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A TudásTár és  
A MódszerTAni  
segédleTek  
hAsználATA
A GINOP 3.3.1-17 program keretén belül valósul meg a DJP Hálózat mentori 
tudásbázisának kiépítése, melynek továbbfejlesztését a GINOP 3.3.2-17 
program biztosítja. Az online felület egyaránt funkcionál tudásmegosztó 
és közösségépítő rendszerként, lehetőséget biztosítva a jó gyakorlatok 
és a digitális írástudás fejlesztésére vonatkozó tapasztalatok megosztására. 
A tudástárban megjelenő tartalmak támogatják és elősegítik a Digitális 
Jólét Program Hálózatához és Pontjaihoz kapcsolódó információszerzést és 
önfejlesztést, a döntéshozást és problémamegoldást, a tartalomfejlesztést, 
valamint a közösségi tudásmegosztást. 

A tudástár célja
A DJP Hálózat mentori tudásbázisának célja egy olyan módszertani, szakmai, jó gyakorlatokon, 
adatbázisokon, valamint kutatási dokumentációkon alapuló portál kiépítése, mely tartalmazza 
a DJP mentori tevékenységek hatékony elvégzéséhez szükséges tartalmi és szellemi támogatást. 
A  felület nyíltan érhető el a  projekt összes résztvevőjének, biztosítva az  információáramlás 
megfelelő minőségét és mennyiségét. 

A portál segítségével a  Digitális Jólét Koordinációs Központ és a  DJP Hálózat egyéb 
szintjein szereplő résztvevők (regionális, megyei vagy helyi mentorok) folyamatos 
kommunikációt tarthatnak fenn, megosztva egymással a különböző formátumban lévő szakmai 
tartalmakat (audiovizuális és képi anyagok, írott dokumentumok, módszertani segédeszközök, 
élménybeszámolók stb.). 
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A tartalomfejlesztés a  tudástár esetében alulról építkező módszertant követ, melynek 
alapelve az, hogy a  gyakorlatban tevékenykedő, „frontvonalban” lévő mentorok osszák meg 
bevált vagy adott esetben hatástalannak bizonyuló módszereiket a  többi mentorral. Az  ilyen 
jellegű anyagok mellett a  Digitális Jólét Koordinációs Központ biztosítja a  szükséges szakmai 
input és a képzésekhez tartozó dokumentáció integrálását a portálba. 

Az így megjelenő információk nem csak a mentori munkához tartozó önfejlesztést, hanem 
a döntéstámogatási folyamatokat is segítik. Ennek értelmében a mentori tevékenységek során 
megjelenő kihívásokra egyrészt megoldást nyújthat a  felhalmozott tudásanyag, másrészt 
(amennyiben annyira specifikus a problémakör, hogy nincs hozzá kötődő tartalom) lehetőséget 
biztosít a  rendszer a  többi mentorral való kommunikációra és segítségkérésre. A  kérdések és 
észrevételek megosztásával nő az  esély arra, hogy a  DJP Hálózat végpontjain levő mentorok 
egymás munkáját is támogatni tudják. 

inforMáció árAMlásA A dJP TudásTárbAn

A tudástár jellemzői
A tudástár informatikai szempontból követi a  modern trendeket és felhasználhatósági 
alapelveket. A  „desktop”, avagy az  asztali számítógépeken és laptopon történő használatot 
nagymértékben kiegészítik az egyéb okoseszközök alkalmazása (táblagépek, okostelefonok stb.), 
így a tudástár ún. reszponzív megjelenéssel bír. Ez azt jelenti, hogy kényelmesen nyitható meg és 
használható úgy egy nagy képernyővel rendelkező számítógépen, mint egy okostelefonon. 

