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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Tóth Bertalan,
Molnár Gyula és Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselők „Milyen konkrét
intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a magyar diákok ún . STEM képessége és
tudásszintje érdemben javuljon? " című, K/156. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat.
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Az Önök által, az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető miniszterhez intézett
„Milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a magyar diákok ún .
STEM képessége és tudásszintje érdemben javuljon?” című írásbeli kérdésre illetékességbő l
— Prof. Dr . Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A 2014-2020-as időszakban több olyan európai uniós program indult, melyek célja, hogy a
diákok érdeklődését felkeltse a matematikai, természettudományos, műszaki és informatika i
(az ún. MTMI vagy STEM) pályák iránt, és ezen tárgyak esetében a kompetenciájuka t
fejlessze .
A Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelé s
rendszerében című projekt keretében az iskolákban tanórai vagy tanórán kívüli, általáno s
pályaorientációs programok valósulnak meg 1-12 . évfolyamokon.
A Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományo s
élményközpontok fejlesztése című projekt keretében vissza nem térítend ő támogatásra
pályázhattak olyan szervezetek, melyek céljai közé bizonyíthatóan beletartozik a
természettudományos ismeretterjesztés, természettudományos oktatás-képzés .

Hazai finanszírozású a pályaorientációt és a MTMI kompetenciákat, készségeket támogat ó
program az Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz című alprogram. Az alprogram
célja a középfokú iskolai oktatásban részt vevő természettudományos érdeklődésű tanulók
tehetséggondozása oly módon, hogy a tanulók mentori támogatással kipróbálhassák maguka t
egyéni és csoportosan végzett kutatásokban is .

A Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája céljainak megvalósításához járul hozzá a
„Digitális környezet a köznevelésben” című projekt. Ebben olyan digitális pedagógiai
módszertani csomagokra épül ő pilotprogramok megvalósítására kerül sor, amelye k
kifejezetten a természettudományos megismerés kompetencia fejlesztésére épülnek . Ezek a
programok hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több tanuló kedvelje meg a természettudományi



tárgyakat és váljon elkötelezetté a matematikai, természettudományos, műszaki vagy
informatikai (MTMI) irányú továbbtanulás iránt . A Kormány továbbra is támogatja azt, hog y
a digitális pedagógia ne csak a tanórákon, hanem egyéb nem formális és informális tanulás i
formákban is megjelenjen. Ezt támasztják alá a különböző állami támogatással megrendezésre
kerülő versenyek, mint például az informatikai OKTV, a World Robot Olympaid és a FIRS T
LEGO League .

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszer űsítése és
elterjesztése a köznevelésben . A program fontos törekvése, hogy a digitális
kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is .
A Fenntarthatósági Témahét a fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés ,
természettudományos és technikai ismeretek, tudatosság, kompetencia fejlesztésének céljáva l
jött létre .

Budapest, 2018 . június 5 .

Üdvözlettel :


	page 1
	page 2
	page 3

