
Eligazodni és fejlődni a virtuális világban – felkészülten és biztonságban 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Comenius Központja nemzetközi konferenciát 
szervezett a szakmai közönség számára Digitális Comenius Summit címmel. Fókuszában a 
közeljövőben létrejövő Digitális Comenius Műhely szakmai programjának bemutatása, ezen belül 
az éves nemzetközi Digitális Comenius Jelentés, valamint a pandémia következtében kialakult -
közoktatásban tapasztalható -változásokhoz való alkalmazkodás lehetőségei szerepeltek. 

Óriási lépésekkel halad a virtuális világ térhódítása, amit a járványhelyzet robbanásszerűen 
gyorsított fel. Ez lehetőségek tárházát hozza, de egyben veszélyeket is. A Digitális Jólét Nonprofit 
Kft. Digitális Comenius Központ arra vállalkozott, hogy minden támogatást megadjon 
pedagógusoknak, szülőknek, a gyerekeknek, hogy ezeket megismerjék, kihasználják, de mindezt 
szakmailag megaalapozottan és biztonságosan.  

Ez a konferencia alkalmat adott a digitalizáció oktatási lehetőségeinek megismertetésére, a jövő 
nemzedékét tanító, nevelő szakemberekkel úgy, hogy közben a nemzeti hagyományokat, 
identitásukat is megőrizzék. Mindazokat az értékeket, amelyekkel hazánk és a régió rendelkezik, 
ismerjék, ápolják és át tudják adni a következő generáció számára, miközben a nemzetközi 
kapcsolatok, lehetőségek is előtérbe kerülnek, illetve a gyermekvédelem és digitális oktatás 
jelenkori kihívásainak átgondolására, megvitatására és a 21. századi oktatási trendek 
megismerésére is lehetőség nyílik. A Műhely célja, hogy nyomon kövesse, kutassa, elemezze és 
bemutassa a digitális oktatás fejlesztési aspektusait, a szakpolitikai eszközöket, digitális oktatási 
szolgáltatásokat, valamint a nemzetközi és hazai oktatás innovációk és innovatív termékek 
helyzetét, jó gyakorlatokat azonosítson, figyelemmel a digitális eszközrendszer (technológia, 
infrastruktúra, pedagógia) méltányos oktatásra gyakorolt pozitív hatásaira. Illeszkedve a Digitális 
Oktatási Stratégia, Digitális Gyermekvédelmi Stratégia, illetve a Köznevelés-fejlesztési stratégia 
alapvető céljaihoz, kiemelt feladatának tekinti az oktatás innováció támogatását, a közreműködést 
a pedagógusok digitális kompetenciájának erősítésében, valamint a tudástranszfer működtetését 
az „egymástól tanulás” elősegítésével. A tervek szerint a Digitális Comenius Műhely szakmai 
programjához a szervezeti keretet, a létrejövő Digitális Comenius Nonprofit Kft. adja. A Digitális 
Comenius Műhely szakmai irányítását a Digitális Comenius Tanácsadó Testület látja el, 
legmagasabb szintű szakmai-operatív irányító munkacsoportként. A Digitális Comenius 
Tanácsadó Testület tagjai mindannyian elismert neves kutatók, szakemberek. Programjában a 
Digitális Comenius Observatory működtetése révén kutatja, elemezi és bemutatja a hazai és 
nemzetközi (1*) digitális oktatás innovációkat, a digitális oktatás, fejlesztés aspektusait, a 
szakpolitikai eszközöket, oktatástechnológiai és digitális oktatási szolgáltatási szektor innovációs 
képességét, az innovatív termékek helyzetét. A digitális oktatást támogató rendszer, a hazai 
oktatás innovációs kínálat fejlesztésére, a digitális pedagógia terén született, sikeres magyar 
fejlesztések, jó gyakorlatok, programok, szakmai know-how terjesztésére, támogatására irányul, 
nemzetközi kiterjesztéssel. A program oktatási szolgáltatásainak elemei hatnak a hazai digitális 
eszköz-és tartalomfejlesztési piacon, az oktatás számára ígéretes kínálattal rendelkező startup 
cégek oktatási szektorral való együttműködésére, az oktatási intézmények működési gyakorlatára, 
a digitális átmenet folyamatában és egyéni szinten a pedagógusok, pedagógus hallgatók, oktatók 
digitális fejlődésére.  



A Digitális Comenius Műhely szakmai programjában kiemelt szerepe van a digitális 

gyermekvédelemnek. A gyermekek és szüleik, tanáraik felkészítésére fókuszáló 

tevékenységek, a tudatos, értékteremtő internet használatra, a gyermekek védelmét 

szolgáló szabályok és intézkedések érvényesítésére és a rendelkezésre álló védelmi 

mechanizmusok megfelelő, hatékonyabb használatára irányuló törekvéseinek.  

1*. A Digitális Médiaműveltség Szülőknek Program és a Digitális Gyermekvédelmi 
Fogadóórák, a családi médianevelés támogató rendszere, amely interaktív workshopokat, 
mentori támogatást, szülőknek szóló információs, audiovizuális anyagokat tartalmaz.  

2. A Kortárs NETMENTOR és a Ne bánts! program a diákok támogatására szolgál, mentor 
középiskolákkal és fogadó általános iskolákkal, képzett pedagógusok és kortárs fiatalok 
közreműködésével, valamint antibullying program is, amely problémafeltárásra épül és 
része az áldozatsegítés, sérelemkezelés, valamint különböző resztoratív technikák.  
 

3. A Neveléstudományi Digitális Innovációs Laboratórium (NDIL) horizontálisan átfogja, 
tevékenységeivel áthatja a Digitális Comenius Műhely Szakmai Programjának elemeit. Az 
NDIL olyan kutatásokat fog össze, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a nemzetközi 
szinten is versenyképes oktatástechnológiai és neveléstudományi innovációk 
megalapozásához, előkészítéséhez, ennek eredményeként fontos szakmai inputokat 
szolgáltat az oktatásirányítás, oktatásfejlesztés szereplői számára. 

A Digitális Comenius Műhely szakmai programja éves nemzetközi jelentést készít az oktatási 
trendek bemutatására, valamint -az intézkedések szakpolitikai és pedagógiai-szakmai szempontú 
elemzése révén- támpontokat nyújt a várható rövid és hosszútávú hatások felméréséhez, egyúttal 
javaslatokkal szolgál a folyamat valamennyi szereplője számára. A jelentés fontos jelzés kíván 
lenni, az oktatáspolitika és az oktatási szakemberek számára, és iránytűként kívánja elősegíteni a 
nemzetközi digitális oktatási térben való eligazodást. 
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