A. KOMPONENS – Demográfia és köznevelés
A komponens bemutatása
Magyarország társadalmi és gazdasági fenntarthatóságának egyik kulcsterülete az oktatás, azon
belül is a köznevelés. A köznevelés célja – az óvodától a középiskoláig – kialakítani azokat a
készségeket, kompetenciákat, amelyek szükségesek a tanulók munkaerőpiaci elhelyezkedéséhez,
továbbtanulásához. A 21. század új kihívásai, a digitalizáció térhódítása, a pedagógusokkal
szembeni elvárások, a tanulók attitűdváltozása, az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások,
továbbá a Magyarországon is megjelenő koronavírus-járvány új feladat elé állították a köznevelési
rendszert. Egyúttal ezek hatására átalakultak az információszerzési és tanulási módszerek. A
Kormány elkövetkező időszak vonatkozó kiemelt célja a köznevelés digitális és a zöld átállásának
támogatása, annak érdekében, hogy a változó társadalmi, gazdasági kihívások közepette is
versenyképes szolgáltatást tudjunk biztosítani a gyermekek, tanulók és családjaik számára.
A digitális átalakulást megalapozzák az elmúlt évek dinamikus módszertani és infrastrukturális
fejlesztései, valamint a koronavírus-járvány kapcsán a köznevelésben bevezetett tantermen kívüli,
digitális munkarend tapasztalatai. A digitális pedagógia módszertanának elterjedéséhez szükséges
az iskolai eszköz-állomány bővítése, az elavult eszközök cseréje. A tanórai internethasználat
támogatása érdekében az oktatási célú internet-gerinchálózatának fejlesztése mellett
elengedhetetlen az is, hogy biztonságos, a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint az ágazati
irányítás számára is releváns információkat nyújtó központi alkalmazások, online szolgáltatások
álljanak rendelkezésre. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése mellett nagyon fontos a
pedagógusok ösztönzése a digitális eszközök és tartalmak, valamint a digitális pedagógiai
módszerek alkalmazására. A korszerű tananyagok és infrastruktúra, az iskolai IKT eszközök, a
kollaborációs tér, a pedagógusok felkészítése együttesen, komplex módon támogatják a digitális
pedagógia szélesebb körű elterjesztését, a pedagógusok és a tanulók digitális készségei
egyenlőtlenségeinek mérséklését. Ezáltal a köznevelési rendszer versenyképesebb lesz,
eredményesebben fogja támogatni a tanulók alapkészségeinek, kulcskompetenciáinak fejlesztését.
Az energiahatékonyság a fenntarthatóság egyik legfontosabb előfeltétele, emellett kedvezően hat
a gazdasági versenyképességre is. A környezetvédelem elkötelezettjeiként célunk a köznevelési
épületek energiahatékony működtetése, ezért hőtechnikai adottságaik javítását és megújulóenergiahasználatuk ösztönzését tervezzük. Az épületeknél alkalmazott klímatudatos megoldások a
környezettudatos működés modelljeként szolgálnak majd, formálva ezáltal a pedagógusok és a
tanulók környezettudatos jövőképét. Mivel a köznevelés az egyik legalkalmasabb terep arra, hogy
az ökotudatosság részévé váljon a felnövekvő generációk gondolkodásának és mindennapi
cselekedeteinek, a szemléletformálásukra is hangsúlyt fektetünk: a klímatudatos magatartás, a
környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjaira való odafigyelés beépülésének
elősegítésével az iskolás korosztály, hosszabb távon pedig az egész társadalom gondolkodásába.
Meggyőződésünk, hogy a fenntartható iskolai modell pedagógiai üzenete hozzájárul ahhoz, hogy
az iskolákban végzett munka révén felelős, klímatudatos állampolgárok hozzanak majd döntéseket
bolygónk jövőjéről.
A komponensben tervezett reformok végrehajtásaa jelentősen hozzájárul a 2019. és 2020. évi
országspecifikus ajánlásban megfogalmazott célok eléréséhez: az oktatási eredmények javításához,
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a hátrányos helyzetű csoportok – különösen a romák – részvételének növeléséhez a minőségi
oktatásban (CSR2 2019-ben), a beruházási politikák energia- és erőforrás-hatékonyságra
összpontosításához (CSR3 2019-ben), az alapvető szolgáltatásokhoz és a minőségi oktatáshoz való
hozzáférés biztosításához mindenki számára (CSR2 2020-ban), valamint a beruházási politikák
zöld és digitális átállásra összpontosításához – beleértve az iskolák digitális infrastruktúrájának
