
A digitális tanulás, mint lehetőség! 
Az oktatásban alkalmazott digitális eszközök végtelen 
lehetőséget nyújtanak a kreativitás, az összefüggése-
ket felismerő és alkalmazó gondolkodás, valamint a 
változatos tanulás terén. A „Digitális tanulás” kezdemé-
nyezés olyan oktatási lehetőséget nyit meg, amely a be-
vált oktatási módszereket új technológiákkal kapcsolja 
össze és ezzel a tanulók, diákok számára új világok  
felfedezését teszi lehetővé.  
 Digitális tanulás az OeAD-val 
Kérdése van? Az OeAD a nevelésre jogosult személyek 
számára online webináriumokat biztosít! 
 
 
 
 
 
 Mi is az OeAD? 
Az OeAD Ausztria képzési, oktatási és internacionalizá-
lási ügynöksége, amely 60 éve nyújt tanácsadást, támo-
gatást és jövőorientált programokkal kapcsol össze  
oktatási, tudományos, kutatási és művelődési területen 
tevékenykedő embereket és intézményeket. Az OeAD a 
Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisz-
tériumtól kapott megbízást a „Digitális tanulás” készü-
lék-kezdeményezés operatív lebonyolítására.   
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A készülék költségei  
A Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztéri-
um [BMBWF] a beszerzési költségek jelentős részét átvállal-
ja. Az iskolai oktatás digitalizálásának finanszírozásáról 
szóló szövetségi törvény [Bundesgesetz zur Finanzierung 
der Digitalisierung des Schulunterrichts (SchDigiG)] rendel-
kezései szerint a nevelésre jogosult személyeknek egyszeri, 
a készülék árának 25 százalékát kitevő mértékű önrészt kell 
megfizetnie. Ez nagyjából 100 eurónak felel meg és a ké-
szülék típusának függvnyében csekély mértékben változik. 
    
 
 
 
  
Az önrész megfizetése alól történő mentesülés 
Az anyagi tekintetben kevésbé jó helyzetben lévő családok 
egy online űrlap segítségével mentességet kérhetnek az  
önrész megfizetése alól.  
 
 
 
 
   Garancia és biztosítás  
A készülékek négyéves garanciával kerülnek megvásár -
lásra. Bizonyos károkra és elvesztés esetére ajánlott  
biztosítást kötni.   
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Az egyes készülékek típus  
szerinti költségei   
digitaleslernen.oead.at/geraete  

Garanciával és biztosítással  
kapcsolatos információk 
digitaleslernen.oead.at/versicherung  

Készülék- 
kezdeményezés  
 
A „Digitales Lernen” azaz „Digitális tanulás“ készülék- 
kezdeményezés a Szövetségi Oktatási, Tudományos és 
Kutatási Minisztérium [Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung] 8 pontból álló digitális  
oktatási, képzési tervének részét képezi. E kezdeménye-
zés keretében a 2022/23-as tanévben kerül sor az  
5. évfolyamok digitális eszközökkel (laptopokkal és  
tabletekkel) történő felszerelésére. E kezdeményezés 
célja az informatikai támogatású oktatás pedagógiai  
és technikai feltételeinek megteremtése és a tanulók  
számára a digitális oktatáshoz történő hozzáférés  
azonos keretfeltételeinek lehetővé tétele. 
 Tanszerként és munkaeszközként használt készülékek   
Az iskolák a kezdeményezésben történő részvételre  
jelentkezéssel vállalják, hogy az eszközöket az oktatás-
ban pedagógiai szempontból észszerűen alkalmazzák  
és megteremtik az ehhez szükséges keretfeltételeket.  
Jelenleg már mintegy 1.500 iskola vesz részt a  
kezdeményezésben, ami a részvételre jogosult iskolák  
93 %-ának felel meg.  

Befizetéssel és a mentességgel 
kapcsolatos információk 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Webináriumi időpontok  
digitaleslernen.oead.at/ 
veranstaltungen   

Ezen tájékoztató több nyelven  
is elérhető.   
digitaleslernen.oead.at/mediathek

Állunk rendelkezésére!  
T +43 720 080 356 
digitaleslernen@oead.at 
digitaleslernen.oead.at  
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