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Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesü-

lete a pandémia második hulláma során arra vonat-

kozó kutatást végzett, hogy a két online oktatási 

szakasz alatt milyen tapasztalatokra tettek szert 

Pest megyei pedagógusok. A nem reprezentatív 

kvalitatív és kvantitatív kutatás arra a kérdésre ke-

reste a választ, hogy az online, digitális oktatás ho-

gyan, milyen körülmények között és milyen hatás-

fokkal valósult meg 2020-ban.  

1. A kutatás leírása 

Az online kérdőíves kutatás résztvevői három téma-

kör kérdéseire adhatták meg a válaszaikat. A 2021. 

február 12. és március 12. között lezajlott adatszol-

gáltatás során a háromból egy, de szabadon vá-

laszthatóan akár több kérdéskörre vonatkozóan is 

adhattak válaszokat önkéntes alapon a résztvevők. 

Az első témakör a távtanítás kollaboratív - földrajzi-

lag elkülönült, egymással szoros szociális kapcsola-

tot megvalósító - technikáit ölelte fel. A második té-

makör a formatív és a diagnosztikus értékelés távta-

nítás keretében történő megvalósulására irányult. A 

harmadik témakör pedig a távtanítás keretében le-

hetséges egyéni tanulási utakat vizsgálta. Az eltérő 

kérdésszámú témakörökhöz rendelt becsült időtar-

tam összességében sem haladta meg a két órát. A 

kérdések jelentős része nyílt végű volt abból a cél-

ból kiindulva, hogy mennél pontosabb, részletesebb 

információk álljanak rendelkezésre. 

2. A válaszadók összetétele 

A 73 válaszadó közül egy adatai sérültek, így 72 

elemű mintával számolhatunk. A válaszadó köre két 

részcsoportra osztható. 33 fő az Informatika-

Számítástechnika Tanárok Egyesületének (a továb-

biakban ISZE) tagja, míg 39 fő az Érdi Tankerületi 

Központ (a továbbiakban ÉTKP) pedagógusai közül 

kerültek ki.  

Összességében a nők tették ki a minta mintegy há-

romnegyedét (73,6%), míg a férfiak több mint egy-

negyedét (26,4%). A két részmintában ezek az ará-
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A TÁVTANÍTÁS TAPASZTALATAI INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETBEN  

ONLINE KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE 

nyok a női válaszadók nagyobb (54,5%; 89,7%) ará-

nya mellett lényegesen eltérőek. 

Életkori jellemzőik szerint két válaszadó kivételével 

közel fele-fele arányban találhatók a 35-55 év közöt-

ti és az 55 év feletti pedagógusok. Ezzel összhang-

ban öt válaszadó kivételével közel kiegyenlített a 10

-30 és a 30-nál több tanévnyi tanítási tapasztalattal 

rendelkezők aránya. Jelentős eltérés tapasztalható 

a válaszadók iskoláinak településnagysága vonat-

kozásában a két részminta esetében. Az ÉTKP is-

kolák válaszadóinak kilenctizede, az ISZE tagoké-

nak viszont csak alig több mint fele található város-

ban. Utóbbiak további közel fele megyeszékhelyi 

iskolában dolgozik. A válaszadók háromnegyede 

általános iskolában, ötöde gimnáziumban, több mint 

hatoda technikumban tanít.  

A szakközépiskolában, illetve a felsőoktatásban ta-

nítók együttes aránya nem éri el a 7%-ot. Az ÉTKP 

pedagógusai közül hárman, az ISZE-tagok közül 

heten több intézménytípusban is tanítanak. Az adat-

szolgáltatóknak csupán négyötöde tanít számítás-

technikát vagy informatikát, bő egyharmada mate-

matikát, ötöde pedig magyar nyelv és irodalmat. 

Legalább hárman, de nem több mint hatan ének-

zene, erkölcstan-etika-hittan, fizika, idegen nyelv, 

környezet- vagy természetismeret, rajz, testnevelés, 

technika vagy történelem tantárgyak tanárai, de egy

-egy biológia, dráma és színjáték, fejlesztő pedagó-

gia, kémia és tanító szakos válaszadó is hozzájárult 

a kutatás sikerességéhez. Ez az információ azért 

lényeges, mert erre a tantárgyra vonatkozóan kérte 

a kutatás válaszaik megfogalmazását a résztvevők-

től. 

A kérdőív három blokkjának szabadon választható 

voltából adódóan eltérő a válaszadói aktivitás mér-

téke is. Az első blokkot 42-en, a másodikat 19-en, a 

harmadikat 29-en töltötték ki. 61-en csupán egy, 

további hárman kettő, nyolcan pedig mindhárom 

blokk kérdéseit megválaszolták. 

 

2022 



M Ó D S Z E R T A N  29. évfolyam 3. szám 

I N S P I R Á C I Ó  

A felületek és 

technikák 

széles köre 

arról árulko-

dik, hogy a 

pedagógusok 

számára a 

merítés nagy 

szabadságot 

biztosított, 

tehát lehető-

ségük adód-

hatott a tevé-

kenységnek 

leginkább 

megfelelő 

felületek al-

kalmazására. 

Az egyes felületek használatának indokaiként válto-

zatos szempontok merültek fel (2. ábra). (A konkrét 

válaszok a Mellékletben olvashatók.) 

A tanulásszervezésben nyújtott segítség, illetve a 

funkciógazdagság volt a leggyakoribb szempont a 

felületek kiválasztásában, de külső tényezők éppúgy 

fontosnak bizonyultak, mint a digitális környezet vagy 

az önfejlesztés. A legkevésbé fajsúlyosan az értéke-

lés, illetve a tanulók szempontjai jelentek meg a vá-

laszokban. 

A felületek kiválasztásában az azok interaktivitásra 

lehetőséget biztosító funkciója fontos szerepet ját-

szott (2. táblázat). 

 

3. A távtanítás kollaboratív - földrajzilag elkülö-

nült, egymással szoros szociális kapcsolatot 

megvalósító – technikáira irányuló kérdésekre 

adott válaszok elemzése 

Az első témacsoport 38 kérdéséből csupán 13 volt 

zárt végű, feleltválasztós, a fennmaradókban a vála-

szok kifejtését vagy felsorolást várt a kérdőív. 

A kollaboratív technikákkal kapcsolatos kérdésekre 

42 pedagógustól kaptunk választ, válaszaik nem 

minden kérdésre terjedtek ki. 

A négy leggyakoribb kollaboratív technika, illetve 

online platform saját vagy iskolai választás alapján 

történő alkalmazása markáns eltérést mutat (1. áb-

ra). 

A Teams felüle-

tén dolgoztak a 

legtöbben, míg az 

eKréta alkalma-

zása volt a felso-

roltak közül a leg-

kevésbe alkalma-

zott. Tíz iskolá-

ban kettő, kilenc-

ben három plat-

formot is alkal-

maztak. A felso-

rolásba bekerül-

tek nem kollabo-

ratív technikák, 

illetve online plat-

formok is (1. táb-

lázat). 

2022 

1. ábra. A következők közül melyik kollaboratív technikát/

online platformot választotta (vagy iskolája írta elő Önnek) 

az alábbiak közül? kérdésre adott válaszok megoszlása 

1. táblázat. Egyéb bevont 

kollaboratív technikák, felületek 

2. ábra. c. Milyen pedagógiai, nevelési-oktatási, 

módszertani megfontolás indokolta ezen felületek 

integrálást? kérdésre adott válaszok megoszlása 
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Többféle oka volt annak, ami megakadályozta a ta-

nulót az online kollaborációs órán való részvételben 

(4. táblázat, Melléklet 1h). 

Kiugróan magas a technikai háttér hiányosságaiból 

származó távolmaradás, de szintén magas az ala-

csony munkafegyelem is a kiváltó okok között. Prob-

lémaként jelezték a pedagógusok azt, hogy a szük-

séges hardverre a szülőnek volt szüksége, ezért 

nem tudott a tanuló csatlakozni az órához.  

Széles spektrumon mozog azoknak a megoldásmó-

dozatoknak a változatossága, amelyekkel ennek a 

jelenségnek az orvoslását meg lehet közelíteni (5. 

táblázat, Melléklet 1h).  

A válaszok több mint felében elsődleges lépés a 

kapcsolatfelvétel a szülői házzal, illetve magával a 

tanulóval. Az informatikai eszközhiány iskolai hard-

verrel történő kiváltása szintén lényegi szempontként 

merült fel. A nagyon ritkán megemlített módozatok 

között szerepelnek oktatásszervezési (iskolai megje-

lenés, következményekkel való szembesítés) és al-

ternatív segítségnyújtást (analóg taneszközök, rögzí-

tett óra hozzáférhetővé tétele) célzóak egyaránt. 

Az online kollaborációs órákon alkalmazott techni-

kák, tanulásszervezési módok, módszerek, megoldá-

sok három fő csoportba sorolhatók (3. ábra). 

Szinte minden válaszadó számára fontos volt, hogy 

a tanulóval való beszélgetés meg tudjon valósulni, 

valamint a tanulónak lehetősége nyíljon kérdés felte-

vésére. Kevésbé fajsúlyos, de még így is a válasz-

adók háromnegyede számára fontos szempont volt, 

hogy a diák írásbeli (chat) vagy szóbeli 

(közbeszólás) kommunikációt kezdeményezhessen. 

Más, a felsorolásban nem szereplő (Melléklet 1e), de 

többszöri említést kapott szempontként felmerült a 

kollaboráció lehetőségének fontossága. A jelenléti 

oktatás szinte minden eleme átültethetőnek mutatko-

zik az online környezetre a visszajelzések alapján (3. 

táblázat, Melléklet 1f).  

A válaszok közel felében megjelenik a hozzászólás 

jelzésének elvárása. Nagyságrendileg ritkább a tanu-

lói teljesítmény értékelési szempontjainak pedagó-

gus részéről történő nyilvánosságra hozatala és az 

elsajátíttatás folyamatára vonatkozó visszacsatolás 

szempontja. Fontos volt még a válaszadók részéről 

a szóbeli számokkérés, a tankönyv-munkafüzet 

használata, az órakezdés, valamint a mikrofon ki- és 

bekapcsolásának betartatása. Az online szabály-

rendszerek betartatása a mikrofon és a kamera ki-

kapcsoltatására vonatkozó utasítás, illetve annak 

tanuló általi végrehajtása, a hozzászólási szándék 

jelzése formáját ölti a válaszok (Melléklet 1g) alap-

ján. 

2022 
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A jelenség nagyfokú visszatükröződése jelzésértékű 

a tekintetben, hogy a legszűkebb keresztmetszet a 

legnagyobb fokú akadálya is lehet a munka haté-

konyságának, sikerességének egy kiélezett, erőfor-

ráshiányos családi környezetben. Sokkal kisebb lép-

tékű a munkakörnyezet, az alkalmazások működés-

képes hozzáférése, mint probléma, de a probléma 

nemcsak a tanuló oldalán, hanem a tanárén is jelent-

kezhetett. 

A technológiai akadályok részletes áttekintése ár-

nyaltabb képet mutat a felmerülő tényezőkről (7. táb-

lázat, Melléklet 1k).  

Az adatátvitel nem megfelelő volta kiemelkedik a 

válaszok közel háromnegyede esetében. A technikai 

eszközök hiánya vagy nem megfelelő volta éppúgy 

akadályt képez, mint az, ha a tanuló csak a mobilte-

lefonján tudja - vagy a kijelző mérete miatt éppen 

nem tudja - követni az órán zajló fejlesztő tevékeny-

séget. Valódi problémát jelenthet, ha a hardver verzi-

ója miatt egyes platformok működésképtelennek bi-

zonyulnak. Ezek együttesen az otthoni, a kollaborá-

ciós órákon való zavartalan részvételt nem biztosító 

körülményekkel nagyon nehézkessé vagy egyene-

sen lehetetlenné teszik az egyenlő esélyek, a méltá-

nyos oktatás megvalósulását. 

2022 

Jellegéből adódóan a tanulók munkájának szervezé-

se teszi ki a válaszok kétharmadát, több mint egyne-

gyede pedig a tanári tevékenységre irányul. Összes-

ségében pedig töredéknyi a technikai megvalósítás 

bevonásának szükségessége, ami a fejlesztési folya-

mat megtervezésének tudatosságát és nem technika-

vezéreltségét támasztja alá. Nagy hasonlatosságot 

mutat a tíz leggyakrabban alkalmazott konkrét mód-

szer a jelenléti oktatáséhoz (6. táblázat, Melléklet 1j). 