fejlesztését – (CSR3 2020-ban).
A komponens támogatja a „Renovate” és a „Reskill and upskill” európai zászlóshajó
kezdeményezéseket, javítja a középületek (iskolák) energia- és erőforrás-hatékonyságát,
hozzájárul a korszerűsítési arány megkétszereződéséhez 2025-ig. Támogatja a digitális készségek
és az oktatás középpontba állítását, az oktatási rendszerek 21. századi követelményekhez igazítását,
és a számítástechnikai/digitális készségekben alulteljesítő 13-14 éves tanulók arányának 15% alá
csökkentését. Megalapozza a 16–74 éves korosztályba tartozók körében az alapvető digitális
készségekkel rendelkezők arányának 70%-ra történő növelését 2025-re.
A beruházások támogatják Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve, valamint a Nemzeti
Energiastratégia 2030 több energiahatékonysági, fenntarthatósági célkitűzéseinek elérését.
A komponens reformjai szinergiában állnak a köznevelési ágazatnak az MFF operatív programjai
– elsősorban a humán-, és a területfejlesztési – keretében megvalósítani tervezett beavatkozásaival,
együtt megvalósíva komplex fejlesztéseket, melyek hatékonyan szolgálják a magyar köznevelési
rendszer minőségének, inkluzivitásának, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának
fejlesztését.
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Célkitűzés: a köznevelési rendszer minőségének, inkluzivitásának, eredményességének és
munkaerőpiaci relevanciájának növelése, a zöld és a digitális átállás támogatása,
energiahatékonyság, klímapolitika, végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, társadalmi
ellenállóképesség javítása, gazdaságélénkítés
Reform és/vagy beruházás:
Reform 1.: 21. századi technológiai környezetre épülő, versenyképes köznevelés megteremtése:
(COFOG: 0912, 0921, 0922, 0960, 0980)
Beruházás 1.1.: Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és
a pedagógusok számára
Beruházás 1.2.: Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási
gyakorlatba
Reform 2.: Klímaalkalmazkodás a köznevelésben (COFOG: 0912, 0921, 0922, 0960, 0980)
Beruházás 2.1.: Ökotudatos, klímaalkalmazkodó köznevelési intézmények
Beruházás 2.2.: Az ökotudatos szemlélet megerősítése a köznevelésben
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Fő kihívások és célkitűzések
a) Fő kihívások
A technológiai és a munkaerőpiaci változások időről időre újabb kihívások elé állítják a
köznevelési rendszert. A köznevelésből kikerülő fiataloknak rendelkezniük kell a munkába
álláshoz, a szakképzésbe, a felsőoktatásba történő becsatlakozáshoz, vagy akár az egész életen át
tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákkal. A digitális kompetenciák fejlesztése mára már
elengedhetetlenné vált, ezek a továbbtanuláshoz és a munkavállaláshoz is alapvető kompetenciák
lettek, hiszen a digitalizáció az élet minden területén jelen van. Emellett választ kell adni a korai
iskolaelhagyás problémájára, tovább kell csökkenteni az iskolából végzettség nélkül kikerülők
arányát.
A digitális kompetenciák iskolai fejlesztése alapvetően három tényezőn múlik: az
eszközellátottságon, a pedagógusok felkészültségén és az oktatási tartalmak digitális
hozzáférhetőségén. Hazánkban a köznevelési intézményekben jelenleg nincs annyi számítógép,
hogy a tanulók napi szinten, lényegében személyhez rendelve tudják ezeket használni. Az ún. Bring
Your Own Device programok nem mindenhol működőképesek, főleg a hátrányos társadalmi
helyzetű tanulók esetében nem várható el, hogy saját IKT-eszközzel rendelkezzenek, és azt
használják a tanuláshoz. A 2019. októberi statisztikai adatok1 alapján a magyar köznevelésben és
szakképzésben a számítógépek 45,63%-a 5 évesnél régebbi, az 1-3 éves eszközök aránya
ugyanakkor 22,93%. Az informatikai szemontból korszerű tantermek – megfelelő konnektivitás,
digitális megjelenítés, kreativitást támogató és fejlesztő eszközök stb. – elősegítik a tantermi
oktatást. A digitális eszközök folyamatos és szakszerű karbantartása, korszerűsítése, az
eszközellátottság javítása elengedhetetlen a digitális készségek hatékony fejlesztéséhez.
A digitális oktatáshoz szükség van jó minőségű digitális tartalomra és tanulást és tanítást támogató
