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A „AzZ”generációk jellemzői

•A „Z generációk jellemzői

„Digitális bennszülöttek”: beleszülettek az internet, a web 2- technológiák, a 3D-s 
videó játékok korába

• gyors információszerzés

• türelmetlen kommunikáció, szituatív nyelv 

használat

• „ingerfalók”, immunis a „szürkébbre”

• sokcsatornás figyelemmegosztás

• 3D-s videó és a képformátum előnyben

• frontális merev oktatás helyett kooperatív, 

olyan órák amelyek az együttműködést,

információk  megosztását, megbeszélését, hálózatosodást igénylik



A munkaerőpiac kihívásai
- alapfeltétel a digitális kompetenciák megléte
- várhatóak a munkaerőpiac gyors átrendeződését 
igénylő folyamatok (diszruptív technológiák)
- „Davos”: a tanulók fele olyan munkakörben fog 
dolgozni, amely még nem is létezik
- kulcskompetenciák, képességek fontossága 
(pl:tanulás megtanulása, digitális kompetenciák, 
alkalmazkodó képesség, kreativitás, kritikai érzék, 
stb.)



„Ipar 4.0” a negyedik ipari forradalom I.
• Információs technológiák és az automatizálás egyre szorosabb 

összefonódását, ezen keresztül

• a gyártási módszerek alapvető megváltozását elhozó időszak neve

• a termelési feladatokat a humán erőforrástól egyre inkább átvevő 
gépek működéséhez több tényező is szükséges:

1./ M2M technológia (Machine to Machine): ahhoz hogy a gépek át       
tudják venni a komplexebb folyamatok irányítását

- meg kell őket tanítani emberi közreműködés nélkül egymással       
kommunikálni (gyártó soron dolgozó robotok)

- autóiparban V2V (Vehicle to Vehicle) az önmagukat irányító 
autók „beszélgetnek” egymással, a forgalomirányító 
lámpákkal,útjelzésekkel, stb.)



„Ipar 4.0” a negyedik ipari forradalom II.

2./ AI (Artifical Intelligence): mesterséges intelligencia: gépek logikus 
gondolkodásra és tanulásra való képessége

3./ IoT ( Internet of Things)- információs csatorna

4./ big data: mesterséges intelligencia támaszkodik a már 
„kezelhetetlen” méretű adathalmazra, amelyet az információs 
társadalom szereplői állítottak elő 

5./ felhő alapú adat tárolás: nem helyi adathordozón, hanem egy 
szolgáltató eszközein, un. Felhőben tárolják



A Digitális Oktatási stratégia célkitűzései
Nem a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata, hanem 
szemléletmódjában, módszertanában, követelményrendszerében is új, a digitális 
kor kihívásaira reflektáló nyitott tanulási környezet

• Közoktatás: - képesek a multimédiás technológiájú információk keresésére, 
értékelésére,tárolására létrehozására, bemutatására és átadására, valamint online 
hálózatokban való részvételre. – szaktantermek alkalmasak a 3D megjelenítésre

• Szakképzés:- tantermek rendelkeznek a szakmák elméleti és gyakorlati 
oktatásához szükséges hardver és szoftver állománnyal. – a végzettek 
rendelkeznek a munkaerőpiac által elvárt, valamint a továbbtanuláshoz szükséges 
általános és szakmai digitális kompetenciákkal.

• Felsőoktatás: - olyan egységes online, digitális környezet alakul ki, amely egyénre 
szabott tanulási lehetőségeket kínál korra, érdeklődésre és egyéni élethelyzetre 
szabottan. –

• Felnőttképzés: - legyen minden állampolgára digitális közösség tagja!
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Virtuális terek















Hozzáférések
A hallgatók gépei
Kollaboráció
Levelezős hallgatók
…



Köszönöm szépen.