A felsorolásban - még a legritkábban megemlített 

megközelítésekben is - a tanulóra, egyéni fejlődés 

támogatására irányuló, személyre szabott számos 

tevékenységforma jelenik meg. A kérdőívre adott vá-

laszok alapján a láthatóvá válik a módszerek sokszí-

nűsége még a kialakult munkakörnyezetben is vagy 

épp annak köszönhetően. 

A kollaborációs órák technológiai korlátait igen jelen-

tős mértékben a hardverhez köthető tényezők képez-

ték (4. ábra). 
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Úgy az ismeretszerzés, mint a gyakorlás és az elsa-

játítás vonatkozásában kisebb hatékonyságúnak 

ítélték a válaszadók az online munkaformát, mint a 

hagyományos, jelenléti oktatást. A válaszok legalább 

60%-a értelmében alacsonyabb a hatékonyság, és 

legfeljebb 10%-nyi vélte hatékonyabbnak ezt a meg-

oldást. A legkevésbé az ismeretszerzést találták ha-

tékonynak a pedagógusok ebben a formában, közel 

ezzel megegyező mértékben az elsajátítást. A legin-

kább hatékony a gyakoroltatás területén az online 

tevékenység.  

A válaszadók közel háromötöde nem tartotta megva-

lósíthatónak az általa tanított tantárgy jellegéből adó-

dóan az online felületeken, a tapasztalati úton való 

tanulást és tanítást. Azok, akik szerint megvalósítha-

tó a tapasztalati úton való tanulás, ennek kulcsát a 

tanulásszervezésben és az előzetes eszközök, tar-

talmak előkészítésében látják (Melléklet 1q).  

Két kérdés irányult az a kollaborációs online órákon 

használt IKT-eszközökön megtartott órák technológi-

ai minőségére (7. ábra, Melléklet 1r, 1s). 
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Az online kollaborációs órák megtartásának felhasz-

náló oldali korlátai legfőképp személyes vonatkozású-

ak (5. ábra). 

Nagyságrendileg kisebb léptékű a megragadható kö-

vetkező három (tanulási környezet, tanulásszervezés, 

hatékonyság) kategóriába eső akadályoztató tényező. 

A válaszadók felhasználó oldali korlátok között az 
eszközhasználati jártasság alacsony szintjét jelölték 
meg a legfontosabbnak (8. táblázat, Melléklet 1l). 

A pedagógusok jóval kisebb arányban említik meg a 

motiválatlanságot, a feladattartás gyenge voltát, mi-

közben a családi tanulási körülmények és a szülők 

támogató attitűdje szintén említést nyer. Egyedi 

szempontokként jelenik meg az időmenedzsment hiá-

nyossága, az online tanulás mellett nem kielégített 

mozgásigény, és hogy a felkészülés a pedagógusnak 

sokkal nagyobb igénybevételt jelent.  

Három kérdés irányult a hagyományos és az online 

kollaborációs munkaformák hatékonyságának össze-

hasonlítására (6. ábra). 
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nuló, akinél az átállás egy hónapnál hosszabb időt 

vett volna igénybe. 

Hasonló arányokat tapasztalhatunk, ha azt vizsgáljuk 

meg, milyen tartós volt a tanulók esetében a megvál-

tozott tanulási környezet újdonságérzete (10. ábra). 

A tanulók közel egynegyede esetében legalább egy 

hónapon át motiváló volt az új szituáció, de több mint 

fele esetében ez a hatás egy hónapnál hamarabb 

elmúlt. A tanulók 21%-a számára a változás egyálta-

lán nem járt újdonságérzettel. 

Öt nagyobb témacsoport köré csoportosíthatók a 

tanulóktól visszaérkezett visszajelzések (11. ábra). 

Legnagyobb arányban az online oktatás előnyössé-

gét megkérdőjelező visszajelzések érkeztek a tanu-

lóktól. A szociális kapcsolatok hiánya ennél kisebb 

mértékű, de jelentős volt. A diákok közel az előzővel 

megegyező mértékű része az online oktatást találta 

hasznosabbnak, míg közel ugyanilyen arányban je-

leztek vissza a diákok a haladás sikertelenségét. 

Érzelmi-motivációs-közérzeti probléma szintén érke-

zett a tanulóktól. A megfosztottságérzés volt a legdo-

minánsabb élmény, ami visszajelzésként a tanulóktól 

érkezett (9. táblázat, Melléklet 1w). 
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Mindkét esetben a válaszok megközelítőleg kétharma-

da a technológiai minőséget megfelelőnek ítélte meg. 

Az iskolai gépekkel megvalósított órák minőségét a 

pedagógusok negyede gyengének tartotta és csak 

minden tizedik találta azt kiválónak. Fordított a helyzet 

a saját technológiával otthon vagy az iskolában tartott 

online órát illetően. A saját eszközökön a válaszolók 

negyede ítélte a megtartott órák minőségét kiválónak, 

és csak minden huszadik gyengének. 

Azok tapasztalatait külön kérte a kutatás, akik úgy ott-

hon, mint az iskolában tartottak online órákat (8. ábra, 

Melléklet 1t). 

Az iskolai és az otthoni technológiai minőség között 

nem talált különbséget a válaszadók több mint fele. 

Nagyobb arányban ítélték jobbnak az iskolai órák 

technológiai minőségét a válaszadók, mint az otthoni-

ét, ám iskolai sávszélesség-problémák közel négyszer 

olyan arányban bukkantak fel. 

A járványhelyzet kiváltotta hirtelen változás a nevelés-

oktatás minden szereplőjére hatással volt. A diákok 

alkalmazkodóképessége nyilvánvalóan kulcsfontossá-

gú lett az átállás sikeressége szempontjából (9. ábra).  

Azonnal képes volt az átállásra minden ötödik diák. 

Több mint a tanulók fele egy-két héten belül alkalmaz-

kodni tudott a megváltozott tanulási környezethez, ám 

a tanulók negyede számára ez ennél kissé hosszabb 

időt igényelt. A válaszadók szerint nem volt olyan ta-
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A nyolc további felület bevonása a produktumok pre-

zentálására szintén nagy változatosságra ad lehető-

séget. 

A gyűjtőmunka-prezentálás két vezető felülete egy-

beesik a házi feladat megoldásához használt platfor-

mokkal (12. táblázat). 

A további tizenegy felület e tekintetben is nagyfokú 

változatosságról tanúskodik, jelentős átfedésben az 

előző két kérdésre adott válaszokkal. 

A megváltozott munkakörnyezet természetes velejá-

rója, hogy a résztvevők nexusában is változást indu-

kálhat (12. ábra). 

 

2022 

Gyakori az online oktatás elleni és melletti üzenetek 

száma is, együtt a demotiváltsággal. A jobb időbeosz-

tás szükségességével való szembesülés és a tanítási-

tanulási forma hagyományosétól eltérő hatékonysága 

szintén megtalálható a visszajelzett jelenségek között. 

Az egyedi előfordulások mind egyedi vetületeit képvi-

selik a szituáció bonyolult szövedékének. 

A feladatok megoldását szolgáló platformok négy leg-

népszerűbbike több megemlítést kapott, mint a fenn-

maradó tizennyolc (10. táblázat).  

Tíznél több alkalommal jelölték meg a válaszadók a 

Redmenta, a Google és a Teams, kilencszer a 

LearningApps felületet. A tanulói feladatmegoldást 

biztosító alkalmazások és platformok további felsorolá-

sa nagy változatosságáról tanúskodik.  

A Classroom és a Teams bizonyult a két leggyakrab-

ban használt felületnek a tanulói gyűjtőmunka megjele-

nítésére (11. táblázat). 
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Az online oktatás legfontosabb hozadéka a tanulók 

határidő- és feladattartása, de a szabálykövetővé 

válás, illetve a haladás iránti felelősség felismerése 

is megfogalmazást nyert. Egy-egy válaszadó szerint 

pozitív hatása az oktatás e formájának az önállóság 

szükségességének belátása, míg negatív a fegyel-

mezettség hiánya. 

A pusztán a számítógép előtt végzett munkaformák 

mellett motoros tevékenységek fejlesztése is részét 

képezi a fejlesztésének. Amennyiben az így tartott 

óra nem nélkülözhetett valamilyen mozgásformát 

(mindennapos testnevelés, bemelegítő, lazító gya-

korlatok, hangszerfogás stb.) akkor ezeket az eleme-

ket kontaktórákkal, videóküldéssel, illetve a végre-

hajtás videójának visszaküldetésével oldották meg a 

pedagógusok. (Melléklet 1ee). 

Az online kollaborációs órák a tanulók számára nem 
csupán részvételi, hanem önálló felkészülési, gya-
korlási szakaszból is állnak (14. ábra). 

Az online kollaborációs órákra a rendelkezésükre 

álló időt a tanulók leginkább átlagos mértékben 

használták ki a válaszadó pedagógusok szerint. A 

válaszok megoszlása alapján nagyobb arányban 

vannak a kevésbé hatékonyan készülő tanulók. 

Megoszlik a pedagógusok véleménye arról, hogy 

változott-e a digitális munkarend során a tanulók 

szabadideje (15. ábra). 

 

2022 

A visszajelzések alapján közel ugyanannyian voltak, 

akik változást azonosítottak be a diákok pedagógusok-

hoz való viszonyában, mint azok, akik szerint ugyan-

olyan maradt a tanulók viszonyulása tanáraikhoz. 

A 44%-nyi változást érzékelő pedagógus széles skálán 

fogalmazott meg ezt alátámasztó jelenségeket (13. 

táblázat, Melléklet 1bb). 

Ahogy az első két, legmagasabb megemlítésszámú 

jelenség is jelzi, mintegy kétszeresen érzékeltek a pe-

dagógusok eltávolodást a diákjaik részéről, mint a kap-

csolat szorosabbá válását. 

Polarizált válasz született a nevelés online környezet-

ben való megvalósíthatóságára vonatkozó kérdés 

alapján (13. ábra). 

Szinte fele-fele arányban oszlott meg a válaszadók 

véleménye a nevelés sikerességének online környe-

zetben való megvalósíthatóságát, illetve megvalósítha-

tatlanságát illetően.  

Hat különböző vetületét fogalmazták meg az online 

környezetben megvalósuló, illetve megvalósult neve-

lésnek a válaszadók (14. táblázat, Melléklet 1dd) 
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A legtöbb válaszadó szerint a felkészülésben nem 

jelentett befolyásoló tényezőt a nem jelenléti felké-

szülési szakasz, ám a válaszok megoszlása alapján 

összességében nagyobb arányban vannak az ala-

csonyabb hatékonysággal felkészült tanulók. 

Ezt a véleményt jellemzően három forrásra építették 

a válaszadók (17. ábra, Melléklet 1ii).  

Leginkább adatokra építve vonták le a következteté-

süket a válaszadók, de ettől csak kis mértékben ma-

rad el saját szubjektív, empirikus tapasztalatuk. Ér-

kezett megemlítés, mely ezt a vélekedést a szülők, 

illetve a volt tanítványok visszajelzésére alapozza. 

A digitális munkarend iránti attitűd annak alkalmazá-

sára is hatással van, ezért fontos elemzési szempont 

(18. ábra, Melléklet 1kk). 

Kilenc hónapnyi tapasztalat alapján a válaszadók 

szerint nem volt olyan pedagógus, aki véglegesen 

elutasító magatartást tanúsított volna. Az új munka-

rend elfogadottságának aránya növekvő tendenciát 

mutat, ám a teljesen pozitív álláspontot felvevők ará-

nya (18%) ez alól a tendencia alól kivétel.  

Az attitűd változásának okairól, megjelenési formái-

ról jelentős számban érkeztek válaszok (16. táblázat, 

Melléklet 1ll). 

 

A válaszadók több mint egynegyede szerint nem 

jelentett változás a diákok szabadidejére vonatkozó-

an a digitális munkarend, míg ugyanolyan, bő egy-

harmadnyi arányban vannak azok, akik szerint ez az 

idő csökkent, illetve nőtt. Utóbbiak megfogalmazták 

azt is, ezt a megnövekedett időt milyen módon hasz-

nálják fel a tanulók (15. táblázat, Melléklet hh).  