Felhasználhatósági szempontból a  rendszer törekszik minél egyszerűbbé és intuitívabbá 
tenni a portálon való navigálást, keresést vagy a tartalmak feltöltését. Ennek érdekében az oldal 
platformfüggetlen, így egyaránt használható iOS, Android vagy Windows alapú operációs 
rendszerrel. Ugyancsak fontos alapelv a  különböző jogosultsági körök kiépítése. Ez nem csak 
biztonságtechnikai, hanem felhasználóélmény-optimalizálási szempontból is fontos, hiszen 
lehetőséget ad a  személyre szabott, specifikus érdeklődési területre vonatkozó tartalmak 
megjelenítésére. 

DJP TuDásTár DJP MenTor
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A Tudástárban megjelenő jogosultsági körök
A felületre feltöltött tartalmak célszerű használata, valamint megfelelő kereshetőség 
szempontjából a  tudásbázis különböző jogosultsági (hozzáférési) körökkel rendelkezik. Ezek 
a  szintek tesznek különbséget az  oldalt látogató, a  regisztrált és a  szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó felhasználók között. 

A TudásTárbAn lévő JogosulTsági körök sTrukTúráJA

A hozzáférés a következő logika mentén épül fel:
Látogató – Ide tartoznak azok a  felhasználók, akik regisztráció nélkül használják a  portált, 

számukra a következő funkciók érhetők el:
•	 regisztráció
•	 publikus anyagok (kutatások, kimutatások) megtekintése
•	 a DJP Hálózathoz kapcsolódó publikus dokumentumok és információk letöltése
•	 aktivitási naptár elérése (képzések, rendezvények, konferenciák, versenyek, 

nemzetközi események stb. időpontjai)
•	 online megjelenő kérdőívek és tesztek kitöltése
•	 a portál közösségi oldalának (fórumának) megtekintése, olvasási jogosultság
•	 a feltöltött jó gyakorlatok megtekintése

Regisztrált felhasználó – Ez a kategória vonatkozik azokra a felhasználókra, akik az oldalon saját 
profilt hoztak létre. Ők a következő funkciókat érhetik el:
•	 e-learning képzésekre való jelentkezés
•	 egyéb képzésekre, rendezvényekre való jelentkezés
•	 konzultációs időpontfoglalás
•	 beszámolók feltöltése
•	 rendezvényeken felvett előadások, előadók elérhetőségeinek megtekintése
•	 gyakran ismételt kérdések megtekintése
•	 a portál közösségi oldalának (fórumának) megtekintése, írási jogosultság
•	 képzések, mentorok, rendezvények, egyéb programelemek értékelését szolgáló 

űrlapok kitöltése
•	 Saját profiloldal szerkesztése, adatok feltöltése

LáTogaTó regiszTráLT 
feLhasznáLó

szakMai ParTner

aDMiniszTráTor
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Szakmai partner, adminisztrátor: Az ebbe a  csoportba tartozó személyek a  DJP Hálózathoz 
kapcsolódó programokban töltenek be koordinátori, tanácsadói vagy fejlesztői 
szerepet. Számukra a következő funkciók érhetők el:
•	 mentorbeszámolók megtekintése
•	 képzések, mentorok, rendezvények, egyéb programelemek értékelését szolgáló 

űrlapok megtekintése, statisztikák lekérése
•	 online megjelenő kérdőívek és tesztek értékeléseinek megtekintése
•	 online kollaboráció (csoportmunka) lehetőségének biztosítása
•	 projektnaptár megtekintése, szerkesztése (ütemtervek, határidők)
•	 döntéstámogató rendszer alkalmazása (a rendszerben lévő adatbázisok és 

egyéb információk szűrése, bontása, lekérdezése terület, célcsoport és idői 
paraméterek mentén)

•	 projekt működéséhez kapcsolódó alapdokumentumok és kézikönyvek letöltése
•	 projekt során keletkezett, belső információkat érintő jó gyakorlatok megtekintése

A Tudástár felépítése és használata
A Tudástár fő funkciói az  információszerzés és önfejlesztés, a  döntéstámogatás és probléma-
megoldás, a tartalomfejlesztés, valamint a közösségi tudásmegosztás területei köré épülnek fel. 
A tartalmak jellegéből fakadóan átfedések találhatók a témakörök között.

