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NAT 2020 - Digitális kultúra tantárgy

A digitális kultúra tantárgy olyan kompetenciák megszerzését teszi lehetővé, amelyek a mindennapi életben 
nélkülözhetetlenek, és elősegítik az információs társadalom változásaihoz történő folyamatos alkalmazkodást. A 
technológia fejlődése, az információ szerepének felértékelődése, az egyén digitális környezetben elfoglalt helye és 
a közösségi kapcsolatok új típusú tudást igényelnek. A tantárgy olyan naprakész ismeretek átadását és olyan 
készségek kialakítását teszi lehetővé, amelyek biztos alapot kínálnak a tanuló számára az információs társadalomba 
való sikeres beilleszkedéshez. A tantárgy keretében végzett tevékenység biztosítja a digitális kompetenciák 
megszerzését, alkalmazását, egyúttal megteremti az elsajátított tudás aktív, önálló bővítésének a lehetőségét olyan 
új ismeretekkel, melyek elérése a digitális kommunikációs csatornák és eszközök igénybevételének segítségével 
valósulhat meg. A digitális kompetenciák a reális önértékelésben és önérvényesítésben, az informált 
adatfelhasználásban, az információszerzésben és -szelektálásban, valamint az egyén és a közösség által 
létrehozott eredményeknek és produktumoknak a digitális környezetben történő megosztásában játszhatnak 
szerepet.
A digitális eszközökkel megvalósított hatékony és kreatív problémamegoldás, tudásépítés és együttműködés 
kialakítását azok az ismeretek, készségek és attitűdök alapozzák meg, amelyeket a tanuló a digitális kultúra 
tantárgy tanulása során sajátít el, szerez meg. A tantárgyi tevékenységek révén kialakított kompetenciák 
túlmutatnak e tanulási terület keretein, beágyazódnak más tantárgyak tanulásába.



Digitális kultúra

● Informatikát tantárgyat váltja fel
● 3. évfolyamtól
● Utal az 1., 2., évfolyamban digitális eszközök használatára a NAT 

(kompetenciák nélkül/hiányos kompetenciákkal?)
● Magasabb óraszám (5 → 11)
● Digitális írástudás, problémamegoldás, algoritmikus gondolkodás, biztonságos 

eszközhasználat



Magyar
A hagyományos és digitális szövegfeldolgozások révén fejlődjék a 
tanulók íráskészsége, digitális kompetenciája, ismerjék meg a 
hagyományos és digitális információforrásokat, tanulják meg azok 
kritikus és etikus használatát.

Információkat, adatokat gyűjt a szövegből, kiemeli a bekezdések 
lényegét; tanítói segítséggel vagy önállóan megfogalmazza azt.

Felismeri és értelmezi a szövegben a kétértelműséget és a 
félrevezető információt, valamint elemzi és értelmezi a szerző 
szándékát



Idegen nyelv

Az idegennyelv-tudás lehetővé teszi a társadalmi és tanulási célú mobilitást, 
valamint növeli az információhoz való hozzáférés lehetőségét, és csökkenti az 
esélyhátrányokat



Történelem

Megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat 
gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, 
múzeumok, médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, szöveges és vizuális források).

Össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot tud 
vonni különböző típusú (pl. szöveges és képi) történelmi források tartalma között.

Önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző 
médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről, 
nyomtatott és digitális felületekről.



Etika

A közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó nevezetességeket ismeri, ezekről 
információkat gyűjt fizikai és digitális környezetben, társaival együtt meghatározott 
formában bemutatót készít.

A lakóhelyén élő nemzetiségek tagjai, hagyományai iránt nyitott, ezekről 
információkat gyűjt fizikai és digitális környezetben.

Megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat 
meg önmagáról.



Természettudományos tárgyak

Tudjon kritikusan gondolkodni az adott természeti, környezeti problémáról, illetve 
hogy felismerje az áltudományos információkat, amely nagyban hozzájárul a felelős 
és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.

Tudjon biológiai vonatkozású információkat keresni, azok hitelességének, 
használhatóságának elemzéséhez széleskörűen tájékozódjon könyvtári és egyéb 
adatbázisok, nyomtatott és digitális források segítségével.

Tudjon információkat keresni a vizsgált tudományterülethez kapcsolódóan a 
rendelkezésre álló információforrásokban, elektronikus adathordozókon, nyitottan 
közelítsen az újdonságokhoz folyamatos érdeklődés mellett.



Természettudományos tárgyak

Önálló ismeretszerzési, illetve összefüggés-felismerési készségei fejlődjenek a 
kísérletek, laboratóriumi vizsgálatok, nyomtatott vagy digitális információforrások 
önálló vagy csoportban történő elemzése révén, ami megalapozza az értő, önálló 
munkavégzés lehetőségét.

Érti a különbséget a tudományos és áltudományos információk között, konkrét 
példát mond a köznapi életből tudományos és áltudományos ismeretekre, 
információkra

Megkülönbözteti a tényeket a véleményektől, adatokat, információkat kritikusan 
szemlél.



Vizuális kultúra

A tanulás, a közvetlen környezetből nyert információk megfigyelése, leírása, 
elemzése a megismerés fontos forrása, miközben különös jelentőséget nyer a 
kreativitás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

Vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 
különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 
helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja.

Adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 
szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres.



Médiaismeret

A mérlegelő gondolkodását fejlesztve, tudatosan és értékalapon válasszon az egyes 
médiatartalmak közül, képes legyen rendszerezve, többféle nézőpontból vizsgálni a 
digitális térben megjelenő információkat.

A tanuló a különféle médiatartalmak befogadásával és elemzésével megtanulja 
rendszerezni a különféle forrásból származó információkat, azok összevetésével, 
vizsgálatával képet alkot az ábrázolt valóságról.

Képessé válik az alapvető adatvédelmi és információbiztonsági szabályok betartására 
az interperszonális és a közösségi médiában történő kommunikációja során egyaránt.

A digitális kompetenciák a reális önértékelésben és önérvényesítésben, az informált 
adatfelhasználásban, az információszerzésben és -szelektálásban, valamint az egyén és 
a közösség által létrehozott eredményeknek és produktumoknak a digitális 
környezetben történő megosztásában játszhatnak szerepet.



Technológia

A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott 
információk helyességéről.

Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására.

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 
szabályaival.

Ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont 
egyidejű érvényesítésének lehetőségét.

Tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 
alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.



Köszönjük a megtisztelő 
figyelmet!


