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 Pályázati felhívás 
 
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központja az EFOP-3.2.15–VE-
KOP-17–2017–00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-
értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújí-
tása” című kiemelt projekt keretében 

nyílt pályázatot hirdet  

a Digitális Névjegy Rendszer iskolai tesztelésének és pilotprogramjának 
szakmai támogatására 

1. Háttér 
A 21. század egyik legfontosabb kihívása a digitális társadalom és gazdaság támasztotta köve-
telményeknek való megfelelés, az erre való felkészítésben a köznevelési rendszernek kiemelt 
szerepe van. A középfokú oktatás befejezéséig a tanulók szervezett iskolai környezetben sajá-
títhatják el az ahhoz szükséges képességeket és készségeket, hogy a kor követelményeinek 
megfelelő szintű digitális írástudás birtokában, felkészültebben léphessenek be a munkaerő-
piacra és a felnőtt életbe. Ennek érdekében készült el a Digitális Jólét Program keretén belül 
Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS), amelynek egyik fő célkitűzése a digitális ké-
pességek fejlesztésének koordinált és rendszerszintű végrehajtása az oktatás minden szintjén 
és alrendszerében.  

A DOS implementációjának szakmai támogatása és koordinációja a Digitális Jólét Nonprofit 
Kft. (DJ Nkft.) szervezeti egységeként létrehozott Digitális Pedagógiai Módszertani Központ 
(DPMK) feladata. A DPMK fő célkitűzése, hogy olyan fejlesztéseket kezdeményezzen, illetve 
olyan hatékony pedagógiai módszertani, intézményműködtetési megoldásokat javasoljon és 
népszerűsítsen, amelyek eredményesen hozzájárulnak az ágazat digitális transzformációjának 
sikeres megvalósításához és a DOS célkitűzéseinek teljesüléséhez. 

E célkitűzések teljesülése érdekében a DPMK az EFOP-3.2.15–VEKOP-17–2017–00001 azono-
sítószámú, „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejleszté-
sek, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt kere-
tében – a tanulók és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése 
mellett – nagy hangsúlyt fektet az oktatásirányítás (közigazga-
tás) digitális átállásának elősegítésére, valamint olyan fej-
lesztések szakmai támogatására, amelyek a közneve-
lési intézmények szervezeti és működési rendszerét 
alkalmassá teszik a digitális kor követelményei-
nek való megfelelésre. 

http://www.dpmk.hu/
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Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája 2.4.2.5. pontjában célul tűzte ki egy olyan „Digitális 
iskola” névjegy rendszer kidolgozását, amely tájékoztatást ad a köznevelési intézmények digi-
tális megfelelőségi szintjéről. A DPMK által a fent említett projekt keretében kidolgozott Digi-
tális Névjegy Rendszer (DNR) olyan értékelő, visszajelző, valamint minősítési rendszer, amely 
strukturált és standardizált módon adatokat, objektív információkat nyújt a köznevelési intéz-
mények digitális kompetenciájának fejlettségéről az intézményvezetők, a fenntartók, az okta-
tási szakértők, a fejlesztéspolitika és az oktatásirányítás döntéshozói számára. Visszajelzést ad 
a fejlesztési beavatkozások eredményességéről, hatékonyságáról, továbbá támogatást bizto-
sít az intézményeknek a fejlesztési lehetőségek, a beavatkozások tervezéséhez. 

A DNR – a DOS és a DigCompOrg európai keretrendszerre épülve – egységes koncepciót biz-
tosít a köznevelési intézmények és az ágazat szereplői számára, standardizált módon fogal-
mazva meg az intézmény-fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos folyamatokat, a tartalmi 
és szakmai elvárásokat, ezzel is támogatva  a tényekre alapozott (evidence based) döntésho-
zatalt.  

A DNR egyrészt egy önbevalláson alapuló kérdőívből másrészt az intézményben felmérést ké-
szítő mentor ellenőrző kérdőívéből, interjújából nyeri adatait. A kérdőívet online felületen kell 
felvenni, ahogy a DNR is online felületen működik. A Digitális Névjegy Rendszer első verzióját 
száz köznevelési intézmény bevonásával teszteljük, majd a visszajelzések alapján, a tapaszta-
latok figyelembevételével és a javaslatok beépítésével készítjük el a második verziót. 

2. A felhívás tárgya 
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. (1016 Budapest Gellérthegy utca 30–32.) megbízási szerződés 
keretében szakértőket keres  

a Digitális Névjegy Rendszer (DNR) iskolai tesztelésének és pilotprogramjának szakmai tá-
mogatására, mentorálására, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. mint Megbízó által rendelkezésre 
bocsátott útmutató, valamint a kötelező felkészítésen elhangzottak alapján. 

az EFOP-3.2.15–VEKOP-17–2017–00001 azonosító számú, „A köznevelés keretrendszeréhez kap-
csolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kiala-
kítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében. 