Az internetes kikapcsolódás és a szórakozás képez-

te a leggyakrabban megemlített szabadidős tevé-

kenységet a tanárok vélekedése alapján. Ezt a pihe-

nés követi, amely az előző kettővel együtt a rekreá-

ció csoportját alkotja. Átlagos gyakoriságú a saját 

ütemezésű feladatmegoldás beütemezése, de szere-

pel a felsorolásban mozgásos kikapcsolódás és ott-

honi segítségnyújtás is. Minden szereplő számára 

égető kérdésként merült fel a digitális munkarend 

első szakaszában, hogy az milyen mértékben befo-

lyásolta az év végi zárásra és az érettségire való 

felkészülés sikerességét (16. ábra, Melléklet 1ii) 

 

2022 
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A leggyakrabban megemlített szempont a kiegészítő 

alkalmazás, felület könnyű kezelhetősége. További 

szempont csökkenő megemlítés mellett, hogy az 

időkötetlen önálló tanulásra ad lehetőséget, illetve, 

hogy megvalósul az alkalmazása során annak 

crossplatform jellege. Fontos szempont a kiegészít-

hető technológiákkal kapcsolatban a már alkalmazott 

fő alkalmazásokhoz, platformokhoz való szerves 

illeszkedés lehetősége (20. ábra) 

A kis elemszámú válasz közül a linkekkel történő 

kapcsolódás emelkedik ki. 

A tanulók tudásának ellenőrzése, értékelése a neve-

lési-oktatási folyamat szerves része, melynek céljára 

a leggyakrabban használt vagy az iskola által előírt 

kollaborációs technológiákon kívüli megoldások fel-

sorolását is kérte a kérdőív. A Redmenta (7) és a 

Kahoot (2) mellett egy-egy megemlítést nyert a be-

küldött e-mail, a Google űrlap, az ementor.hu, az 

Okosdoboz, a Learningapps, a Wordwall, a Messen-

ger és az online feleltetés. 

Ezeknek a kiegészítő eszközöknek az alkalmazását 

a hagyományos kollaborációs felület mellett több 

indok is alátámasztja (18. táblázat, Melléklet 2e). 

 

A leglényegesebb összetevőként a tanárok közötti 

kommunikáció javulása és a tanulásszervezés mo-

dernizálódása ragadható meg a válaszok alapján. 

Nem feltétlenül csak pozitív tényezők befolyásolták a 

digitális kultúrához való viszonyulást, amit például az 

alkalmazkodás kényszere, a bezártság miatti negatív 

attitűd is alátámaszt. A pozitív vetületek között meg-

jelent az IKT-ban és a különböző platformokon, felü-

leteken való jártasság kialakulása, ennek tartós fenn-

maradása, hasznosságuk belátása, és a másik fél, a 

tanulók pozitív hozzáállása is. 

4. A formatív és a diagnosztikus értékelés távta-

nítás keretében történő megvalósíthatóságára 

irányuló kérdésekre adott válaszok elemzése 

A második témacsoport 14 kérdéséből csupán 3 volt 

zárt végű, feleltválasztós, a fennmaradókban a vála-

szok kifejtését vagy felsorolást várt a kérdőív. 

Az értékeléssel kapcsolatos kérdésekre 19 pedagó-

gustól kaptunk választ, válaszaik nem minden kér-

désre terjedtek ki. A pedagógus által leggyakrabban 

használt vagy az iskola által előírt kollaborációs tech-

nológiákon kívüli, azokat kiegészítőek felsorolását 

kérte az első témacsoport (17. táblázat). 

A Zoom, Teams, Meet, eKréta mellett csupán hét 

felületet (Sutori, Edpuzzle, Flipgrid, Linoit, Moodle, 

Mozaweb és Thinglink) említettek meg a válaszadók, 

azokat is csak egyediekként. 

Ezek alkalmazásának kiválasztása három szempont 

köré csoportosítható (19. táblázat, Melléklet 2b) 

2022 
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Ezek a visszajelzések a személyes-személyre sza-

bottat éppúgy magukba foglalták, mint a (tanuló)

csoportosat, és megvalósulhattak numerikus és szö-

veges formában is, irányulhattak például az értéke-

lés elveire is. Változatos okai és megoldási módoza-

tai vannak a diákok feladatelvégzési határidőtartásá-

nak (21. ábra, Melléklet 2h) 

Ezek között találunk objektívet, de a megfogalmazott 

válaszok túlnyomó többsége a – talán még fejlődés, 

automatizálódás fázisában levő – szubjektív okokból 

származik, miközben érkezett visszajelzés arról is, 

hogy az ismert határidőt a tanulók betartják. 

Az elvégzendő, elkészítendő feladatok benyújtása 

nem mindig zajlik zökkenőmentesen (22. ábra, Mel-

léklet 2i). 

A problémák lehetnek objektívek (internetkapcsolat, 

IKT hibája), de szubjektívek is (a platformon való 

eligazodás nehézkessége, vagy magának a feltöltés-

nek a megvalósítása). Ezek nagyon különböző 

arányban, de mind befolyásolják a tanárirányú kom-

munikációt. A feladatok értékelése során alkalmazott 

visszacsatolás fajtái nem különböznek jelentősen a 

hagyományos és az online forma esetében (23. áb-

ra, Melléklet 2j). 

Mindenekelőtt a kiegészítő eszközök alkalmassága, 

hasznossága alapozta meg a konkrét választást, de 

igen gyakoriak azok a faktorok is, amelyek az értéke-

lés támogatása irányába mutatnak. Így az egyik leg-

inkább megjelölt érv az volt, hogy az eszköz, felület 

az automatizált értékelést megbízhatóan elvégzi, de 

szintén fontos szempont volt, a kezelhetőségének 

könnyűsége, a felület változatossága és a gamifiká-

ció mint motivációs összetevő lehetősége is. Nem 

elegendő különálló értékelési felületek használata, a 

kapott információknak illeszkedniük kell a használt 

kollaboratív rendszerbe (19. táblázat, Melléklet 2f)). 

A válaszok jelentős része alapján az állapítható meg, 

hogy az integráció megvalósulhatott, például diag-

nosztizáláshoz, formatív vagy szummatív értékelés-

hez. Akadtak azonban olyan válaszok is, amelyek 

alapján az integráció nem valósul(hatot)t meg. A diá-

kok számára biztosított visszajelzésekre vonatkozó 

kérdésre a tanárok főképp magára az értékelésre, 

illetve kisebb arányban annak formájára vonatkozó 

válaszokat adtak (20. táblázat, Melléklet 2g).  

2022 
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A legtöbb válaszadó véleménye szerint a tanulók 

órai készülésének időmennyiségére nem volt hatás-

sal, hogy hagyományos vagy online módon zajlott-e 

az oktatás. Akadtak olyan válaszok, amelyek meg-

nőtt tanulói időráfordítás-terhelést tapasztaltak, de 

egy olyan is, amely csökkenő terhelésre utal. A tanu-

lók önálló munkához való viszonyulását vizsgálta a 

témacsoport utolsó kérdése (21. táblázat, Melléklet 

2n)  

A válaszok között felfedezhetünk pozitívakat és ne-

gatívakat, attitűdjellegűeket és kognitívakat egyaránt. 

A leggyakoribb válasz a tanulók munkavégzésének 

önállóságára érkezett, de a feladattartás lazulása 

képviseli a második nagyobb csoportot. Nem könnyí-

tették meg a különböző kollaborációs felületek külön-

bözőségei a tanulók eligazodását, miközben annak 

felelősségtudata is megjelenik, hogy a tanulás az 

iskolai rendszabályok nélkül is kötelessége a tanuló-

nak. 

5. A távtanítás keretében megvalósítható egyéni 

tanulási utakra irányuló kérdésekre adott vála-

szok elemzése 

A harmadik témacsoport 12 kérdéséből csupán 3 

volt zárt végű, feleltválasztós, a fennmaradókban a 

válaszok kifejtését vagy felsorolást várt a kérdőív. 

 

 

 

Kiemelkedő a numerikus értékelés aránya a vissza-

csatolás során, de felerészt a szöveges értékelés is 

megjelenik a válaszokban. A hangulatjelek alkalma-

zása talán a legrövidebb visszajelzés, viszonylag 

alacsony megemlítésszámmal. Az egyéb értékelési 

visszajelzések (Melléklet 2k) között az alternatív for-

matív ösztönzés és a dicséret ragadható meg. 

A pedagógusok időráfordítása az online foglalkozás 

előkészítésére időben nyilvánvalóan változott. A kö-

vetkező kérdés ezen időmennyiségnek a hagyomá-

nyos órára készülésével való összevetését kérte. 

(24. ábra) 

Hagyományos órai készülésnél kevesebbet vagy 

lényegesen kevesebbet egyetlen válaszadó sem 

jelzett vissza, és kimondottan alacsony azok aránya, 

akinél a két érték nem különbözik. A válaszadók túl-

nyomó többsége számára még a digitális munkarend 

végén is sokkal több időt vett igénybe a készülés a 

hagyományos órainál. 

A pedagógusoktól arra is kért választ a kérdőív, sze-

rintük a digitális munkarend végére hogyan változott 

a diákok online tevékenységekkel összefüggő, ottho-

ni időráfordítása egy-egy tanórára (25. ábra). 
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túllépéséért járó szankciók) sokkal alacsonyabb fon-

tosságú.  

A tanulók munkáinak fogadására és ellenőrzésére 
használt és bevált felületek nagy kiterjedésűek (24. 
táblázat). 

A leggyakoribbak a korábban is nagyszámú megem-

lítést nyert Google, Kréta Digitális Kollaborációs Tér, 

Teams, Messenger, Redmenta és Moodle, de meg-

említést nyertek technikai (telefon, e-mail) megoldá-

sok éppúgy, mint speciális (Musicators) felületek is. 

A következő négy összefüggő kérdés azt kutatta, 

hogy az imént felsorolt felületek – központi intéz-

ményin/iskolain túl - milyen mértékben és hogyan 

befolyásolhatják a diákok és szüleik otthoni iskolai 

online tevékenységét és munkáját. A tanulók tevé-

kenységét illetően négy kiemelkedő befolyásoló té-

nyezőre mutatnak rá a tanári válaszok (25. táblázat, 

Melléklet 3d). 

A diákok tevékenységét a felületek megismerése, 

elsajátítása jellemzi a válaszok szerint legnagyobb 

mértékben. Hasznos további három szempontból 

(időmenedzsment, határidőtartás, tartalom szabad 

hozzáférése) ezeknek a felületeknek a használata, 

de használhatják őket kommunikációs térként, integ-

rálhatják más megosztásához, vagy igénybe vehetik 

visszacsatolásra is.  

Ezek a felületek a tanulók otthoni munkáját is befo-

lyásolják (26. táblázat, Melléklet 3e). 

 

 

Az egyéni tanulási utakkal kapcsolatos kérdésekre 

29 pedagógustól kaptunk választ, válaszaik itt sem 

terjedtek ki minden kérdésre. A diákokkal szembeni 

elvárások számossága, némelyik magas gyakorisá-

ga az iskolai rendszabályok online környezetben 

való meggyökeresedését demonstrálják. (22. táblá-

zat). 

A feladatok beküldésére vonatkozó elvárásokat szin-

te minden pedagógus megjelölte, de magas az érté-

kelések önálló nyomonkövetésének elvárása is. Az 

online felületre történő belépéskori elvárás a köszö-

nés a válaszadók több mint háromnegyedénél, de 

több mint a válaszadó fele elvárja a mikrofon némítá-

sát és a hozzászólás szándékának jelzését is. 

Hasonló elvárásokat támasztanak a válaszadók a 

saját kollégáikkal szemben is, amikor azok belépnek 

az online felületen a pedagógus előadására, az álta-

la indított megbeszélésre (23. táblázat). 

Az általános etikettnek megfelelően elvárás a belé-

péskori köszönés kollégák körében is. Szintén joggal 

lehet számítani arra, hogy minden hozzászóló meg-

ossza a résztvevőkkel a képernyőjét, a feladatmegol-

dását. További magas megemlítésszámú két techni-

kai (mikrofon némítása, hozzászólási szándék jelzé-

se) és egy munkafegyelmi (feladat határidőre történő 

elvégzése) elvárás. A többi tevékenység (kamera 

kikapcsolása, hangulatjelek használata, a határidő-
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A kérdés más vetületeit bontja ki a motiváltság fenn-

tartásának összetevőit megragadni szándékozó kér-

dés (27. táblázat). 