digitális szolgáltatásokra minden tanulócsoport számára. Az elmúlt években számos program
indult annak érdekében, hogy a köznevelésben megfelelő minőségű digitális tartalmak álljanak
rendelkezésre. A kialakított digitálistartalom-fejlesztés folytatásaként mindenki számára
elérhetővé kell tenni a tanuláshoz szükséges információkhoz való hozzáférés lehetőségét, ezzel
javítva az esélyegyenlőséget, biztosítva a hátránykompenzációt. A tanulást és a tanítást támogató
digitális szolgáltatások – önálló, differenciált tanulás támogatása a mesterséges intelligenciát
alkalmazó adaptív megoldásokkal, tantermi menedzsment szoftver – választ adhatnak az elöregedő
pedagógustársadalom problémájára is. A hatékony iskolai digitális oktatáshoz az internetgerinchálózat és az iskolai kapcsolódás minőségének javítására, a sávszélesség növelésére szintén
szükség van, ezek a H komponens keretében valósulnak meg.
Külön kihívást jelent a pedagógusok ösztönzése a digitális módszertanok és eszközök fokozottabb
beépítésére a mindennapi oktatásba. A 2019-es köznevelési statisztika alapján a pedagógusok
33,12%-a használt IKT eszközöket a tanórái legalább 40%-ában. A tanárképzés képzési és kimeneti
1 Országos statisztikai adatgyűjtési program.
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követelményeinek megújítása garancia arra, hogy a frissdiplomás pedagógusok megfelelő digitális
kompetenciákkal rendelkezzenek, és képesek legyenek ezen ismereteiket az iskolai oktatásban is
hasznosítani (digitális pedagógiai kompetenciák). A régóta pályán lévő pedagógusok módszertani
megújulása viszont kihívást jelent.
A komponens másik hangsúlyos eleme a zöld átállás támogatása. Ma Magyarországon az
energiafelhasználás 40%-a épületekben történik, ennek mintegy kétharmada a fűtést és hűtést
szolgálja. Bár a fűtési hőigény elsődlegesen az energiahatékonyság növelésével lenne
mérsékelhető, hazánkban a lakások és középületek közel 70%-a nem felel meg a korszerű
hőtechnikai követelményeknek. A köznevelési intézményeknek (óvodák, általános iskolák,
gimnáziumok, kollégiumok) helyt adó épületek zömében régi építésűek, műszaki állapotuk elavult,
energetikai adottságaik nem megfelelőek. Az oktatási intézmények a primer energiafogyasztásukat
tekintve2 a középmezőnyébe tartoznak a középületek között, így a 13 056 köznevelési
feladatellátási hely vonatkozásában elmondható, hogy az energiahatékonyságuk növelésével és a
megújuló energiaforrás-használatuk ösztönzésével jelentős energia-megtakarítás érhető el.
Noha a szakirodalom igazolja az iskolaépületek minősége közvetlen és közvetett hatását az oktatás
eredményességére (ideértve a tanulók közérzetét, a tanulói motivációt és attitűdöket, a
teljesítményt, de még a hiányzások számát is), számos magyarországi létesítményben az iskolai
infrastruktúra energiapazarlása elavult megoldásai helyett a jövőbe vezető, innovatív és inspiráló
technológia-használat kell lépjen. A köznevelési intézmények jelentős részének műszaki adottságai
nem segítik a pozitív környezeti attitűdök kialakulását, sok esetben az iskolaépület a technológiahasználat rossz példáit közvetíti ahelyett, hogy (például az UNESCO 2014 vagy az ENSZ 2015
elvárásainak megfelelően) „a fenntarthatóság élő tanuló laboratóriumaiként” szolgálnának.
Az épületek energetikai hatékonyságának növelése és klímabaráttá tétele mellett az ökotudatos
magatartás, a környezetvédelem és fenntarthatóság szempontjaira való odafigyelés beépülése is
szükséges az iskolás korosztály, hosszabb távon pedig az egész társadalom gondolkodásába.
Magyarországon a szakpolitikai dokumentumokban (Nemzeti Alaptanterv, kerettantervek, az
Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021-20303) kiemelt helyen szerepelnek a
fenntarthatóságra nevelés és annak kulcsfontosságú témái, azonban ezek nem váltak
rendszerszinten az iskolák napi működésének és gyakorlatának részévé. Az egész intézményes
fenntarthatóságra nevelés hálózata, a Magyarországi Ökiskola Hálózat 4 2000 óta működik
hazánkban, azonban jó gyakorlataik helyi szinten maradtak és nem jutottak el a hálózathoz nem
tartozó iskolák többségéhez, ezért a hálózat kiterjesztésére van szükség.
b) Célkitűzések