Információszerzés és önfejlesztés: Ebbe a  kategóriába két fő tartalmi egység tartozik. 
Egyrészt itt jelennek meg a  feltöltött információs dokumentumok, jó gyakorlat gyűjtemények, 
a szakmai és módszertani segédanyagok, valamint a kutatási eredmények, kimutatások. Másrészt 
ugyancsak ebbe a csoportba tartoznak a képzésekre, érzékenyítésekre és fejlesztőprogramokra 
vonatkozó felhívások, regisztrációs lehetőségek. A  DJP Koordinációs Központ folyamatos 
tájékoztatást nyújt a  mentorok és egyéb szakemberek képzésére és fejlesztésére vonatkozó 
programcsomagokról és lehetőségekről, melyeket a portálon keresztül érhetnek el az érdeklődők.

Problémahelyzetek megoldása: A DJP mentori munka során fontos szerepe van 
a problémamegoldásnak és a váratlan helyzetekre történő reagálás képességének. Ehhez nyújt 
segítséget a  tudástár ide kapcsolódó része, mely tartalmazza az  adott esetek megoldására 
tanácsolt módszertani segédleteket, valamint a  DJP Hálózatban megjelenő jó gyakorlatok és 
tapasztalatok gyűjteményét. Ennek segítségével a  kötött tartalmú képzések mellett lehetőség 
nyílik a speciális esetekhez kapcsolódó megoldási javaslatok keresésére.

Tartalomfejlesztés: A tudástár egyik kiemelkedő és legalapvetőbb funkciója a  tartalom-
fejlesztésre, avagy a  mentori tapasztalatok, jó gyakorlatok és egyéb észrevételek feltöltésére 
vonatkozik. Ez több szempontból is rendkívül hatékonyan támogathatja a DJP Hálózat és ezen 
belül a  DJP Mentorok munkásságát, segítve az  információ áramlását és az  együttműködések 
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kiépítését. Az elkészült tartalmak a Digitális Jólét Koordinációs Központban futnak össze, majd 
az egész DJP Hálózat számára elérhetővé válnak.

Közösségi portál: A hatékony tartalomgenerálás és tudásmegosztás csak akkor működhet 
megfelelően, ha biztosítva vannak a  közösségi hálózatok funkciói. Ennek értelmében a  portál 
lehetőséget biztosít a regisztrált felhasználók számára a (fórumon keresztüli) kommunikációra, 
a  tartalmak feltöltésére, valamint a  feltöltött anyagok minősítésére, megosztására és 
kategorizálására. Így a  tartalmak mennyisége és minőségi szintje is nő, valamint az  elérése 
(keresés) is egyszerűbbé válik.

A tudástár használata egyaránt lehet tudatos és informatív. A tudatos használatot támogatja 
a  keresési és szűrési funkciók beépítése, valamint a  tartalmak kategorizálásának lehetősége. 
Az informatív használat arra a helyzetre vonatkozik, amelyben a felhasználónak nincs konkrét 
célja az  oldal böngészésekor, pusztán csak el akar merülni egy témakörben. Ebben az  esetben 
a portál ajánlani tud olyan tartalmakat, amelyeket sokan tekintettek meg, jó minősítést kaptak 
vagy releváns, jól megfogalmazott cikként vannak megjelölve.

A Tudástárban megjelenő tartalmak
Az előzőleg bemutatott tartalmi témakörök (információszerzés és önfejlesztés, a  döntés-
támogatás és problémamegoldás, a  tartalomfejlesztés, valamint a  közösségi tudásmegosztás) 
a következő tartalmi elemek köré épülnek fel.