Erősen megoszlanak a vélemények a motiváltság 

tartós fenntarthatóságának mértékében. A motivált-

ság fenntarthatóságának nemcsak az idejére, hanem 

részben a módjára is válaszoltak a pedagógusok a 

következő kérdés kapcsán (27. ábra, Melléklet 3j). 

Az online térben is hanyatlik az idő előrehaladtával a 

motiválhatóság, ám a válaszok túlnyomó többsége 

arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a hanyatlás meg-

akadályozható az innovativitás folyamatos szinten 

tartásával. Ennek az innovációnak számos összete-

vőjét megfogalmazták a pedagógusok (28. ábra, 

Melléklet 3k) 

A feladatok változatossága minden más szempont-

nál erősebben jelenik meg a válaszokban.  

 

 

A legnagyobb befolyásolóerővel tanulásszervezés 

vonatkozásában bírnak a felületek, de a jártasság 

kialakulása fontos járulékos haszon az alkalmazásuk 

során. A felületek használata történhet versengési 

motiváció növelése céljából, de kijátszhatóak meg 

nem engedett tevékenységre is. 

Alacsony számú válasz érkezett ugyanezen két kér-

désre a szülőre vonatkoztatva.  

A felületeknek a szülő tevékenységére gyakorolt ha-

tása kapcsán felmerült a megfelelő munkakörnyezet 

kialakítása a gyermek számára, a szülői támogatás a 

jártasság kialakításában és a felületek megismerése 

mint hozzájárulás. A felületek alkalmazása pozitív és 

negatív módon is befolyásolhatja a szülőket. Követ-

hetik rajta gyermekük haladását, segítséget nyújthat-

nak neki tanulásszervezésben, az előrehaladás sike-

re érdekében, és aktívabb kommunikációra nyílik 

lehetőségük a pedagógussal, de akár a tanuló he-

lyett meg is oldhatják annak házi feladatát, ami a 

nevelő-oktató munka hatékonyságát rontja. A digitá-

lis tér mint a tanulók motiválhatóságának eszköze 

került a következő kérdés fókuszába (26. ábra) 

Intenzitásában egyre növekszik azok aránya, akik 

egyre magasabb mértékű motiválóhatást tulajdoníta-

nak a digitális térnek, de a maximális mérték eseté-

ben visszaesést tapasztalunk. Ez azt jelzi vissza, 

hogy a pedagógus tudatos motiváló tevékenységét 

pusztán a digitális technika és a környezet nem vált-

hatja ki.  
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oktatás méltányosságának biztosítása volt. Különö-

sen igaz ez az infrastrukturális nehézségek leküzdé-

sével kapcsolatban. 

A válaszadók véleménye alapján az online nevelés-

oktatás nem bizonyult ugyanolyan hatékonynak, mint 

a hagyományos. Ebben részben szerepet játszott a 

nevelés korlátozott megvalósíthatósága és a tanulók 

pedagógushoz kapcsolódó viszonyulásának változá-

sai is. 

A pedagógusok felismerték, hogy nem csupán a ta-

nulók képeségeinek fejlesztésében van kiaknázható 

potenciál az online platformok integrálásában, ha-

nem a tanulók értékelésében is. 

A nevelési-oktatási tevékenység egyik kulcstényező-

je a motiváció, melynek hatékony fenntartása több 

tényező függvénye. Ezek beazonosítására a kutatás 

keretében lehetőség nyílt. 

A téma kutatása jelen formájában nem tekinthető és 

tekintendő lezártnak, mert az online oktatás fázisa 

időközben harmadszor is visszatért és nem projek-

tálható megbízhatóan, nem ismétlődik-e még meg. 

Egyes kérdések a kapott válaszok értelmében to-

vább mélyíthetők, újabbak válhatnak feltárhatóvá, a 

válaszadók köre pedig bővíthető.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 

Lényeges a kommunikáció (folyamatos kapcsolattar-

tás, problémamegbeszélés), a visszajelzés (pozitív 

visszacsatolás, sikerélményhez juttatás) csakúgy, 

mint a diák önreflexivitási készségének működtetése 

és a forráselérés könnyűsége.  Végül az utolsó kér-

dés olyan szabályrendszerek felsorolását kérte a 

válaszadóktól, amelyeket az online órákon használ 

(28. táblázat).  

A szabályrendszerek minden eleme csak egyetlen 

alkalommal szerepel a válaszok között, ezért mérő-

számokat a felsorolás nem tartalmaz. 

6. Összegzés 

Az online oktatás első két fázisának tapasztalatai 

sok tanulsággal jártak a kutatás eredményei alapján. 

A kialakult helyzet kollaborációs terek megismerését, 

kiválasztását és alkalmazását, egymásba integrálá-

sát várta el a pedagógusoktól. Ez nagyfokú nyitottsá-

got, rugalmasságot, az új megismerése iránti nyitott-

ságot követelt meg a pedagógusoktól. Időigényes, 

megterhelő tevékenységnek bizonyult az átállás, 

amely sok szempontból járt pozitív hozadékkal, de 

összességében nem könnyítette meg az egyes fog-

lalkozásra való felkészülést.  

A megismert és alkalmazott platformok rendszerbe 

állítása és megismertetése a tanulókkal szintén a 

feladat részét képezte, mely nem zajlott zökkenő-

mentesen és a második online szakasz végén még 

mindig nem működött tökéletesen. 

A tanulók számára is újdonságot hozott az online 

oktatásra való átállás. Megváltoztak az oktatás kere-

tei, felületei, ami megváltoztatta a tanuláshoz való 

viszonyulást is többségük esetében. Amikor beavat-

kozás vált szükségessé, az adekvát megoldás kere-

sése közben a fő szempont az esélyegyenlőség, az 
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Könnyű kezelhetőség, képernyőmegosztás. Volt kolléga, 

aki ezt alkalmazta, így az ő osztályában én is ezt használ-

tam. 

Korábbi kész tesztek 

Kötelező jelleggel iskolában ez lett kiválasztva. 

Központi előírás vagy közös döntés. 

Különböző érdeklődésű és felkészültségű pedagógusok, 

tanulók. 

Nem mindenki tudott belépni az online órára. Játékos gya-

korlási lehetőség biztosítása. 

Online demonstráció, mely a szóbeli magyarázathoz kap-

csolódik és interaktívan használható 

Osztályfőnöki választások. 

Színesíti és elmélyíti a tanulást. Lehetőséget ad csoport-

munkára. 

Tananyag miatt; ill. előfordult, hogy írt a diák. 

Tanulói produktivitás, saját lehetőségek növelése. 

többféle megosztható, mindenki által könnyen elérhető, 

egyidejű munkára alkalmas fájltípus 

Választékosabb kapcsolattartás 

Voltak olyan tanulók, akiket csak itt lehetett elérni. 

1e. Amennyiben az előző kérdésre az "Egyéb" jelölő-

négyzetet választotta, kérjük fejtse ki, mire gondol! 

A diák láthatta, amit megosztottam, illetve látta azt, amit a 

táblára írtam. 

A Mozaweb remek oktatási felületet nyújtott tesztek fel-

adatlapok magyarázatok elküldésére feltöltésére. A füze-

tekbe 3D-s anyagok videók, interaktív játékok voltak beil-

leszthetők. Motiválóak, szemléletesek, érthetőek voltak így 

a tananyagok. 

A repl.it használata esetén a közös munkát később megte-

kinthette, folytathatta. 

Beküldhette a befotózott házi feladatát 

Csoportosan is tudtak dolgozni a diákok 

Dokumentumok csatolása; csoportban dolgozhattak; 

E-mailben írhatott, illetve Messengeren ahol azonnal tud-

tam válaszolni. 

Ha gyereknek elterelődött a figyelme, tudtam segíteni, 

annak visszairányításában. 

Láthattam, ha igényelte, a diák képernyőjét 

Megoszthatta képernyőjét 

Prezentációk, dokumentumok, táblázatok közös szerkesz-

Az egyes nyílt végű kérdésekre adott válaszok változtatás 

és szerkesztés nélkül kerülnek megjelenítésre. 

1c. Milyen pedagógiai, nevelési-oktatási, módszertani 

megfontolás indokolta ezen felületek integrálást? 

A diákok leginkább ezeket részesítik előnyben. 

A feladatok sokféle kiosztásának, bemutatásának, ellenőr-

zésének lehetősége. 

a kényszer és a szakom adta kísérletezés, jobbra törekvés 

A minimum: 1 naplózási felület (Ekreta/Mozanapló) + 1 az 

online óra megtartására (Classroom/TEAMS), beküldött 

feladatok fogadására, értékelésére 

A tanulók "igényszintje" a Messenger tekintetében 

A tanulók ezt érték el legkönnyebben. 

A valós világbeli tanórákon is a figyelemfelkeltés, -

fenntartás, színesítés, gyakoroltatás indokolja ezeknek az 

eszközöknek a használatát. 

Az egyszerűség, az elérhetőség, szülői segítség 

Az értékelési rendszer elősegítése 

Az O365 rendszerben mindent szükséges feladatot tudunk 

intézményi szinten kezelni. 

Egyszerű, kezelhető, érthető 

egyszerűség, áttekinthetőség, praktikusság 

ezt találta az iskola szakmai és vezetői közössége a leg-

jobbnak 

Hatékony tananyag-átadás, figyelem fenntartása, együtt-

működőkészség fejlesztése, Motiválás. Egyéb: könnyű 

információátvitel, csoportmunka lehetősége, jegyzetelés 

Hatékonynak tartom ezeket. 

Interakció, folyamatos visszacsatolás, közös munka, isme-

retlen tananyag feldolgozása 

játékos tanulás többszöri próbálkozási lehetőséggel/ idő-

korlát megadásával 

Jól együttműködnek, az iskolában ez a kötelező 

kevés óraszám; tanulói digitális készségek elmélyítése; 

COVID 

Könnyebb volt a csoportszervezések a meglévő adatbázis-

ból. 

Könnyen kezelhető, ingyenes 

Könnyen, jól kezelhető, menedzselhető. A diák aktív ré-

szese lehet az online órának: A diákoktól lehetett kérdezni 

- a diákok tudott azonnal válaszolni; a diákok bárhol köz-

bekérdezhettek; egyes diákok monitorát vagy a füzetét a 

tanár akár meg is oszthatta a csoporton belül. 
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Értékelés, egyértelmű utasítások. 

Értettétek az elhangzottakat, meg tudjátok érzésetek sze-

rint oldani. 

Felelés, jelentkezés, figyelem fenntartása, motiváció, eset-

megbeszélés, "frontális" munka, önálló munka. 

Felelés, jelentkezés, önálló munka 

Házi feladat szóbeli kiadása, annak ellenőrzése, kérdezési 

lehetőség 

Jelentkezés, egymás meghallgatása, közös feladatmegol-

dás, megoldások sokszínűségének bemutatása 

Jelentkezés, online módú azonnali kérdés-válasz 

jelentkezés, taneszközök irányított használata, tudáspró-

ba, verseny, csoportmunka 

kérdés-felelet, kézfeltartás, dolgozatírás, feladatmegoldás 

Kézfeltartás, tankönyv és munkafüzet használata 

Kézfeltartás, órai munka, aktivitás 

Kézfeltartással jelezd, ha szólni szeretnél 

Kézfeltartással jelezd, ha szólni szeretnél! 

Kézfeltartással jelezd, ha szólni szeretnél!, Kapcsold ki-be 

a mikrofont, kamerát!, Tegyél fel kérdést a chat-ben, Fi-

gyeld az üzeneteket, Reagálj rá! 

Meet jelentkezés ikon használata 

Minden korábbi kommunikációnak volt helye az online 

oktatásban. 

Most felelni fogunk; "Kézfeltartással jelezd, ha szólni sze-

retnél!; Értékelés részleteinek ismertetése akár szóban, 

akár írásban; A példamutató megoldások megosztás révén 

minden tanuló előtt közvetlenül láthatóak voltak. 

Nem órákat tartottam, csak konzultációkat. 