A Központi Statisztikai Hivatal és az Építésügyi Minőségellenőrző nKft. adatai alapján: 232-251 kWh/m2/év.
https://kormany.hu/dokumentumtar/tajekoztatok-hatteranyagok
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A Hálózat az UNESCO „Education for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs’” keretrendszerében
a tagállamok számára javasolt cselekvés második pilléreként megfogalmazott egészintézményes fenntarthatóságra
nevelési gyakorlatot folytatja a formális oktatásban.
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A komponens reformjainak megvalósítása hozzájárul a Tanács Magyarország számára 2019-ben
és 2020-ban megfogalmazott országspecifikus ajánlásainak teljesítéséhez. A reformok célja az
oktatási eredmények javítása, a hátrányos helyzetű csoportok – különösen a romák – részvételének
növelése a minőségi oktatásban (CSR2 2019-ben) és a minőségi oktatáshoz való hozzáférés
biztosítását mindenki számára (CSR2 2020-ban), valamint a beruházási politikák zöld és digitális
átállásra összpontosítása – beleértve az iskolák digitális infrastruktúrájának fejlesztését – (CSR3
2020-ban).
A komponens reformjainak célja a középületek (iskolák) energia- és erőforrás-hatékonyságának
javítása – ezzel hozzájárulva a korszerűsítési arány megkétszereződéséhez 2025-ig – támogatva a
„Renovate” európai zászlóshajó kezdeményezést. Célkitűzés emelett a digitális készségek
középpontba állítása a köznevelés tanulói tekintetében, valamint a köznevelési rendszer 21. századi
követelményekhez igazítása.
Ezek hozzájárulnak a „Reskill and upskill” zászlóshajó
kezdeményezés azon céljához, hogy a számítástechnikai/digitális készségekben alulteljesítő 13-14
éves tanulók arányának 15% alá csökkenjen, továbbá a 16–74 éves korosztályba tartozók körében
az alapvető digitális készségekkel rendelkezők arányának 70%-ra nőjön 2025-re.
A köznevelési intézmények energiahatékonyságának növelésével és megújuló energia-használatuk
ösztönzésével, az Ökoiskola Hálózat kiterjesztésével célunk az EU 2020/852 Taxanómia
rendeletben meghatározott éghajlatváltozás mérséklésére, és az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásra vonatkozó célkitűzésekhez történő hozzájárulás. Az iskolaépületek energetikai
korszerűsítésével, a fizikai környezet megújításával a célunk részben az is, hogy a tanulók a
modern, környezetbarát megoldásokat az intézményeikben is láthassák a gyakorlatban, megértsék
ezek előnyeit és felnőttként is nagyobb eséllyel döntsenek az alkalmazásuk mellett. A
pedagógusoknak szakmai támogatást kívánunk nyújtani a fenntarthatóságra nevelés mindennapi
iskolai gyakorlatukba történő hatékony beágyazásához. Az iskolaépületek hőtechnikai
adottságainak javításával, megújuló-energia használatuk ösztönzésével hozzá kívánunk járulni a
környezetszennyezés mértékének csökkentéséhez, összhangban Magyarország Nemzeti Energiaés Klímatervének, valamint a Nemzeti Energiastratégia 2030 energiahatékonysági,
fenntarthatósági célkitűzéseivel (pl.: hazánk ÜHG-kibocsátása legalább 40%-kal csökkenjen 1990hez képest, a megújuló energiaforrások arányára a bruttó végsőenergia-felhasználáson belül
legalább 21%-ra nőjön 2030-ra). A beavatkozás a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia
célkitűzéseinek megfelelően a „tiszta növekedés” folytatását kívánja biztosítani, melynek hatására
Magyarország az EU törekvéseivel összhangban, 2050-ig klímasemleges országgá válhat.
A komponens reformjainak célkitűzései közé tartozik a magyar társadalom ellenálló képességének
növelése. A meglévő épületállomány energetikai felújítása hozzájárul az ország
energiahatékonyságának javításához, az energiahatékonyság és energiatakarékosság pedig az
ellátásbiztonság növelésének egyik leghatékonyabb és legeredményesebb, rövidtávon
megvalósítható módja. Az iskolák felújításával, energetikai korszerűsítésével Magyarország
energiaellátás-biztonságának növelése mellett jelentős megtakarítás is elérhető az állami
költségvetésben, mely megtakarítás oktatási célokra fordítható az Európai Zöld Megállapodásban
foglaltakkal összhangban. A 21. századi technológiai környezetre épülő, versenyképes köznevelés
megteremtése reform általános célja, hogy a koronavírus-járvány kapcsán a köznevelésben a
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tantermen kívüli, digitális munkarend kapcsán tapasztalt dinamikus módszertani és
infrastrukturális fejlődést továbbvigye és a jelenléti oktatás keretei között valósítsa meg, ezáltal
biztosítva, hogy az elkövetkező időszak változó társadalmi, gazdasági kihívásai közepette is
versenyképes köznevelési szolgáltatást nyújtson a gyermekeknek és a családoknak. A digitális
készségek és kompetenciák fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési rendszerből kilépő
tanulók a változásokhoz jobban alkalmazkodó munkaerőt jelentsenek a munkaerőpiacon, ezáltal
növelve a társadalom ellenálló képességét.
A 21. századi követelményeknek megfelelő korszerű oktatási környezet a tanulók közérzetére,
motivációjára és attitűdjére gyakorolt hatásán keresztül befolyással bír a tanulók iskolai
teljesítményére, és akár még a hiányzások számát is kedvező irányba alakíthatja. A reformok
azáltal, hogy mindenki számára elérhetővé teszi a tanuláshoz szükséges információkhoz való
hozzáférést, hátránykompenzáló hatással bír, javítja az esélyegyenlőséget. Ez hazánkban
különösen fontos, mivel a 2019-es, 2020-as Országjelentések is kiemelik, hogy a tanulók
teljesítménye még mindig erős összefüggést mutat társadalmi-gazdasági hátterükkel és ezt a
mérések (PISA5, országos kompetenciamérés6) eredményei is igazolják. A komponens átfogó
célkitűzése az iskolák digitális és klímaalkalmazkodó fejlesztéseinek megvalósításával éppen ezért
az is, hogy az intézmények képesek legyenek jobban kompenzálni a tanulók társadalmi-gazdasági
hátteréből adódó különbségeket, a tanulás lehetősége vonzóbbá váljon mindenki, így a
veszélyeztetett, sérülékeny csoportokba tartozó tanulók számára is, a végzettség nélküli
iskolaelhagyók száma csökkenjen, az oktatási rendszer eredményessége, hatékonysága és
munkaerőpiaci relevanciája nőjön.
A komponens reformjai jelentős mértékben hozzájárulnak az Európai Unió számára készített
köznevelési stratégia 2021-2030 célkitűzéseinek megvalósításához, és így a 2030-ra elérendő
indikátor célértékekhez:






az IKT eszközöket a tanóráik legalább 40%-ában használó pedagógusok aránya a 2019-es
33,12%-ról 2030-ra legalább 50%-ra nőjön,
az országos kompetencia-mérésben az alapszintet (4. szint) elérő 8. évfolyamos tanulók
aránya matematikából 65%-ra, szövegértésből 75%-ra javuljon a 2019-ben mért 58,4%
(matematika), 71,1% (szövegértés) helyett,
a korai jelző- és támogatórendszerben szereplő, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
aránya a 2019-ben mért 7,46%-ról 2030-ra 6,50%-ra csökkenjen,
2030-ra legalább 1000 köznevelési feladatellátási hely felújítása, korszerűsítése valósuljon
meg.

A komponens reformjainak és beruházásainak bemutatása
A komponens keretében két reform végrehajtását tervezzük két-két komplex, egymás hatását
erősítő beruházás megvalósításával, az alábbiak szerint.
5
6

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek
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A 21. századi technológiai környezetre épülő, versenyképes köznevelés megteremtése reform
keretében az alábbi két bearuházás megvalósítását tervezzük:
1. Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a
pedagógusok számára,
2. Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba
beruházások.
A Klímaalkalmazkodás a köznevelésben reforom keretében az alábbi két beruházás megvalósítását
tervezzük:
1. Ökotudatos, klímaalkalmazkodó köznevelési intézmények,
2. Az ökotudatos szemlélet megerősítése a köznevelésben.
A beruházások együttesen a köznevelés infrastruktúrájának fejlesztését az intézményekben
alkalmazott módszertanok megújítását, valamint a résztvevők ösztönzését célozzák.
A tervezett beruházásokat a köznevelést, mint közfeladatot ellátó intézmények fenntartói, illetve
központi költségvetési szervek valósítják meg, így minden tevékenység az állami közoktatás
keretében valósul meg, azaz nem tekinthetőek gazdasági tevékenységeknek, így nem minősülnek
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásnak.
21. századi technológiai környezetre épülő, versenyképes köznevelés megteremtése
A reform célja alapvetően a köznevelés digitális átalakulásának támogatása. Ennek eredményeként
a köznevelési intézmények korszerű digitális infrastruktúrával kerülnek felszerelésre; a nevelési és
oktatási folyamatokba rendszerszinten beépül a digitális eszközök használata és a digitális oktatás,
azaz a tanulók digitális kompetenciáinak kialakítása és a digitális eszközökkel támogatott oktatás.
A köznevelésből kikerülő fiatal felnőttek ezáltal a munkaerőpiacon – itthon és külföldön egyaránt
– versenyképes munkaerőként jelennek meg. A reformot az alábbi beruházások komplexen, az
infrastruktúra és a nevelési-oktatási módszertanok megújításán keresztül támogatják. A
pedagógus-minősítési rendszerben már megjelenik a pedagógusok digitális kompetenciáinak
mérése, azonban szükséges, hogy a pedagógusok kellő támogatást és ösztönzést kapjanak a
digitális módszerek alkalmazásához, és az beépüljön napi gyakorlatukba. A tanulók digitális
kompetenciáinak mérése fokozatosan beépül az országos kompetenciamérésbe. A Nemzeti
alaptanterv változásával új tantárgy jelent meg: a digitális kultúra, amely a korábbi informatika
tantárgyat váltotta. A digitális kultúra tantárgy célja az, hogy a tanulók az informatikai alkalmazói
ismeretek mellett általános digitális kompetenciáikat is fejlesszék, köztük hangsúlyosan az aktív
digitális állampolgársággal összefüggő készségeket. A beruházások közvetlenül segítik ezeket a
fejlesztéseket.
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Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok
számára
Kihívások
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyre nagyobb teret nyer a digitális eszközök
használata a köznevelésben, ennek ellenére a helyzet még korántsem kielégítő. A 2019. októberi
köznevelési statisztikai adatok alapján a magyar köznevelésben összességében 260 400 db
személyi használatú digitális eszköz volt az intézményekben, így átlagosan 4,6 tanulóra jutott egy
számítógép. A statisztika szerint a számítógépek 45,63%-a 5 évesnél régebbi, ami elöregedettnek
számít, az 1-3 éves eszközök aránya ugyanakkor csupán 22,93%. A digitális eszközök folyamatos
és szakszerű karbantartása, korszerűsítése is elengedhetetlen a digitális készségek hatékony
fejlesztéséhez. 2017−2018-ban a fejlesztések eredményeként több mint 45 000 notebook, 24 000
tanulói tablet és 3 000 interaktív panel került a konvergenciarégiók iskoláiba, emellett a budapesti
és a Pest megyei intézmények további 34 500 digitális eszközt kaptak. A köznevelési
intézményekben jelenleg nincs annyi számítógép – és a meglévő állomány közel fele több mint
ötéves, korszerűtlen –, hogy a tanulók napi szinten, lényegében személyhez rendelve tudják ezeket
használni.
A korszerű, versenyképes neveléshez-oktatáshoz megfelelő oktatástechnológiai környezetre,
korszerű tantermekre van szükség (számítógépek, szemléltetőeszközök, kreativitásfejlesztő
eszközök, megfelelő internethálózat stb.). Az iskolákban a korszerű tantermek arányát tovább kell
növelni a digitális oktatás, a digitális pedagógia támogatása érdekében.
Célok
Annak érdekében, hogy megfelelő színvonalú digitális infrastruktúra álljon rendelkezésre, célunk
az iskolákban először az 5. és a 9. évfolyamon – majd felmenő rendszerben végül az 5–12.
évfolyamok egészében – olyan számítógépparkot kialakítani, amely eszközök a tanulók közvetlen
használatába adhatók. Ezzel a tanulók a tanórákon és a tanórán kívül is kihasználhatják a digitális
pedagógia, a digitális oktatás előnyeit. Ez a beruházás hatékonyan szolgálja a digitális átállást és a
hátránykompenzációt is, hiszen a hátrányos helyzetű tanulók számára biztosított lesz a tudás
megszerzésének egyenlő esélye. Ezzel együtt azon pedagógusoknak, akik korábban nem kaptak
megfelelő digitális eszközt, szintén biztosítani kívánjuk az új, a tanulóihoz képest nagyobb
teljesítményre képes eszközöket. A komponens fejlesztései és más tervezett vagy már zajló
fejlesztések keretében beszerzésre kerülő új IKT-eszközök használatának elősegítése érdekében
megvalósul a pedagógusok célzott (lehetőség szerint online) felkészítése is, amely az
eszközhasználati ismereteken túl kifejezetten a gyakorlati pedagógiai munkába történő
implementációra fókuszál majd.
Célunk továbbá az iskolákban korszerű, versenyképes oktatástechnológiai környezet, korszerűen
felszerelt tantermek kialakítása.
Megvalósítás
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Tevékenység

