálásához és az oktatási igazol-
ványok vizuális megszemélyesítéséhez szükséges adatok rögzí-

Oktatási adminisztrációs rendszerek

A rendszer problémái:
❖ Heterogén,
❖ Utólagosan ellenôrzött,
❖ Inkonzisztens,
❖ Nincs összehasonlítási lehetôség, nincs összetett
elemzési lehetôség,
❖ Többszörös adatkitöltés, többszörös feldolgozási
költség.

▼
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tését, módosítását (személyi adatok, fénykép, intézményi ada-
tok) valamint az egyedi pedagógusi, tanulói és hallgatói azono-
sítószám kiadását.
❖ Adatszolgáltatás: az adott oktatási intézmény által felvitt
adatokra teljeskörû lekérdezési lehetôség biztosítása az intéz-
mény számára az oktatási személynyilvántartásból, lekérdezési
lehetôség biztosítása a központi oktatási személynyilvántartás-
ból az arra feljogosítottak számára, statisztikai kimutatások ké-
szítése az intézményi és központi nyilvántartásokból.
❖ Vezetôi információs rendszer kialakítása.

Az Egységes Oktatási Azonosító:
A központosított adatbázisrendszer alapját az Egységes Oktatá-
si Azonosító adja, amely egy olyan azonosító szám, amelyet
mindenki megkap, amikor belép az oktatási rendszerbe, és
amelyet tanulmányai végéig megôriz. A személyes adatok be-
gyûjtését a Ktv. felhatalmazása alapján az Educatio Kht végezte
az oktatási intézmények segítségével 2005. tavaszán – csaknem
100%-ban elektronikusan. Az azonosítószám kibocsátásáról
szóló értesítôt minden közoktatásban tanuló megkapta, a fel-
sôoktatásban tanulók az új Ftv. hatályba lépését követôen kapják
meg. Az értesítô jelenleg egy papír alapú igazoló lap, de 2006.
szeptemberétôl az azonosító rá kerül a diákigazolványokon. 

Ideiglenes Oktatási Azonosító Kártya
2006. január 31.-ig 1 581 122 db igazoló lap lett postázva 
6 552 intézmény részére. A kártya elôállítási és terjesztési költ-
sége kártyánként kb. 10 Ft.

Miért van szükség az Egységes Oktatási Azonosítóra?
A közoktatásból évente egyszer, októberben érkezik adat, ame-
lyet auditálva csak a következô májusban kap vissza az OM. A
nyilvántartások metaadat struktúrái inkonzisztensek, azaz bár-

mely kereszt-lekérdezés emberi munkával, hosszú idô alatt ké-
szül. Minden adatot elképesztô méretû redundanciával rögzí-
tenek a rendszerekben, amely rengeteg értékes munkaidôt köt
le, és hibára ad lehetôséget. A rendszer belsô összefüggései
rejtve maradnak a tervezés elôl. Mikroszintû elemzésre nin-
csen lehetôség. 

Miben segít az Egységes Oktatási Azonosító?
Az Egységes Oktatási Azonosító alkalmas egyértelmû azonosí-
tásra, megszünteti a fölösleges redundanciát, csökkenti a költ-
ségeket és a folyamatok idôigényét, átláthatóvá teszi a jogosult-
ságok igénybevételét és a kötelezettségek teljesítését, segíti az
ágazati tervezést. Lehetôvé teszi a papírmentes, távoli azonosí-
tást, ügyintézést, igazolja a jogosultságokat. Az egységes ágaza-
ti azonosító rendszer bevezetése másfél évtizede napirenden
van, de 2005. szeptemberétôl végre megkezdôdött az ágazati
azonosítás megvalósítása.

Az Egységes Oktatási Azonosító rendszer és 
a Diákigazolvány viszonya
Az oktatási azonosító a központi nyilvántartásban való azono-
sításra szolgál, ezen adatbázis egyedi azonosítója, a diákigazol-
vány pedig a kedvezmények igénybevételére való jogosultságot
igazoló „B” típusú biztonsági okmány. Késôbbiekben a diák-
igazolványra rákerül ez az azonosító szám, csak azok kapnak
oktatási azonosító igazoló lapot, akik nem igényelnek diákiga-
zolványt.