Nem volt ilyen 

Önálló munka - akinek kérdése van, szóljon, aki készen 

van jelentkezzen, 

Órakezdés felállással. A csetfalon/fehér táblán elérhető 

azonnali feladat gyülekezés idejére. Az osztályozás pont-

határai nem változtak. 

pontosan írd le a füzetbe az órai tanyagot 

Semmi ilyesmit nem tartottunk meg, a kezdési időpont 

betartása volt nagyon fontos, a többi elem az igényekhez 

igazodott 

Semmit, sajnos eltelik sok idő mire végre mindenki becsat-

lakozik. 

Számtalan megszokott dolgot. 

tése, tesztek. 

prezentálhatott 

Teams- Osztályjegyzetek-Collaboration Space: "Virtuális 

csomagolópapír"-on közös projekteket lehetett online meg-

valósítani. 

Visszaküldhetett videót a munkájáról, képernyő felvételt, 

appok használatáról fotót küldött  

1f. Az iskolai óra szabályrendszerei közül mit és ho-

gyan tudott átültetni az online kollaborációs órák 

szintjére? (pl.: "A hetes jelent," "Most felelni fogunk," 

"Mindenki csukja be a könyvét!", "Kézfeltartással je-

lezd, ha szólni szeretnél!", "90%-tól adok jelest." stb... 

A kommunikáció szabályai megváltoztak, a mikrofon ki-be 

kapcsolásával, a kézfeltartás működik, kivéve, ha képer-

nyőmegosztásban vagyok, mert akkor ezt a funkciót nem 

látom. 

A kommunikáció szabályozása; a feladatok határidejének 

szabályozása; az értékelés szempontjainak átláthatóvá 

tétele; 

A legtöbb hagyományos elemet gond nélkül... 

A levezetések bemutatását digitális táblán. 

A példaként felírt hetesi jelentést nevetségesnek tartom.  

Kézfeltartás, illetve chaten jelzés, mondanivaló esetén 

működött. Az irányítás jól körbehatárolt keretek között 

folyt, ügyelve arra, hogy minden órán minden gyermek 

legalább egyszer megszólalhasson. 

A százalékos értékelést bizonyos esetekben 

Adminisztráció-Teams-Bejegyzések-"like" a heti bejegy-

zéshez; Írásbeli felelet: Forms teszt, Teams feladatok 

(Assigments); Frontális munka, szóbeli felelet: Teams-

Értekezlet- Rögzítés bekapcsolásával, streameléssel akár 

többször is visszanézhető videós órák, melyben kérdése-

ket tehet fel tanóra közben is a diák; visszakérdezhetek; a 

megértést ellenőrző kérdéseket tehetek fel óra közben 

szólítva a jelentkezőket, mint a valós órán. 

aktivitás és a fakultatív feladatok külön értékelése az on-

line órákon 

Az egyszerre csak egy beszél volt hasznos itt is. Tiszteljük 

meg egymást a figyelmünkkel türelmesen. “Jelentkezz, ha 

hozzá szeretnél szólni.” 

Az értékelés szabályat, jelentkezz, ha beszélsz, pontos 

órakezdés, hiányzók beírása 

Az értékelést, a tananyag elsajátítását, magyarázatot. 

Az óra típusát: új feldolgozás; gyakorlás; számonkérés. A 

kooperatív csoportszervezést, chaten jelezhette, ha prob-

lémája van. Megnyomja a kézgombot. 
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helyzete. 

elég jól, ha jelen van. A gond a jelenléttel adódik.... 

Előre megbeszélt szabályok. 

Előzetes egyeztetés után a szabályok betartása jól műkö-

dik. 

Ez elég jól, szabálykövetően működött! 

Figyelemmel kísértem, és megbeszéltük, illetve jeleztem a 

problémát 

Gyakorlás után, kellően fegyelmezetten betartották a sza-

bályokat. 

Ha az órán jelen volt a megbeszélt szabályokat betartot-

tak, miután rutinná vált a szoftver használat. 

Időre bejelentkezés, motiváció megfogalmazása, kamera, 

hangszóró kikapcsolása, feladatellenőrzésnél csak az 

adott tanuló kapcsolhatja be a mikrofonját, konzultációs idő 

megadása 

Kamerát általában nem használunk, így kevésbé szakad 

meg a kapcsolat. Több szolgáltatónál vagyunk, előfordul 

kimaradás. 

Kamerát bekapcsolva hagyja (bár egyes esetekben elte-

kintettem ettől, alkalmanként), mikrofont kikapcsolva. 

kamerát bekapcsolva tartjuk, kézfelemeléssel kérdez a 

diák 

kikapcsolt mikrofon, szólításra válasz 

Még csak most tanuljuk 

megnyomja a kéz gombot, ha szólni kíván 

Mindig csak a beszélő kapcsolja be a mikrofont, aki be-

szélni szeretne az jelentkezik. 

Nagyon jól. 

Nem kapcsolnak kamerát, mikrofonja se mindenkinek van. 

Nem volt ilyen. 

Nem volt szükség különösebb szabályozásra. A csetfalon 

való üzenet mindig működik. 

pontosan ezek 

Szülői segítséggel kezdetben. 

Több alkalommal a diák visszaélt az online kapcsolati je-

lenlét eszközeivel. Indokolatlanul felvételt készít, "nincs 

kedve megszólalni a mikrofonba", letagadja, hogy rendel-

kezne minden kommunikációs eszközzel stb. 

Tökéletesen működött. Fegyelmezetten betartották. 

Úgy, mint órán. Van, aki órán is beszélget... 

tanári magyarázat, mf feladatok frontális ellenőrzése, 

egyéni fejlesztés külön feladatokkal külön chat felület se-

gítségével, " tanóra a tanórában" 

1g. Hogyan tartja be a diák és hogyan tudja betartatni 

a pedagógus ezeket az online szabályrendszereket? 

(pl.: a diák kikapcsolja a mikrofonját, ha nem ő beszél; 

megnyomja a kéz gombot, ha szólni kíván; önálló chat 

csatornát nyit az online óra alatt; kikapcsolja a webka-

meráját stb...) 

a diák kikapcsolja a mikrofonját, ha nem ő beszél; meg-

nyomja a kéz gombot, ha szólni kíván 

A diákok nagy része betartja a tanár kéréseit. Akik nem 

tartják be, annak a hangját, a webkameráját a tanár ki tud-

ja kapcsolni. Az önálló chat csatorna nyitásával nem volt 

gond, mert a tantermi oktatásban is, ha akartak diákok 

egymással chatelni, akkor a Messengeren megtehették. 

A leírt példák alapján - és az egész szabályrendszer a 

bizalomra épül 

A mikrofon be és kikapcsoltatásával. 

A pedagógus formálisan tudja betartatni a szabályokat. 

Amelyik tanuló ki akart bújni a munka, tanulás alól annak: 

"nincs kamera/mikrofon a gépemen" stb, stb. Amelyik diák 

akart tanulni, azok közül volt olyan, aki azt jelezte, hogy ez 

a helyzet számára kedvezőbb, mert "nem zavarják" a töb-

biek az órán, csak a tanulásra tud koncentrálni, nem vonja 

el semmi a figyelmét. A kirívó eseteket a rendszergazda 

segítségével lehet ellenőrizni, a szoftverfejlesztők (MS-

TEAMS) folyamatosan menedzselték, módosításokkal, 

bővítésekkel próbálta kezelni a felmerülő problémákat. Pl.: 

értekezlettartás jogosultsági lehetőségek, ... . 

A távoktatásra történő felkészítés során gyakoroltuk a 

technikai elemeket. 

A technikai jellegűeket gyorsan megtanulták (pl. mikrofon 

kapcsolása, megfelelő beállítása). A webkamera bekap-

csolására nehezen hajlandóak. 

Az elején nehéz volt, de pár hét után megtanultuk a szabá-

lyokat. 

Az online szabályrendszerek betartásával nem volt problé-

mám 

Azt hiszem ez nagyban tanárfüggő, betartható/betartatható 

Beszkenneltettem/fényképeztem a füzetlapokat 

Betartották a tanulók a megbeszélt szabályokat. 

Csak a diák szocializációja szab határt ezeknek. Minden 

előfordult. 

Csak együttműködésre rávett csoporttal lehet korrekt kap-

csolatot fenntartani. Ha a Házirend rendelkezésre áll a 

digitális oktatáshoz, akkor már egyszerűbb mindenkinek a 
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Nem lehetett kötelezővé tenni az online órákat, mert nem 

mindenkinek volt eszköze vagy internet hozzáférése. Ezért 

inkább konzultációkat tartottam, ahol megbeszéltük a ki-

adott feladatokat, és válaszoltam a kérdésekre. 

Nem releváns 

Nem volt áramszolgáltatás vagy internet. 

Nem volt kamera a számítógépen, vagy nem akarta, hogy 

lássuk. Előfordult, hogy az internet akadozott. 

Nem volt meg a technikai háttér. Az első óráknál "elalvás" 

is előfordult. 

Nincs internet, nincs áram, elfogyott a mobilnet, elvágták a 

vezetéket, elalvás, munka, ... 

Otthoni napirend hiánya, eszközhiány. 

Számítógép hiánya, internet hiány, probléma kezelés/

megélés, emberi hozzáállás. 

Szülői felügyelet hiánya. 

szülői segítség hiánya, motiválatlanság, eszközhiány 

Technikai akadály. 

technikai és néha elaludtak 

Technikai gondok, lustaság, kontroll hiánya 

Technikai probléma. 

technikai problémák, szülő által adott feladatok 

Technikai, internetelérési hiba igen kevés számban fordult 

elő, az online meg-nem jelenés leggyakoribb oka a diák 

saját kényelmi "pozíciója" volt. Ez legtöbbször felső tago-

zat 7.-8. évfolyamára, valamint a középiskola évfolyamaira 

értendő. 

Több oka is volt egy eszköz állt rendelkezésre, melyet a 

prioritás élvező középiskolás testvér használt, elfelejtette, 

kilépett, mert lemerült. 

változó 

1i. Hogyan lehetett ezeket a problémákat orvosolni? 

A család bevonását, nem az oktatásba, hanem a tanulási 

motiváció fenntartásába. Változatosabb óraszervezés. 

A március-áprilisi időszakban hardver hiány lehetett ok, de 

abban az intézményben, ahol dolgozom, ott ez nem volt 

jellemző. Az igazgató úr, az alapítvány, az önkormányzat 

segített annak a néhány családnak, ahol ez gond volt.  

Felmerült még az internet hiány, de ezt később orvosolták 

állami szinten. 

Iskolánk már két éve részt vett a Microsoft O365 fejleszté-

sében, tesztelésében, oktatásba való bevonásában. Így az 

első naptól kezdve a TEAMS-en keresztül kommunikál-

Webkamera, mikrofon kikapcsolása; nem veheti fel; chaten 

keresztül, illetve kézfeltartással kérdez  

1h. Tapasztalata szerint milyen okai voltak annak, ha 

egy diák nem jelent meg az online kollaborációs órán? 

A hagyományos órai hiányzások indokai + technikai prob-

lémák, ezekkel inkább csak késéseket indokoltak. (pl. op. 

rendszer a bekapcsoláskor kezdett frissíteni, hálózati prob-

lémák) Első órák esetében nagyon gyakran: elaludtam. 

Alapvetően technikai 

Általában "elaludt" a család. Vagy a gyerek nem szeretett 

volna belépni, a szülő pedig "nem akarta erőltetni", inkább 

amikor kedve volt, pótolták az útmutatásaim alapján. 

Aludt.  

Az esetek felében indokolt, a másik felében nem volt indo-

kolt a diák távolmaradása az online óráról. 

beteg, nagyszülőnél van, nem olyan az internet hozzáféré-

se, még aludt reggel. 

betegség, a kora miatt szükséges szülői felügyelet elmara-

dás, néha a munkamoráljának alacsony szintje, 

betegség, internet-probléma, depresszió 

Családi nem oda figyelés. A tanuló elvesztette motiváció-

ját. 

Elaludt, más dolga volt, mentális betegségek, internet hiá-

nya, gép a család másik tagjánál... 

Elaludt, nem vette komolyan ezt a típusú órát 

Elaludt, nem volt eszköze 

Elaludt, több testvér-1 gép, motiválatlanság, nem volt tá-

mogató családi háttér 

Elaludtak vagy betegség 

Elfelejtette, nem volt szülői kontroll, általános iskolában 

még elég elveszettek voltak az információk özönében. 