2021

2022

2023

2024

Tanulói (560 000 db), pedagógus
(55 000 db) használatra szánt IKT
eszközök beszerzése
Korszerű tantermek száma

189 000 db

324 000 db

469 000 db

615 000 db

-

-

3 000 db

6 000 db

A táblázat kumulált értékeket tartalmaz.

Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba
Kihívások
A digitális oktatáshoz szükség van jó minőségű digitális tartalomra és tanulást és tanítást támogató
digitális szolgáltatásokra minden tanulócsoport számára. Az elmúlt években számos program
indult annak érdekében, hogy a köznevelésben megfelelő minőségű digitális tartalom álljon
rendelkezésre. Magyarországon az állam feladata, hogy a köznevelési tartalmakat - akár
nyomtatott, akár digitális formában - biztosítsa a tanulók számára. A köznevelés legnagyobb
csoportjait kitevő általános iskolai és középiskolai oktatáshoz már rendelkezésre állnak digitális
tananyagok, azonban a speciális csoportok számára - mint a nemzetiségi nevelésben-oktatásban
részt vevő tanulók, a sajátos nevelési igényű tanulók - nem. A kialakított digitálistartalom-fejlesztés
folytatásaként mindenki számára elérhetővé kell tenni a tanuláshoz szükséges információkhoz való
hozzáférés lehetőségét, ezzel javítva az esélyegyenlőséget, biztosítva a hátránykompenzációt. A
tanulást és a tanítást támogató digitális szolgáltatások - önálló, differenciált tanulás támogatása a
mesterséges intelligenciát alkalmazó adaptív megoldásokkal, tantermi menedzsment szoftver választ adhatnak az elöregedő pedagógustársadalom problémájára is. A hatékony iskolai digitális
oktatáshoz az internet-gerinchálózat és az iskolai kapcsolódás minőségének a javítására, a
sávszélesség növelésére is szükség van.
Külön kihívást jelent a pedagógusok ösztönzése a digitális módszertanok és eszközök fokozottabb
beépítésére a mindennapi oktatásba. A tanárképzés képzési és kimeneti követelményeinek
megújítása garancia arra, hogy a frissdiplomás pedagógusok megfelelő digitális kompetenciákkal
rendelkezzenek, és képesek legyenek ezen ismereteiket az iskolai oktatásban is hasznosítani
(digitális pedagógiai kompetenciák). A régóta pályán lévő pedagógusok módszertani megújulása
viszont komoly kihívást jelent.
Célok
A beavatkozás kiemelten fontos eleme egy, a digitális oktatási eszközök és módszertanok
pedagógiai alkalmazását támogató, a pedagógusok ösztönzését és motiválását célzó program
megvalósítása. Ennek keretében az Oktatási Hivatal7 országos szakember- és intézményhálózatára
(pedagógiai oktatási központok) építve, hozzávetőlegesen 30 ezer pedagógus vesz részt egységes
Az Oktatási Hivatal központi hivatalként működő központi közigazgatási szerv, az oktatási ágazat szinte valamennyi
hatósági feladatát ellátó szervezet, országos illetékességgel. A hivatal honlapja: https://www.oktatas.hu
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módszertani útmutatás mentén életszerű, azonnal felhasználható digitális pedagógiai megoldások
(digitális módszerek alkalmazásával megvalósuló tanórák, foglalkozások) kidolgozásában,
megvalósításában és egymással, illetve a teljes pedagógus-társadalommal történő megosztásában.
A résztvevők többlettámogatásban részesülnek a programban elvégzett tevékenységükért. Abból a
célból, hogy az új eszközök segítségével korszerű, az eredményes tanulást elősegítő tartalmak
álljanak rendelkezésre, a beavatkozás célja közvetlenül tanórai felhasználásra szánt, de önálló
feldolgozásra is alkalmas digitális oktatási tartalmak kifejlesztése is.
Megvalósítás
Tevékenység
Digitális oktatási eszközök és
módszertanok
pedagógiai
alkalmazását
támogató
ösztönző programban részt
vett pedagógusok száma
Digitalizált tartalmak száma

2022

2023

2024

2025

2026

3 000 fő

11 000 fő

19 000 fő

27 000 fő

30 000
fő

50 db

140 db

230 db

320 db

400 db

A táblázat kumulált értékeket tartalmaz.