Az elektronikus személyazonosításra alkalmas intelligens
kártya alapú oktatási kártyacsalád bevezetése
A chip alapú oktatási kártyacsalád bevezetésének elsôdleges
célja az, hogy az oktatásban szereplô magánszemélyek (tanu-
lók, tanárok, hallgatók, oktatók) és intézmények (iskolák, ön-

▼ Oktatási adminisztrációs rendszerek
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kormányzati szervek, oktatási központok, minisztériumok
stb.) biztonságosan és egyértelmûen azonosíthatóak legyenek,
így szerepkörük szerint férhessenek hozzá a rendszer szolgál-
tatásaihoz, legyenek akár felhasználók, akár üzemeltetôk. 

Az oktatási igazolványok az elôzô pontban tárgyalt egységes,
központosított intézménytörzs és személyi nyilvántartás adata-
inak felhasználására épülnek.

Iskolai adminisztrációs és ügyviteli rendszerek akreditációja
Az oktatás modernizációjának megindult reformjában kiemelt

az adminisztratív információk többségének keletkezési pontján
megteremteni a szabványos, elektronikus adminisztráció lehe-
tôségét. A cél kettôs: a mindennapi intézményi adminisztráció
megkönnyítése, illetve a fenntartók és az ágazati irányítás szá-
mára az átláthatóság és hatékonyság elômozdítása.

A 2005-ben bevezetésre került Informatikai Normatíva cél-
zott felhasználású normatív támogatásával elôször áll központi
anyagi forrás az iskolák részére, hogy elektronikus adminiszt-
rációs rendszert szerezzenek be. A konstrukció lényegi eleme,
hogy a döntést, a választást az iskolákra (a fenntartókra) bízza,
ugyanakkor minôségi minimumot teremt egy központi akred-
itációs eljárással. Így az iskolák a piacról saját maguk vásárol-
hatnak az igényeikhez leginkább alkalmazkodó rendszert, és
hatalmukban van azt lecserélni, további módosításokat kéni. A
központi akreditációs eljárás pedig megteremti az adatbizton-
ság és a központi adminisztrációs rendszerek, valamint az is-
kolai rendszer közötti átjárhatóságot, és biztosítja az Egységes
Oktatási Azonosító felhasználását.

A 3/2005. (III.1.) OM rendelet alapján, és az ott meghatározott
eljárási rend szerint a Fenntartók, a rendeletben meghatározott
1600 Ft/tanuló/év normatíva hányad terhére iskolai adminisztráci-
ós és ügyviteli szoftverek felhasználására szerezhetnek engedélyt.

Vezetôi információs rendszerek a felsôoktatásban
A projekt célja: intézményi és központi információigényeken
alapuló, közvetlenül a felsôoktatási intézmények tanulmányi
és gazdálkodási adatbázisaiból származó adatokra épülô, stra-
tégiai döntéseket segítô adattár koncepciójának kialakítása. A
mostani projekt koncepciója alapján a jövôben létrejövô adat-
tár átfogó információs bázisa lehet a különbözô idôtávú intéz-
ményi és központi stratégiai döntéseknek. A projekt jelentôsé-
ge az intézmények számára az alábbiakban összegezhetô:

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
– SZÁMÍTÓGÉPPEL
Számítógépes szoftvert készített az oktatási tárca az
elsôs diákok szöveges értékelésének elôsegítésére. A
programot minden általános iskola közvetlenül meg-
kapta.
Annak érdekében, hogy ne kelljen a tanulókról készí-
tett év végi minôsítést többször (osztálynaplóba, törzs-
lapra, bizonyítvány pótlapra) kézzel leírni, számítógé-
pes program készült. A szoftver alkalmas - a szöveg
egyszeri beírása, végleges elfogadása után - a bizo-
nyítvány pótlap és a törzslap megírására. A szoftver
részletes minôsítési ajánlások megfogalmazásával a
technikai segítségen túl tartalmi támogatást is ad az
értékelés elkészítéséhez. Az elôzetesen megadott ér-
tékelô leírások, mondatok tetszôlegesen módosítha-
tók, átírhatók, kiegészíthetôk. A szoftver alkalmas ar-
ra is, hogy az iskolán belül a tanítók egymásnak is se-
gíthessenek az értékelés elkészítésénél. A szoftver
képes az iskolai értékelési megoldások elektronikus
úton történô tárolására, s lehetôvé teszi a hosszú tá-
von történô felhasználást. 
A szoftver használata nem kötelezô. Alkalmazásáról
az egyes pedagógusok, illetve a nevelôtestületek dönt-
hetnek. A szoftvert kizárólag az Oktatási Minisztérium
által jóváhagyott bizonyítvány- és törzslap-nyomtatvá-
nyok alkalmazása esetén lehet használni.
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❖ Az adattár segítségével az oktatási tárca gyorsan hozzájuthat
a felsôoktatási intézmények ellenôrzött adataihoz, és a koráb-
binál jobban megalapozhatja döntéseit. 
❖ Az adattár révén lehetôség nyílik hatékonysági és erôforrás-
ellátottsági benchmarkok készítésére; az intézmények össze-
mérhetik magukat a felsôoktatási terület egészével. 
❖ Az adattár segíti az átfogó, nemzeti szintû feladatok és az in-
tézményi döntéshozatal támogatását, valamint az oktatás mi-
nôségét bemutató folyamatos információ-szolgáltatást.
❖ Létrejön a feltétele a korábbinál sokrétûbb, differenciáltabb
információ halmaz elérésének és hasznosításának.
❖ Megvalósítható lesz az összegyûjtött információk egyszerû
újrafelhasználása az intézmények számára is, pl. pályázatok
készítésekor.
❖ Lehetôvé válik az intézményi igazgatási erôforrások hatéko-
nyabb felhasználása, az automatizáció lehetôségeit maximáli-
san kihasználva jelentôsen csökkenthetô az adatszolgáltatással
kapcsolatos munkaterhelés, egyszerûbb és könnyebb lesz az
Oktatási Minisztériumba irányuló intézményi adatszolgáltatás.

A fenti célok elérése érdekében szükséges, hogy az adattár ki-
alakítása az Oktatási Minisztériumban használt nyilvántartás-
ok, valamint vezetôi és felhasználói döntésekhez szükséges
igények figyelembevételével valósuljon meg.

Az EUROPASS
Az Oktatási Minisztérium megkezdte az Europass rendszer ki-
fejlesztését a hazai oktatási – képzési rendszerben. A hazai ok-
tatás adminisztrációs modulok már az Europass kompatibilitás
jegyében készülnek. Az Europasst – a képesítéseket és kompe-
tenciákat átláthatóvá tevô új egységes európai keretrendszert –
az EU luxemburgi elnöksége vezette be közösen az Európai Bi-
zottság Oktatási és Kulturális Fôigazgatóságával. Az Europass
egy dinamikus és interaktív új eszköz, amely az emberek tudá-

sának, tapasztalatainak és képességeinek jobb bemutatásával
megkönnyíti a munkavállalást és mobilitást Európa egészében.

Az Europass keretrendszer öt olyan, már meglévô európai át-
láthatósági dokumentumot foglal magában, amelyek számos
közös vonással rendelkeznek. Mindegyikük ugyanazt a célt kí-
vánja elôsegíteni: azt, hogy az emberek be tudják mutatni vég-
zettségüket és szakértelmüket. A gerincet az Europass CV je-
lenti, amely a már népszerû, európai önéletrajz-formátum né-
mileg módosított változata. A négy további dokumentum ezt a
CV-t támasztja alá, a konkrét szakértelem és a tanulmányi ta-
pasztalatok részletezésével. Az Europassba történt beépítésük-
kel ezek a lényeges eszközök közismertebbek, könnyebben
hozzáférhetôek, és végsô soron hatékonyabbak lesznek. Az
Europasst szándékosan nyitott keretrendszerként alakították
ki, hogy a késôbbiekben majd újabb dokumentumokkal lehes-
sen bôvíteni.

Két Europass dokumentumot bármely uniós állampolgár
közvetlenül is kitölthet:

1. Europass CV (A kompetenciákat kiemelô, minden nyelven kö-
zös szerkezettel).

2. Europass Nyelvi Útlevél (Egy már meglévô keretrendszerre
hivatkozó egységes forma a nyelvismeretek bemutatására).

A többi Europass-eszközt az illetékes szervezetek bocsát-
ják ki, azoknak az állampolgároknak, akik meghatározott
tanulási tapasztalatokat szereztek:

3. Europass Mobilitás (A külföldön töltött tanulási idôszakok
nyilvántartására – mind a szakképzés, mind a felsôoktatás
területén).

4. Europass Diplomamelléklet (Ezt a mellékletet a felsôoktatás-
ban szerzett diplomával együtt bocsátják ki, bemutatva a hallgató
tanulmányi pályafutását).