Most mikor, hová kell csatlakoznia... Néhány tanuló kimon-

dottan lógás, "sunnyogás" céljából nem jelentkezett, őket 

egy idő után nekünk kellett behozni. 

Elsősorban technikai okai voltak! 

Internet hiány, lassú kapcsolat 

Internet probléma, áramszünet, betegség... 

Internet- vagy eszközhiány 

Legtöbb esetben családi, technikai ok. Néhány tanulónál 

notórius lógás 

Lustaság, elalvás, más tevékenységet választott, hátha 

nem veszik észre távollétét. 

Nem figyelte az erre vonatkozó üzeneteket. 

2022 



M Ó D S Z E R T A N  29. évfolyam 3. szám 

I N S P I R Á C I Ó  

Előre jelezték a hiányzást. 

folyamatos kapcsolattartással 

Ha mindenhol megfelelő minőségű internet lenne, sajnos a 

gyorsabb netet meg se tudják fizetni, illetve nincs kiépítve. 

Írásban jeleztem, megbeszéltük az osztályfőnökök és a 

szülők bevonásával 

Iskolai felszereléssel, iskolai jelenléttel 

Megkerestem a szülőket, megbeszéltük, hogy kötelező a 

jelenlét. 

Nagyon nehezen! Főleg azoknál lehetséges, akik orvosolni 

is szeretnék. 

napi kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, a hiányzást azon-

nal jelezzük 

Nem releváns 

Osztályfőnököt értesítettem. 

pasz 

Próbáltunk eszközöket adni a kezükbe, iskolai eszközök 

közül vagy felajánlásból. 

Sehogy. (A diák környezete tudja orvosolni, de távolról 

nem vagyok a környezetében) 

Szülő, osztályfőnök értesítése. 

Szülőkkel kapcsolatfelvétel, kérés, szép szóval ráhatás 

Szülővel gyakoribb párbeszéd telefonon 

Tabletet tudtunk kölcsönözni. Az internet problémában 

nem tudtunk segíteni, ő papír alapon kapta meg a felada-

tokat. 

Tanácsokkal, de a késések pontos nyilvántartásának meg-

oldása is sokat segített. 

Telefonos segítség. Illetve sehogy, pl. elromlott laptop. 

Többszöri figyelmeztetés minden fórumon (napló, email, 

messenger), a tanulók is szóltak nekik, ha így sem jött: 

telefon a szülőnek. Ha ezek után sem, behívtuk néhány 

hét után azt a néhány tanulót és egy teremben az iskolából 

dolgoztak tanári felügyelettel a 2020-as tavaszi időszak-

ban. 

Türelemmel és utánajárással 

Tűrni, jegyezni, adminisztrálni, sajnálkozni kellett 

Van olyan tanuló, aki a digitális tanrend kezdete óta nincs 

jelen. Nem lehetett rávenni, hogy tartsa így a kapcsolatot. 

Aki akarja, tudja az csinálja. 

Vidéken is széles sávú internet fejlesztés kellene!!!!!  

1 j. Melyek azok a technikák (tanulásszervezési mó-

tunk, zajlott a digitális oktatás. Az első két hét tapasztalatai 

után egységes rendszert alakítottunk ki. Péntek délutánig 

minden szaktanár feltöltötte a TEAMS-fájlok-ban közösen 

szerkesztett táblázatba a következő heti tananyag terveze-

tét/ütemezését. Az osztályfőnökök küldték ki a szülőknek 

ezeket a Hetirend táblázatokat vasárnap estig. Osztályon-

ként bontva a teljes hét tananyag megjelölését, taneszkö-

zeit (Pl.: hányadik oldal, hányadik feladat,...) stb; a videós 

órák órarendjét megkapták a családok. Tervezhetővé vált 

az otthoni "gépidő" megosztás a családtagok számára 

(szülők is home office-ban dolgoztak). A "mit-mivel-

hogyan" tanulunktól kezdve, a "mit-mikorra-milyen formá-

ban-hova leadva" számonkérésig szinte minden mene-

dzselve volt a tantestület által. A szülők, tanulók számára 

írásos egyszerű tanulástechnikai segédletek lettek kiadva. 

A TEAMS Csevegések-ben lehetőség volt a folyamatos 

kommunikációra. Online szülői értekezleteket tartottunk, 

egyéni csevegésekben segítettünk. A vezetőség ellenőriz-

te a kiadott anyagokat, a folyamatokat és ahol nem a belső 

szabályrendszerünk szerint volt megjelölve a tananyag 

feldolgozás, számonkérés, kezelve a helyzet stb. ott segí-

tették a kollégákat. Belső továbbképzéseket tartottunk. Az 

első két hétben napi 12-16 órákat dolgoztunk a rendszer-

gazdánkkal együtt a lehető legzökkenőmentesebb átmene-

tért. 

A szülőkkel megbeszélve, egyeztetve, a szülők együttmű-

ködésével. 

A többiek felhívták telefonon vagy a szülőnek jeleztem. 

Akiket nem értünk el, azok papíron kaptak feladatokat. 

Aktuális ügyek intézése az érintettekkel, szabályrendszer 

tisztázása és elmulasztásának következményei, folyama-

tos szülőkkel történő kommunikáció 

Az Internetszolgáltató, hardveres beruházás. 

Az iskola, de egyéb szülői segítség is volt 

az óra felvétele, hogy később hozzáférjen a tananyaghoz 

Az osztályfőnök összegyűjtötte a tanárok tapasztalatait a 

diákok online órákról való távolmaradásáról, s felvette a 

szülőkkel a kapcsolatot. 

Beszélgetéssel, szülők értesítésével, hiányzók, késők be-

írásával. 

Egy diákot megkértem, hogy segítsen pótolni a hiányzó-

nak. 

Egyéb működő, megszokott kommunikációs csatornán 

figyelmeztetéssel. 

Egyéni megkeresés, segítségnyújtás. 

Előre egyeztetni kell, hogy milyen időpontban lesz szükség 

az eszközre. Az iskolától kölcsönözni lehet eszközöket. 

2022 



M Ó D S Z E R T A N  29. évfolyam 3. szám 

I N S P I R Á C I Ó  

önálló feladat, csapatmunka 

Önálló feladat, csoport feladatok, projekt feladatok tanuló 

társsal . 

önálló feladat, közös frontális megoldás, önálló tananyag-

feldolgozás, vázlat készítés 

Önálló feladat, közös munka 

Önálló feladat, párban végzett munka 

önálló feladat, projekt munka, csoportbontás 

önálló feladat, projektmunka, kutatómunka, egyéni felada-

tok, feladatsorok, tehetséggondozó plusz feladatok, ppt 

készítés és ezek folyamatos ellenőrzése 

Önálló feladat, szükség szerint csoportbontás. 

Önálló feladat, video küldése 

Önálló feladatok, csoport feladatok... 

önálló feladatok, rengeteg szóbeli felszólítás, kooperáció 

Önálló munka, pármunka. 

Önálló, differenciált feladatok. 

Online személyes, négyszemközti-többszemközti, majd 

többszemközti megbeszélés, szülővel való kommunikáció 

Órai elejei ismétlés pl. matematikai képletek, szabályok 

felidézése. Közös és önálló feladatmegoldás 

páros, önálló feladat 

Rendszeres önálló online feladatot készítettem 

Személyre szabott feladat; demonstrálás a többiek előtt.  

1 k. Véleménye és tapasztalata szerint az online kolla-

borációs órák megtartásának milyen TECHNOLÓGIAI 

korlátai vannak? Kérjük, nevezze meg a három legfon-

tosabbat/leglényegesebbet. 

1.) az otthoni számítógépek száma; több gyerek - 1 számí-

tógép;  

2.) ugyanabban az időben (délelőtt) vannak az online órák; 

több gyerek - 1 számítógép; 

3.) több esetben az otthoni Internet kapcsolat sávszélessé-

ge kicsi volt; 

4.) számítógépeken különböző szoftverek" 

A megfelelő sávszélesség. Nincsenek a telepítve a megfe-

lelő szoftverek. Elavult gépeket használtak. 

A tanári gép hardvere: kamera, érintőképernyő, toll. 

A tanulók számára elérhető Internet minősége 

Eszközhiány. Problémás netkapcsolat. 

Gyenge sávszélesség, elavult hardverek, nagyon különbö-

dok, módszerek, megoldások), amelyeket felhasznált 

az online kollaborációs órákon? (pl.: csoportbontás, 

önálló feladat, stb...) 

A kiscsoportos tanítás működött a legjobban 

a Teams kitűnően alkalmas a csoportos feladatokra, így 

ezt gyakran alkalmazom; önálló feladatmegoldás is van 

Az osztályban csoportokat alakítottunk ki, s így kisebb 

közösségben tanítottam. 

Mindent írásban adtam a tanulóknak: A korábban szóban 

elmondott feladatokat, s szükség esetén a megoldás lépé-

seit is leírtam. A teljesen önálló feladatmegoldás nehezen 

ment a mi iskolánk tanulóinak. 

Csoportbontás, egyéni konzultáció. 

csoportbontás, önálló és páros feladat 

csoportbontás, önálló feladat, páros tanulás, 

csoportbontás, önálló feladatmegoldás, feladatküldés, pro-

jektmunka, kutatómunka, előadástervezés, realtime kom-

munikáció video-kép nélkül 

csoportbontás: beszélgetés felvétele, téma megvitatása/

prezentáció elkészítése és beszámoló; megosztott doku-

mentum közös kitöltése, szakértői mozaik 

Csoportmunka. Feladatmegosztással remekül működött. 

Egyéni és közös feladatmegoldás. 

Egyéni feladatmegoldás. Leggyengébb láncszem: akinek 

nem megy, az prezentál, neki segítünk. 

Egyéni feladatsorok, tanulópárok, projektek. 

Egyéni, csoportos munka, projekt. 

Egyéni, páros munka, csoportmunka (Teams-alcsoportok) 

Frontális óra, 

Inkább frontális munka és önálló munka, esetleg páros 

munka. 

Kérésre alternatív feladat, mivel szoftver, vagy hardver 

probléma miatt nem tudja elvégezni a kiadott feladatot. 

Teszt íratása, azt meg tudja csinálni akár telefonon is. 

Közös feladatmegoldás 

Közös feladatok, önálló feladat, differenciálás 

Még ezekből keveset sikerült megvalósítani, főleg frontális 

előadás/kérdések voltak, a technika nem volt elég megfe-

lelő többre. Most, a 2021-es távoktatásban remélem több-

re fogunk jutni ezen a területen. 

mindenfélét 

önálló feladat 
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Nincs számítógépe, csak egy telefonja van, amin az ösz-

szes kiadott feladatot meg kellene neki tudni oldani. 

Még a telefonja sem olyan, hogy azzal részt vegyen a digi-

tális oktatáson. 

Nem megy be az iskolába, pedig ott kapna gépet és inter-

netet. 

Sávsebesség, mikrofon, kamera hiánya.... Technikai prob-

lémák 

sávszélesség, áramszünet, 

Sávszélesség, kiszolgáló oldal stabilitása 

sávszélesség, mikrofonhiány, IKT-eszközök hiánya 

sávszélesség, technikai eszközök hibái, eszközhiány 

szakadozó internet, kamera és mikrofonhiány 

szélessávú net, multimédiás eszköz, mindenki számára 

egy azonos platform. 

Teams: eszközhiány és sávszélesség korlát. 

technikai feltételek a tanulóknál, nehezebb ellenőrzés, a 

produktum megosztásának kisebb hatékonysága 

TECHNOLÓGIA korlátok: internet, eszközök változó kapa-

citása 

Telefonon és tableten máshogy működnek, mint számító-

gépen. 

telefonos bejelentkezés, online órákon a szemléltetés le-

hetőségeinek korlátozódása, a tanulói gépeken a hang/

kép minősége 

1l. Véleménye és tapasztalata szerint az online kolla-

borációs órák megtartásának milyen FELHASZNÁLÓ 

oldali korlátai vannak? Kérjük, nevezze meg a három 

legfontosabbat/leglényegesebbet. 