Klímaalkalmazkodás a köznevelésben
A reform célja, hogy a köznevelésben tanulók klímatudatos, környezetükre vigyázó felnőttekké
váljanak. Ennek érdekében egyrészt megtörténik a tanulók és pedagógusok szemléletformálása,
klímatudatosságot erősítő pedagógiai módszerek és jógyakorlatok elterjesztése, valamint az
energetikai szempontból elavultnak tekintett, nagylétszámú intézményeik korszerűsítése. A
program eredményeként a köznevelésből kilépők a társadalom környezettudatos tagjaiként
biztosítják az ország, a nemzet fennmaradását, a természeti és épített környezet fenntartható
működtetését.
Ökotudatos, klímaalkalmazkodó köznevelési intézmények
Kihívások
A köznevelési intézmények ingatlanai, mind az állami, mind a nem állami fentartók esetében több
évtizede, némely esetben akár több évszázada épültek. A modernebb, kifejezetten iskolai célokat
betöltő épületek esetében is az akkori építési követelményeket vették figyelembe, amelyek mára
már korszerűtlen, energiapazarló épületekként működnek. A Klebelsberg Központ műszaki
állapotfelmérése és nyilvántartása alapján a tankerületi fenntartású iskolák épületei 47%-ának
műszaki állapota nem éri el az országos átlagot, energetikai adottságaik nem megfelelőek. Ezt,
valamint az egyéb állami és a nem állami fenntartású intézmények állapotát is figyelembe véve
olyan beavatkozásra van szükség, amely az energiahatékony infrastruktúra megteremtését célozza.
A meglévő ingatlanállományt figyelembe véve a köznevelésben elvégzett és elvégzendő
energiahatékonysági fejlesztések leghasznosabb pontjai a nagy, több száz tanuló együttes oktatását
biztosító ingatlanok, amelyek nagyfokú energiaigényükkel, illetve az energia alacsony
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hatékonyságú felhasználása miatt évről-évre jelentős mennyiségű széndioxid kibocsátásért
felelősek.
Célok
A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elkötelezettjeiként hangsúlyt kívánunk helyezni az
iskolák hosszútávú, energiahatékony működtetésére. A köznevelésben megvalósuló energetikai
fejlesztések átfogó célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése,
csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, továbbá a köznevelési intézmények hatékonyabb
energiahasználatának,
racionálisabb
energiagazdálkodásának
elősegítése
energetikai
korszerűsítéssel és a megújuló energiaforrások használatának ösztönzésével. A beruházás
keretében országosan legalább 300 db, legalább 300 fő tanulólétszámú iskola energetikailag
korszerűsítése valósul meg.
Megvalósítás
Tevékenység

2022

2023

2024

2025

2026

Energetikai fejlesztéssel érintett,
ökotudatos köznevelési
feladatellátási helyek száma

40 db

100 db

200 db

260 db

300 db

A táblázat kumulált értékeket tartalmaz.

Az ökotudatos szemlélet megerősítése a köznevelésben
Kihívások
A fenntartható fejlődés záloga a környezettudatosság, a klímatudatosság és a fenntartható
társadalom kialakítása. A köznevelés az egyik legalkalmasabb terep arra, hogy az ökotudatosság
beépüljön a felnövekvő generációk gondolkodásába és mindennapi cselekvéseibe, hiszen a ma
iskolásai később családfenntartók lesznek és a jövő generációinak szemléletformálásában döntő
szerepet töltenek majd be. Jelenleg is vannak kiváló kezdeményezések a fenntarthatóságra
nevelésre (pl. Zöld Óvoda, Ökoiskola Hálózat), azonban ezek egyelőre alapvetően az egyes
intézményekre, illetve az egyes intézmények közötti együttműködésre fókuszálnak, és nem
jelennek meg rendszerszinten.
Célok
A beruházás célja a klímaalkalmazkodó szemlélet kialakítása a tanulókban és a pedagógusokban,
az ehhez szükséges oktatási tartalmak és pedagógiai megoldások beillesztése a mindennapi nevelőoktató munkába, különös tekintettel Magyarország természeti, illetve épített környezetének
megóvására, védelmére. A fejlesztés az „Ökotudatos, klímaalkalmazkodó köznevelési
intézmények” programmal alkot komplex egységet, a fejlesztésekkel párhuzamosan gyakorlunk
hatást az infrastruktúrára, a pedagógiai munkára, valamint a tanulók szemléletére és attitűdjére.
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Ennek érdekében az intézményvezetőkön és a pedagógusokon keresztül megvalósul a
fenntarthatóságra nevelés gyakorlati eszközeinek disszeminációja, az egészintézményes
jógyakorlatok elterjesztése.
Megvalósítás
Tevékenység
Klímatudatos felkészítésben részesített
intézmények száma

2022
50 db

2023
130 db

2024
210 db

2025
260 db

2026
300 db

A táblázat kumulált értékeket tartalmaz.