▼ Oktatási adminisztrációs rendszerek
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5. Europass Szakbizonyítvány-melléklet (A szakoktatási és a
szakképzési bizonyítvánnyal együtt bocsátják ki, a kompetenciák
pontosabb bemutatását szolgálja).

Diploma Supplement
A 80-as évek végén Európában elindult és napjainkra egyre
tömegesebbé váló, tanulási és munkavállalási célú mobilitás,
amely az állampolgárok képzési szintek és képzési típusok,
országok és régiók, valamint gazdasági ágazatok közötti moz-
gását jelenti. A tanulási és munkavállalási célú mobilitáshoz
természetesen sokféle politikai, gazdasági, szakmai, jogi felté-
tel szükséges, amelyeket – a mobilitásban érdekelt Európai
Unió – intézkedések sorozatával igyekszik megteremteni. A
szakmai feltételek között kiemelt jelentôségû a képesítések, a
fokozatok, a tanulmányi teljesítményt igazoló tanúsítványok
kölcsönös elismerése, valamint a munkavállalók szakképesíté-
sének átláthatósága, szakmai alkalmasságának biztonságos
megítélése. Ehhez nélkülözhetetlen eszköz az Europass doku-
mentumcsalád ötödik tagja, az oklevélmelléklet, a Diploma
Supplement.

Az oklevélmelléklet kiadásának törvényi hátterét az új felsô-
oktatási törvény szabályozza, mely kimondja, hogy az oklevél-
mellékletet magyar és angol nyelven is ki kell adni valamennyi
hallgatónak és a dokumentum mindkét esetben ingyenes. A
nemzeti és etnikai kisebbségi képzések esetében azonban az
oklevélmelléklet kisebbségi nyelven történô kiállítása a hallga-
tó kérésére történik. A szabályozás igazodik a bolognai több-
ciklusú képzésre történô áttéréshez és az oklevélmelléklet ki-
adását a BSc és az MSc képzés esetében is kötelezôvé teszi.

Az oklevélmelléklet jelentôsége:
❖ A magyar és angol nyelvû oklevélmelléklet széleskörû elter-
jedése, amelyhez nagy segítséget nyújthat a Nemzeti Europass

Központ - megkönnyítheti a felsôoktatásban végzettek hazai és
külföldi munkavállalását és posztgraduális tanulmányait.
❖ A végzettségek és a szakképesítések részletes leírásával egy-
szerûsítheti az oklevelek külföldi elismerését.
❖ Segítséget nyújthat ahhoz, hogy a magyar felsôoktatás rend-
szere itthon és külföldön egyaránt átláthatóbbá váljon, s ezzel
növekedjen a felsôoktatásunk iránti érdeklôdés és bizalom.
❖ A felsôfokú végzettségek és szakképzettségek tartalmának
részletes leírásával javíthatja a magyar felsôoktatás és a munka-
erôpiac közötti – sokat bírált – kapcsolatokat.
❖ Megkönnyítheti a korábbi duális és a kialakuló új, bolognai
többciklusú képzés közötti átjárhatóságot.

Európai Képesítési Keretrendszer – EQF
Az Európai Bizottság javaslata felvázolja egy lehetséges Európai
Képesítési Keretrendszer (EQF) szerkezetét, fôbb tulajdonsá-
gait. Az Európai Képesítési Keretrendszer kidolgozása és alkal-
mazása a tagállamokban önkéntes alapon valósul meg, mely
nem jár jogi elkötelezettséggel. Minden önkéntesen résztvevô
tagállamnak ki kell dolgoznia a saját nemzeti képesítési és kép-
zettségi rendszerei és az Európai Képesítési Keretrendszer kö-
zötti megfeleltetést. Az Európai Képesítési Keret (EQF) egy
olyan meta-keret, mely növelné az Európa országaiban meg-
szerezhetô végzettségek és képesítések közötti átláthatóságot,
és támogatná a kölcsönös bizalmat, növelné a mobilitást, és
hozzájárulna a nem-formális és informális tanulási keretek kö-
zött megszerzett képességek beszámításának rendszeréhez is.
Az Oktatási Minisztérium különös hangsúlyt kíván fektetni a
munkaerô mobilitását támogató képesítési keretrendszerekre,
így az EQF-re is. Az Egységes Oktatási Azonosítóra épülô admi-
nisztrációs rendszerek kidolgozásánál az OM szakemberei te-
kintetbe veszik az EQF-fel való kapcsolódás lehetôségeit is, sôt
az EQF hazai megvalósítására külön programot hoztak létre.