1.) vannak tanulók, akik idegenkednek a technikától, nehe-

zebben kapcsolódtak be az online órákba 

2.) a tanulók egy része könnyen elkalandozik a tanítási óra 

menetétől, hiszen a számítógép, az internet, az otthon 

kényelme könnyen elcsábít mindenfélére 

3.) a 2.)-tal ellentétben a tanulók egy része jobban tud 

figyelni, mert úgy érzi a tananyag az "óra előtt" van, csak 

neki szól 

A diák fáradt a karantén miatt. A diák nem motivált, mert 

hiányzik neki az iskola. A pedagógus nem rendelkezik 

megfelelő digitális kompetenciákkal. 

A gyerekek közül néhányan és a tanárok is még tapaszta-

latlanok, rutintalanok ezen a területen. 

A legtöbb nem gyerekbarát, a szülő segítsége nélkül a 

kisebb gyerekek (1-2.osztály) nem tudja használni. 

ző erősségű hardverek 

gyenge sávszélesség, nincs megfelelő gép (esetleg csak 

egy mobiltelefon), időnként meglehetősen korlátozott infor-

matikai tudás (szülők részéről is) 

Gyenge vagy nem meglévő internet. Felszereltség hiány. 

Gyenge Wi-fi, eszközhiány (digitális) 

Gyors Internet, megfelelő hardveres környezet, szoftverek 

alapszintű ismerete. 

Ha valaki nem rendelkezik megfelelő technikai hátérrel, 

nehezített az órán való részvétel (pl.: volt, akit 5 percen-

ként ledobott a szerver). Az általunk használt felületeken, 

ha megosztottam egy "lapot", amire írva magyarázni sze-

rettem volna, a gyerekek "nem használták rendeltetésnek 

megfelelően", és nem tudtam beazonosítani, ki volt. 

Informatikai és technikai tudás, értetlenség, fegyelmezet-

lenség, motiváció csökkenése, személyes kapcsolat erejé-

nek hiánya csak ideig óráig pótolható 

Instabil, lassú internetes kapcsolat 

Tanulók gépeinek távfelügyelete  

Grafikus beviteli eszköz hiánya 

internet sávszélesség, eszközök gyengesége/hibája, gép 

elavultsága 

Internet sebesség, számítógép/laptop, kamera/mikrofon 

rendelkezésre állás. 

Internet, számítógép, "saját szoba" 

kicsi sávszélesség, elavult gépek 

korlátai nincsenek, időigényes 

korszerűtlen gépek, internetkapcsolat akadozása, mikro-

fon, kamera hiánya 

Kulcslyuk hatás (a képernyőre korlátozott tér). Perifériás 

tér nem közös (itt zavaró egy légkalapács -> ki kell zár-

nom, ott ég a ház -> nem veszem észre) Osztott figyelem 

a diákok munkájára nem valósítható meg. 

lassú internet, nincs online platform, nincs megfelelő gép, 

Megfelelő eszköz, tér, internet 

Minden megvolt. 

Nem akar vagy nem tud kamerát használni. 

nem működő kamera, nem működő mikrofon, rossz inter-

netkapcsolat 

Nincs elég eszköz a családokban mindenkinek. 

Nincs internet, nincs megfelelő eszköz 

Nincs megfelelő és megbízható internetelérés. 
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nincs megfelelő programja, amin a feladatot el lehetne 

végezni. 

Nincs jelen a szülő kisebb gyereknél és nem tudja egyedül 

használni az eszközt. 

nincs megfelelő okoseszköz, csak kis képernyőjű okostele-

fon 

okostelefonról nem érhető el minden funkció/minden appli-

kációra nincs hely, 

nem működő mikrofon, 

instabil kapcsolat vagy korlátos mobil internet előfizetés 

Számítógép léte/hardvere, internet, belső motiváció. 

szélessávú net elérésének bizonytalansága, technikai esz-

köz hiánya 

Szoftver ismeret hiány, Ezek használatának kulturált mód-

ja. Nem kifejezetten a korosztálynak megfelelő fejleszté-

sek. 

Szoftverek, időbeosztás, "munkakerülés" 

Teams: eleinte körülményes a belépés és a kezelőfelület 

használata. 

Természetes mozgásigény. Figyelemkoncentráció hosszá-

nak képessége. Látás (apró részletek érzékelése) minősé-

ge, illetve a nézetváltások között a részletek megjegyzése) 

pl. a feladat leírása és a megoldás felülete értelmezhető-e 

ha egymás mellett van, vagy, ha váltogatva nézi/használja, 

akkor milyen sűrűn kell váltogatni és mennyi idő a két felü-

leten a folytatás helyét megtalálni. 

1 q. Az Ön által tanított tantárgy jellegéből adódóan 

megvalósítható ezeken a felületeken a tapasztalati 

úton való tanulás és tanítás? Amennyiben igen, kérjük, 

fejtse ki, hogyan! 

 

A gyakorlás, az ismeretátadás közvetlenebb (a szeme előtt 

zajlik), jobban láttja, hallja. 

angol nyelvű szövegek, videók hallgatása, kvízek és egyéb 

játékos feladatok 

az olvasás, ill. a kreatív olvasmányfeldolgozás igen, a tár-

sas véleménycsere sokkal kevésbé 

csoportmunkák, páros feladatok, filmes tutoriálok készíté-

se 

Fel kell készülni az órákra, mit és hogyan fogunk átküldeni 

a tanulóknak. Internetes elérésekről tájékoztatni, megfelelő 

csatolmányok küldése. 

Megfelelő tananyag eljuttatása a tanulóknak. Sokszor több 

vele a munka, mint ha az iskolában bent tartanánk meg az 

órát. 

A meet képernyője nem megosztható megfelelőképpen. 

A szoftverek használatában meglévő hiányosságok. 

A leginkább megfelelő szoftverek kiválasztása. 

A megfelelő munkakörnyezet kialakítása. 

a tanulók gyakran csak telefont használnak (pedig van 

más is!) 

A technikai gyakorlat hiánya. Nehezen talál vissza a főcsa-

tornára. Nem tud hatékonyan dolgozni a csapatával. 

Az előzővel megegyező 

Bátortalanság, félelem, akarat. 

elavult gépek, tudás hiánya 

Eszköz, hely és internet 

Eszköz, nem megfelelő szolgáltatás 

eszközök elavultsága, hiánya. 

FELHASZNÁLÓ oldali korlátai - nem tudom értelmezni... 

Gyenge Wi-fi, eszközhiány (digitális) 

Informatika terén volt szükségem segítségre. 

internet lassú, gép elavult, családi légkör nem megfelelő 

Ismerethiány; félelem az újtól; egyszerűbb elküldeni az 

anyagot 

Kamera nélkül személytelenebbé válhat, technikai gon-

dok... Nem látom be az egész osztályt... 

Lélektelen. Nehezebben személyre szabható. 

lustaság, nem megfelelő hozzáértés, eszközhasználat 

gyengesége 

Megfelelő eszköz, megfelelő konfiguráció, sávszélesség, 

felhasználó informatikai ismeretei. 

Megfelelően kell beosztani az órákat, mert egy családban 

akár többen is használhatják azt az 1 eszközt. Alsós tanu-

lók csak szülő segítségével tudnak dolgozni. 

Motiváció, több felkészülés igényel, nagyobb felelősség 

kikerülése 

Nehezen lehet letölteni, van olyan, amihez a gyereknek 

sok magyarázatra van szüksége. 

nehézkes kapcsolattartás, a nonverbális eszközök hiányá-

ból fakadó minden hátrány (akár megértés is), elszigetelt-

ség érzése, ebből fakadó motiváció-vesztés, depresszió 

Nem látjuk egymás metakommunikációját. 

nincs gépe hozzá 

nem megfelelő az internetelérése 
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Jók. 

Jól működött a laptop. 

jól működött, nem volt probléma 

Kiváló. 

Még mindig nem állnak rendelkezésre a megfelelő minősé-

gű eszközök 

Megfelel a célnak. 

megfelelő 

Megfelelő volt 

nem azon végzem 

Nem iskolai gépet használtam. 

NEM KAPTAM laptopot informatika oktatóként a XXI. szá-

zadban! Saját ezeréves laptopomon és egy kölcsönbe 

kapott iskolai számítógépen pendrive-okkal dolgozom. 

SZÖRNYŰ! 

Nem tartottam 

pozitív 

Saját eszközt használtam, mert az iskolai nagyon elavult 

Saját felszereléssel dolgoztam 

Saját gépen dolgozom.  

1 s. Amennyiben Ön otthon (is) tartott online kollabo-

rációs órákat az Ön saját gépén, akkor mi a tapasztala-

ta az ezen a gépen megtartott órák technológiai minő-

ségéről? Kérjük, fejtse ki! 

A saját eszközim minősége megfelelő volt. A fizikai kísérle-

tek alkalmával a telefon tart flexibilitása nem volt megfele-

lő. De ilyen állványra nem volt pénzem. 

A saját számítógépemen jobb volt az online órák tartása - 

kényelem, csak én kezelem. 

Minden technikai kérdést a helyismeret miatt könnyebben 

megoldottam.  

Az eszköz alkalmas volt 

Az Internet minősége változó volt. 

Az otthoni internet kapcsolat sebessége (30 Mbit/s, többen 

használtuk) nem mindig biztosított kellően gördülékeny 

munkát. 

Csak az iskola által biztosított eszközöm van. 

Elavult, alacsony teljesítményű a gépparkom, csak note-

bookomon keresztül tudok kommunikálni 

Gyenge minőség leterhelt internethálózat 

Gyengébbek voltak. 

Feladatot részben megoldó videók segítségével 

Folyamatosan működött a tananyag leadása, a napi szintű 

visszakérés, ellenőrzés, visszajelzés. 

Ha a tanár ugyanúgy 'táblát' használ otthon, a diák pedig ír 

a füzetébe közben, akkor hasonló körülményeket lehet 

teremteni, mint az osztályteremben. 

Ha minden gyerek számára adottak a tárgyi feltételek. Pl. 

színesrudak, logikai készletek, számolókorongok, illetve, 

ha minden háztartásban fellelhető eszközöket veszek hoz-

zá igénybe (lego; konyhai mérleg, liszt, mérőedény) Eze-

ket az óra előtt már oda kell készíteni, vagy óra után, akár 

a szülők segítségével kipróbálni. 

informatika jellegéből adódóan 

Informatikát számítógépen tanulnánk az iskolában is, a 

diák tevékenységét pontosan lehet követni, ebben a for-

mában is. 

kutatómunka keretein belül 

Önálló kutatómunka, szemléltetés, adott téma több irányú 

megközelítése 

önálló munkavégzés, a többszöri próbálkozás a sikerig, 

kísérletező tudásszerzés 

szövegszerkesztés, weblapkészítés 

Videók, szimulációk felhasználásával. 

1 r. Amennyiben Ön az iskola saját eszközein végezte 

a kollaborációs online órákat, akkor mi a tapasztalata 

az ezeken a gépeken megtartott órák technológiai mi-

nőségéről? Kérjük, fejtse ki! 

A gép rettentő elavult, kicsi a monitor. 

A megtartott órák minősége megfelelő. 

Alacsony színvonalú eszközök. 

Attól függ, egyszerre hányan tartunk órát az iskolából 

Az általam használt gép minden szempontból alkalmas 

volt az online órák tartására, online feladatok készítésére 

Az iskolában rendelkezésre állt eszköz, de ha itt lett volna 

az összes pedagógus, akkor nem tudtunk volna órákat 

tartani. 

Az iskolai számítógépek erre a célra megfelelőek, a szük-

séges szoftverek adottak. Az iskolai hálózat sebessége 

(500 Mbit/s) elegendő volt. 

Én az iskolai laptopomat használtam, a diákok a saját esz-

közeiket. A laptoppal nem volt gondom. 

IGEN GYENGE! Rettenetesen elavultak az eszközök! 

jó minőségű! 
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1 t. Amennyiben otthon is és az intézményében is tar-

tott online órát, milyen hasonlóságot, különbözőséget 

tapasztalt a két rendszerben történt órák technológiai 

minősége között? Kérjük, fejtse ki! 

A kollégákkal való kapcsolattartás, a gyerek közös fejlesz-

tése sérül az online térben. 

A ritka iskolai sem volt rosszabb. 

az intézmény mindenkinek jó minőségű eszközöket adott 

saját használatra 

Az intézményben nem volt órám, mert ott nincs megfelelő 

sávszélesség. 