Nyitott stratégiai autonómia és biztonsági kérdések
A beszerzések, fejlesztések uniós tanúsítási rendszerek figyelembevételével történnek meg, a
piacvédelmi eszközök alkalmazásával, versenyszabályok érvényesítésével.
A komponens zöld dimenziója
A komponens két reformjának fő célkitűzése a köznevelési rendszer zöld és digitális átállásának
támogatása, a beruházásai az EU 2020/852 rendelet 17. cikke szerint nem sértik a környezeti
célkitűzéseket („ne okozz jelentős kárt elv”), azokkal összhangban kerültek megtervezésre. A
„Klímaalkalmazkodás a köznevelésben” reform a CPR rendelet tervezet 1. mellékletében szereplő
dimenziókódok közül a „26 - Energy efficiency renovation or energy efficiency measures regarding
public infrastructure, demonstration projects and supporting measures” kódhoz illeszkedik a
leginkább, az éghajlatváltozással és a környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzések
támogatásához jelentős mértékben hozzájárul (40% mindkét cél együtthatója). A köznevelési
intézmények energiahatékonyságának növelésével és megújulóenergia-használatuk ösztönzésével,
az Ökoiskola Hálózat kiterjesztése során a pedagógusok és tanulók éghajlatváltozással és a
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szemléletformálásával hozzájárul a Taxanómia rendeletben
meghatározott éghajlati és környezeti célkitűzések közül kiemelten az éghajlatváltozás
mérséklésére, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elérésére vonatkozó
célkitűzésekhez. Az iskolaépületek hőtechnikai adottságainak javításával, fűtési rendszereik
korszerűsítésével, az épületek alternatívenergia-termelő berendezéssel történő ellátásával és ezáltal
a fosszilisenergia-hordozók felhasználási arányának, a környezetszennyezés mértékének
csökkentésével a beruházás hozzájárul Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve, valamint a
Nemzeti Energiastratégia 2030 több energiahatékonysági, fenntarthatósági célkitűzéséhez is (pl.:
hazánk ÜHG-kibocsátása legalább 40%-kal csökkenjen 1990-hez képest, a megújuló
energiaforrások aránya a bruttó végsőenergia-felhasználáson belül legalább 21%-ra nőjön 2030ra). A beavatkozás a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia célkitűzéseinek megfelelően a „tiszta
növekedés” folytatását kívánja biztosítani, melynek hatására Magyarország az EU törekvéseivel
összhangban, 2050-ig klímasemleges országgá válhat fokozatosan, anélkül, hogy az átmenet a
gazdasági növekedést és a társadalmi jólétet veszélyeztetné. A reform a fentiek révén jelentős
mértékben hozzájárul éghajlatváltozással kapcsolatos 37%-os klímacéljának eléréséhez.
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Digitális dimenzió
A komponens tervezett beavatkozásai összköltségének 52%-át a „21. századi technológiai
környezetre épülő, versenyképes köznevelés megteremtése” reform megvalósítására fordítjuk, mely
a CPR rendelet tervezet 3. mellékletében a 3. Humán tőke beavatkozási terület „108 - Support for
the development of digital skills” dimenziókódja alá sorolható, így a digitális átállási célokhoz a
legnagyobb mértékben hozzájárul (együtthatója 100%). A 2020-as, a digitális gazdaság és
társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) szerint Magyarországon a humán tőkét illetően
elmondható, hogy a lakosság több mint fele nem rendelkezik alapvető digitális és a szoftverek
használatához szükséges készségekkel, így a tagállamok közötti 19. helyezésével ezen a területen
nem éri el az uniós átlagot. Az alapszintű digitális készségek az uniós átlag alatt vannak (49%,
szemben az uniós 58%-kal), a 16 és 74 év közötti lakosságnak a negyede rendelkezik az alapszintet
meghaladó digitális készségekkel, ami elmarad a 33%-os uniós átlagtól, így ezeken a területeken
fejlesztésekre van szükség. A reform célja a köznevelési rendszer digitális átállásának támogatása,
mely jelentős mértékben hozzájárul a tanulók digitális készségeinek fejlesztéséhez is. A
beruházásokkal a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek megteremtése
érdekében IKT eszközbeszerzés valósul meg a tanulók részére, a digitális oktatási megoldások
mindennapi nevelési-oktatási gyakorlatba történő beépítése érdekében a pedagógusok
eszközellátottságának javítását és digitáliskompetencia-szintjük, valamint motivációjuk növelését
szolgáló fejlesztések valósulnak meg és emellett kifejlesztésre kerülnek mindenki számára
elérhető, korszerű digitális tartalmak. A köznevelési rendszer digitális átállását segítő fejlesztések
a köznevelési rendszer hatékonyságának, eredményességének és ellenálló képességének növelését
szolgálják. Megvalósulásuk hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók könnyebben megszerezhessék a
munkába álláshoz, továbbtanuláshoz, vagy akár a távoktatáshoz szükséges digitális készségeket és
kompetenciákat.
Ne okozz jelentős kárt elv
A komponones két reformjának fő célkitűzése a köznevelési rendszer zöld és digitális átállásának
támogatása, a beruházásai az EU 2020/852 rendelet 17. cikke szerint nem sértik a környezeti
célkitűzéseket („ne okozz jelentős kárt elv”), azokkal összhangban kerültek megtervezésre.
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