3. Díjazás 
A DNR mentorálási feladatok díjazása bruttó 5 000 forint/munkaóra. A feladat-
tal kapcsolatos teendők elvégzésre intézményenként 20 munkaóra 
áll rendelkezésre. Az iskola/iskolák kijelölésénél a pályázat ki-
írója figyelembe veszi a mentor lakóhelyének távolságát 
az adott intézmény(ek)től, és törekedik a mentor 
utazással kapcsolatos kiadásainak optimalizálá-
sára. A munkaóra szerinti díjazáson felül azon-
ban az utazási költségeket külön elszámolni 
nem lehet. 

http://www.dpmk.hu/
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4. A teljesítés feltételei 
A DNR mentorálási feladatok keretében a szakértő vállalja, hogy a 2019. április–július között 
2–5 iskolában elvégzi a DNR validálásával kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint: 

• felveszi a kapcsolatot a kijelölt intézménnyel, előkészíti a látogatást 
• felkeresi a kijelölt intézményt, találkozik és személyes interjút készít az intézményve-

zetővel, valamint a projektben részt vevő pedagógusokkal 
• felveszi a validációs kérdőív adatait,  
• szakmai támogatást nyújt a DNR működésével kapcsolatban, 
• elkészíti a látogatás dokumentációját és a dokumentáció útmutatása szerint visszajel-

zéseket gyűjt a DNR működésével kapcsolatos tapasztalatokról, javaslatokról. 

A Nyertes pályázó vállalja továbbá, hogy 

• részt vesz a DPMK által szervezett mentorképzésen, 
• a megjelölt szakmai anyagokat megismeri, 
• a DPMK felkérésére részt vesz szakmai konzultáción, 
• a szerződés időtartama alatt a DPMK által szervezett rendezvényen (legfeljebb egy al-

kalommal) megosztja a mentorálás során szerzett tapasztalatait. 
 

A szerződés időtartama alatt a szakértő a szerződésben rögitetteknek megfelelően 2-5 iskola 
mentorálási feladatát látja el. Amennyiben a Megbízó nem tudja biztosítani a szakértő szá-
mára a szerződésben foglalt iskolaszámot, az elszámolás az elvégzett mentorálási feladatok 
alapján történik meg, és a Felek a szerződést befejezettnek, teljesítettnek tekintik, egymással 
szemben semminemű anyagi követelésük, igényük, tartozásuk nincs, ilyen jellegű igénnyel, 
egymással szemben nem léphetnek fel. 

5. Jelentkezés feltételei 
Olyan magánszemélyek jelentkezését várjuk, akik pedagógus végzettséggel rendelkeznek és 
legalább tízéves, köznevelési intézményben szerzett munkatapasztalatuk van, továbbá rendel-
keznek az alábbi minősítés/képesítés valamelyikével: 

• szaktanácsadó digitális vagy intézményfejlesztési szakterületen; 
• komplex helyzetértékelő szakértő vagy szaktanácsadó; 
• IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó; 
• Felkészítés digitális szaktanácsadói feladatok el-

látására I. és II. továbbképzések elvégzésé-
ről szóló igazolás. 

http://www.dpmk.hu/
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A minősítésről/képesítésről szóló igazolás másolatát kérjük a jelentkezéshez csatolni!  

Előnyt jelent: 
• intézményvezetői tapasztalat; 
• intézményfejlesztési, szervezetfejlesztési szaktanácsadási tapasztalat; 
• közoktatásvezetői szakvizsga; 
• mesterpedagógusi besorolás; 
• köznevelési intézménnyel jelenleg is fennálló jogviszonyban. 

6. A pályázat benyújtásának ideje, módja, benyújtandó dokumentu-
mok 
A pályázat elektronikus úton nyújtható be az ezen a linken elérhető online pályázati űrlap ki-
töltésével, valamint azzal egyidejűleg az aláírt szakmai önéletrajz (europass) és igazolások má-
solatainak (pdf formátum) elküldésével, a dnr@dpmk.hu e-mail címre. A levél tárgyaként kér-
jük feltüntetni: DNR mentor pályázat. A szakmai önéletrajz eredeti példányát az együttműkö-
dési megállapodás megkötésekor kell benyújtani a pályázat nyerteseinek. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.  

A pályázatok elbírálása a fenti pályázati szempontoknak való megfelelőség ellenőrzésével, a 
beadási határidő lejárta után történik. 

A pályázat eredményhirdetésének várható időpontja: 2019. március 21. 

 
Jobbágy László s.k. 

ügyvezető 
Digitális Jólét Nonprofit Kft. 
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