1.) A DJP Pont szolgáltatásainak és feladatainak leírása.
2.) A DJP Ponton nyújtott szolgáltatásokat támogató érzékenyítő és ismeretterjesztő 

dokumentumok. Az itt megjelenő anyagok a következő tartalmi kategóriákat fedik le:
•	 Az információs társadalom meghatározása, hazai helyzete, releváns hazai és nemzet-

közi stratégiák, tevékenységek és programok.
•	 A digitális kompetencia meghatározása, alapfogalmai, IKER ismertetése.
•	 IKT eszközök és kommunikáció.
•	 Internetbiztonság és tudatos internethasználat.
•	 Internet és munkakeresés.
•	 A DJP Pontok által nyújtott távmunka és lehetőségei.
•	 A DJP Pontok által nyújtott online tanulási lehetőségek.
•	 Online ügyintézés az ügyfélkapun keresztül, e-közszolgáltatások típusai és használata.
•	 Online vásárláshoz kapcsolódó tevékenységek.
•	 Hazai és európai uniós pályázati lehetőségekhez kapcsolódó szolgáltatások.
•	 IKT-hoz kapcsolódó egyéb (haladó szintet igénylő) területek (weboldalfejlesztés, 

dizájn, gamification, aktuális trendek stb.).
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3.) A DJP Pont szolgáltatásainak és feladatainak leírása.
•	 Kézikönyvek és módszertani anyagok, melyek a DJP Mentorok munkásságát támogatják:
•	 Helyi szinten történő oktatásszervezést segítő eszközök (IKER-re épülő igényfelmé-

rés, képzési program engedélyezése, képzések kivitelezése, tevékenységek értékelése).
•	 Kommunikációra és a DJP Hálózathoz kapcsolódó információcsere.
•	 Helyi szinten történő aktivitás megszervezése (a digitális írástudáshoz kapcsolódó 

igény- és kompetenciafelmérés, motivációs stratégiák alkalmazása, elhagyók és lemor-
zsolódók kezelése, eseményszervezés, kommunikáció, kifogás- és konfliktuskezelés,  
véleményvezérek bevonása és motiválása, projekttervezés és menedzsment).

4.) Helyi szintű rendezvények tervezését és kivitelezését segítő egyéb anyagok:
•	 Közösségek kialakítása, menedzselése és motiválása.
•	 A digitalizáció kiterjesztése a lokális kulturális értékek megörökítése érdekében.

Tartalmak feltöltése a Tudástárba
A Tudástárba felkerülő tartalmak többsége a DJP Hálózat szereplőinek közreműködésével jön 
létre. Ahhoz, hogy az ilyen módon, több forrásból származó anyagok megfelelő struktúrában és 
visszakereshetően jelenjenek meg a  rendszerben, elengedhetetlen a  feltöltéshez kapcsolódó 
címkézés. A  címkézés alapvető logikája szerint a  regisztrált felhasználó a  feltöltésre kerülő 
anyagot úgynevezett „meta tagekkel” látja el, melyek kulcsszavakként funkcionálnak. Így ha 
egy adott témakörrel kapcsolatban tölt fel a  DJP Mentor egy leírást, akkor ezt a  leírásra utaló 
kulcsszavakkal jellemzi. Például ha az  e-mail szerkesztésre és küldésre vonatkozó anyagot, 
észrevételt vagy jó gyakorlatot tesz közzé egy DJP Mentor a tudástárban, akkor olyan címkékkel 
látja el, mint az „e-mail”, az „online kommunikáció” vagy a „szövegszerkesztés”. 

A feltöltés egyaránt történhet személyi tárhelyről (például a  DJP Mentor számítógépéről, 
laptopjáról vagy telefonjáról), valamint felhő, ún. „cloud” alapú szolgáltatás segítségével. Ezáltal 
biztosítva azt, hogy a tartalmakat internetkapcsolat mellett gyakorlatilag bárhonnan, bármikor 
és bármilyen formában közzé lehet tenni a tudástárban. A fórumon való aktivitáshoz ugyanezek 
a  jellemzők társulnak annak érdekében, hogy a  DJP Hálózatban tevékenykedők mindig 
számíthassanak egymás támogatására és segítségére.

A TudásTár bővülése
Tartalmakat nem csak a DJP hálózatban tevékenykedő mentorok tölthetnek fel, hanem egyéb, a di-
gitális írástudás terjesztésében tevékenykedő szereplők is. Így például a ginoP 3.3.3-17 projektben 
létrejövő tartalmak egy része is megtalálható a tudástárban. a program azokat a civil szervezeteket 
támogatja, amelyek a digitális írástudás irányába mutató érzékenyítő vagy fejlesztő eseményeket, 
kampányokat vagy programokat szerveznek. az ilyen jellegű programok során számos értékes és 
érdekes jó gyakorlat születik, melyek a tudástáron keresztül elérhetővé válnak a DJP Mentorok (és 
a hálózat egyéb szereplői) számára is.
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A módszertani anyagok használata többféleképpen is megvalósulhat, tekintettel arra, hogy 
milyen helyzetben kell őket alkalmazni. 

A videó vagy egyéb multimédiás formátumban lévő bemutatókat és prezentációkat érdemes 
a DJP Pontokon, mentorálás közben bemutatni annak érdekében, hogy a digitális kompetenciák 
hiányával küszködő személyek ne morzsolódjanak le technikai okok miatt. Ilyenkor számolni kell 
annak a lehetőségével, hogy a résztvevők olyan alapvető hiányosságokkal bírnak, mint például 
a számítógépen lévő anyagok futtatásához szükséges ismeretek.

Az írásos alapú, kinyomtatható anyagokat egyaránt érdemes tanácsadás vagy (amennyiben  
a személy fogékony rá) otthoni használat keretén belül alkalmazni. A cél az, hogy a belépő szinten  
lévő állampolgárok találkozása a digitális ökoszisztémával minél egyszerűbb és hatékonyabb legyen. 

A DJP Hálózat szempontjából a tudástár megfelelő kiépítése és fenntartása elengedhetetlen 
feladat. Azáltal, hogy a  DJP Mentorok megosztják a  tudásukat és a  jó gyakorlatokat, egy 
olyan támogató rendszer épül fel, amely képes megfelelni a  digitális írástudás terjesztéséhez 
kapcsolódó kihívásoknak. 
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kedves Mentor!

Végül engedj meg a kézikönyv használatával kapcsolatban néhány technikai megjegyzést.

A kézikönyv anyagát 2017. október 13-án zártuk le, így elképzelhető, hogy azóta megváltozott egy-egy  
jogszabály, gazdasági adat vagy internetes elérhetőség.

Kérjük, a füzetek nyomtatása során gondolj környezetünkre, és amennyiben lehet, takarékoskodj 
a papírral. Ha nem a teljes füzetet szeretnéd kinyomtatni, hanem csak egy-egy oldalt vagy fejezetet, 
akkor a PDF olvasó „Nyomtatás” menüpontjában állítsd be a kívánt oldalak oldalszámát. 

Ha DJP mentori munkád során bármilyen nehézségbe ütközöl, vagy olyan megoldásra találsz, 
amelynek más kollégák is hasznát vehetnék, kérjük, fordulj hozzánk bizalommal az alábbi 
elérhetőségeken:

digitális Jólét koordinációs központ ügyfélszolgálat:
telefonszám: +36 70 6695648
e-mail cím: ugyfelszolgalat.djkk@neum.hu
facebook: https://www.facebook.com/groups/1908308209418637/

ginoP 3.3.1–16 azonosítószámú projekt „digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című  
pályázat ügyfélszolgálat: 
e-mail cím: ugyfelszolgalat.ginop331@kifu.gov.hu
weboldal:  www.kifu.gov.hu
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