Az iskolában megbízhatóbb az internet hozzáférés. 

Az iskolai környezetben több lehetőség adott (pl. okostábla 

használata) 

Az iskolai sávszélesség kicsi, saját IKT eszközeimet vittem 

be, csak a kísérleti eszközök voltak az iskoláé 

Az otthoni sávszélességem jobb, mint az iskola terhelt 

hálózatáé. 

Csak otthon 

Hasonló 

Hasonlóságok:  

előzetes, felkészülési munka ugyanaz 

Különbségek: 

iskolai szemléltető anyagok nagyrészt csak az iskolában 

vannak 

ha egyidejűleg sok tanár tanított online az iskolában, akkor 

a sávszélességgel voltak gondok" 

Nem releváns 

Nem tapasztaltam különbséget 

nem volt ilyen, az iskolába is a saját gépemet viszem 

Nem volt különbség 

Nem volt különbség, miután otthon sávszélesség növelést 

hajtottunk végre. 

Nem volt különbség. 

Nincs különbség. 

Ugyanazon a gépen dolgoztam, csak a helyszín volt más.  

nincs saját gépen, egy normális hasznavehető gép 350000 

Ft, kifizethetetlen számomra 

Otthon lassabb volt a Net 

Rendszergazdai munkától függő környezet az iskolai 

semmit 

Haza vittem az iskolai laptopot. :) 

Igyekeztem a legjobbat kihozni, vettem laptopot, de még 

vennem kell eszközöket (kamerát). 

Iskolából hozott számítógépen tartom az online órákat. 

Jó 

Jók. 

Jól működött, mivel ezekre az órákra vezetékes internetet 

használtam. 

korszerű eszközökkel és jó internettel rendelkezem 

Lásd előző válasz. Csak otthon tartottam. 

Megbízható technológiai környezet 

Megfelel a célnak. 

megfelelő 

Megfelelő volt. 

Minden rendben volt 

Minden rendben volt. 

Mivel elég jó a komputerem, van scannerem, nyomtatóm, 

kamerám és mikrofonom, jól tudtam dolgozni. És az inter-

net előfizetésem is nagy sávszélességű internetet biztosít. 

Mivel megvolt minden eszköz és technika, így az órákat 

meg tudtam tartani 

mivel saját pénzből a legjobb technikai eszközöket szerez-

tem be, nagyjából zökkenőmentes 

nem saját gépen dolgoztam 

Nem volt ilyen 

Önerő, saját finanszírozás a számítógép, internet, informa-

tikai ismeret, lehetőségek tekintetében. A pedagógus gon-

dolja ki, találja meg a módját, próbálja ki .... Csináljon min-

dent egyedül, saját eszközön és segítsen magán. Érdemi 

segítség központilag nincs. 

pozitív 

Sajnos kevés a sávszélesség, elavult sz eszköz, hiányzó 

eszköz. 

Szerencsés vagyok, mer z eszközök és a szolgáltatás is jó 

minőségű. 

Teljesen jól működött. 

Több résztvevős beszélgetés során néha bont a 

ClassRoom. Szakadozik a szolgáltatónál a net hozzáférés. 

Jó, ha van több gép, nehogy valamelyik ne induljon. 

Vannak időszakok, amikor a jel gyengesége miatt meg-

megy szakad a kapcsolat. 

2022 



M Ó D S Z E R T A N  29. évfolyam 3. szám 

I N S P I R Á C I Ó  

Jobb bent az iskolában, ott vannak a barátok. 

jobb szerették a személyest 

Jobban szereik az iskolai tanórákat 

Jobban szeretem a személyes kontaktust, mint a digitális 

órát. 

Jobban szeretem a személyes kontaktust, mint a digitális 

órát. A feladatok sokaságában "elvesznek". 

Jobban szeretik a személyes jelenlétet. 

motiválatlanság, elszigetelődés 

Nagyon szerették, de a közösség hiányzott nekik 

Nagyon vegyes és az eredményesség is. 

Nehezebb a tanulás 

Hiányzik az iskolai környezet (1 hónap múlva már ezt ki-

mondták). 

Nehezebb koncentrálni, nem érti annyira az anyagot 

nem szeretik, lemaradnak, katasztrófaként élik meg 

Nem tetszett nekik. Felértékelődött az iskola értéke 

Rossz magányosan tanulni. Nehezebb volt. Többet tanul-

tak otthon, mert az iskolában az órán szinte megtanulták 

az anyagot. 

Sok diák azt mondta, hogy az online oktatásban 'nem volt 

motivációja' a tanulásra. 

szeretnének visszajönni 

Szerettem a digitális órákat, főleg, ha játékba ágyazott 

feladatot, gyakorlót kaptunk. Nagyon hiányzott a közvetlen 

kapcsolat, főleg a szünetek az osztálytársakkal. 

Szívesen vettek részt az órákon, várták mikor kezdődik 

végre az óra. Volt, akinek fárasztó volt, jobban szerette 

volna saját maga beosztani az idejét. 

teljesen vegyes, van, aki élvezi, van, aki nem 

Teljesen vegyes. A "jobban tudok így tanulni"-tól a 

"pszichiáter volt szükséges"-ig 

Több önállóság; saját időbeosztás; sok gép előtt töltött óra; 

csökkenő motiváció 

Változó visszajelzéseket kaptam, de egész nap online 

rendszerben nagyon megerőltető. 

van, aki jól tud így tanulni, van, akinek hiányzik a közös-

ség; nehéz az időbeosztás; nem szeretnek mindent online 

csinálni, kell a papír-ceruza is 

Végeztem felmérést a körükben (Távoktatás blog) Tapasz-

talat: kb. uannyi volt az arány, aki a távoktatást részesíte-

né előnyben az iskolai tanítással szemben. Azok, aki jobb 

Ugyanazon a gépen dolgoztam, csak a helyszín volt más. 

1 w. Melyek voltak a digitális környezetben a diákoktól 

visszaérkezett reflexiók? (pl.: "Különleges az otthonról 

történő tanulás!", "Igen nagyfokú koncentrációt köve-

tel az online munka.", "Jobban szeretem a személyes 

kontaktust, mint a digitális órát." stb...) 

"Apa követelte, hogy az összes szorgalmit oldjam meg. " 

"Elköszönhetek? Letelt a 45 perc."" "Gyorsan végeztem a 

feladatokkal", " Sok a feladat." "Kevés a feladat." " Nagyon 

hiányzik a tanítónéni." 

"Különleges az otthonról történő tanulás!" 

"Jobban szeretem a személyes kontaktust, mint a digitális 

órát." 

Jó otthonról tanulni, mindig együtt lehetek a családommal - 

kollégista tanuló mondta. 

Otthon könnyebb elkalandozni, mint az igazi tanítási órán. 

Több a beadandó otthoni feladat, bármikor elkészítheti a 

feladatokat, csak a beadási határidőt kell figyelnie;  

Az otthoni digitálisan beadandó feladatok megoldásakor 

nincs idő korlát, mint az iskolai környezetben" 

A játékos online feladatok tetszettek nekik. 

A személyes kontaktust ki tudták váltani az online videós 

órák. 

Az online órák hatékonysága korlátozott, kevesebb a lehe-

tőség a visszajelzésekre is így alapvetően a többség várta 

már a digitális oktatás végét. 

Csak a szülőktől érkezett. Pozitív. 

Egész évben nem tanultam annyit, mint a héten. 

Elegem van, unom, követhetetlen stb.... 

Elhalványul a motiváció, a szülői, családi háttér szerepe 

megnövekszik. Aki elhanyagolt ilyen tekintetben, az még 

inkább lemarad és a pedagógus teljesen tehetetlen.!!! 

hiányolták a személyes kontaktust 

Hiányoznak: az osztálytársak, az iskolai környezet, a taná-

rok külső motivációja. 

Hiányzik az iskola és a társaság. 

Inkább negatív, főként a szociális kapcsolatok hiánya és a 

megértés nehézsége, több önálló munka, tanácstalanság, 

jóval nagyobb és egyoldalúbb leterheltség 

pozitívum: a nagyobb szabadság, kényelem, több szabad-

idő 

Jó, hogy nem kell korán kelni, hiányoznak a társaim. 

Jobb az iskolában! 
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szerezettségre nevelt." stb...) 

A házi feladatokhoz rendelt beadási határidő kötöttsége, 

rendszerezettségre nevelt. 

A tanuló tudta, hogy a tanár minden tanuló minden munká-

ját leellenőrzi. 

A becsületességre, önálló munkára szoktatással 

A digitális oktatás, a TEAMS felület rendszert vitt a gyere-

kek életébe, tudatosabban figyelnek a feladatokra, határ-

időre. 

A gyerekek kevésbé szóltak bele az órába... 

A gyerekek odafigyeltek a határidőkre, feladatokra, mert 

folyamatosan előttük volt. 

A házi feladatokhoz rendelt beadási határidő kötöttsége 

A tanulók fegyelmezettebbek lettek. Nincs jelenléti nyilván-

tartás, akit nem érdekel nem csatlakozik. Akik részt vesz-

nek el szeretnék sajátítani a tanulnivalót. 

Előbb vagy utóbb rájöttek, úgyis kénytelenek megcsinálni 

a feladataikat 

Ez a munkakörnyezet tanárt kíván: pontos elvárásokkal, a 

nehézségek beépítésével, minden résztvevő tájékoztatá-

sával és nyomon követésével. 

Fegyelmezettebbek voltak, figyeltek a határidőkre. 

Fontos volt az elérhetőség, az egyéni problémák megbe-

szélése 

Igen, de kisebb körűen, kevésbé hatékonyan.  

Viszont a szülők jobban beleláttak a hétköznapi munkánk-

ba és szorosabb lett a kapcsolat, nagyobb az elismerés. 

Igen, ezt is meg kellett tanulniuk: egy új helyzethez való 

alkalmazkodás, rugalmasság, odafigyelés, határidők betar-

tása, nagyobb önállóság. Több diák jelentős javulást ért el 

ebben az időben, mert a kreativitásuk kibontakozott, én is 

igyekeztem kreatív feladatokat adni (projektek), és ez né-

hány gyengébb tanulónak lehetőséget adott pl. kiváló ppt-

ket, rajzokat, kreatív írás-feladatokat készítettek. 

Igen. Ez egy kis szelete a nevelésnek. Beadási határidők-

kel sokat küzdöttünk. Ilyen értelemben a Szülőkkel is. Nem 

minden szülő értette, mit, mikor, mennyit kell visszakülde-

ni. Átsiklottak fontos információk felett. 

Más területen nagyon nem valósult meg a nevelési hely-

zet, hiszen normál esetben a gyerekek a nap 9-10 órában 

velünk vannak. Ez idő alatt rengeteg nevelési helyzet adó-

dik, adódna. Ez most nem volt." 

jobban átérezték a saját felelősségüket a tanulásban 

Más helyzet volt, másra kellet nevelni a gyerekeket. Arra, 

hogy hogyan viselkedjen az online térben, mit, mikor néz-

képességűek, szívesen tanultak otthonról, a gyengébbek 

viszont nagyon elveszettek voltak, nekik nagyon hiányzott 

a tanári magyarázat, közvetlen segítség. Mindenki a társak 

hiányát jelezte a legnagyobb hátránynak. 

Vegyes volt, előnyét és hátrányát is jelezték.  

1 bb. Ha igen, miben nyilvánult meg ez a különbség? 

Kérjük, fejtse ki! 

A tanulók közvetlenebbek voltak. 

Az egymásra utaltság: többen megfogalmazták, hogy hi-

ányzom nekik, több személyes biztatás, komment a fel-

adatok kapcsán 

Az többség lazábban vette a feladatokat, de sok ellenpél-

da is volt. 

Beszédstílus, 

"Egyes esetekben szorosabb kapcsolat alakult ki a diák és 

a tanár között;  

Egyes esetben meg lazább lett a kapcsolat" 

egyrészt felértékelődött, másrészt a körülmények miatt 

lazábbá, felszínesebbé vált 

Eltávolodás. (érzelmi) 

Ha a pedagógus jól tudta használni a technológiát, akkor 

hatékony volt a munka, ha nem akkor rosszabb volt, mint a 

kontakt oktatás. 

Kevésbé osztották meg velünk a mindennapi eseménye-

ket. Azért így is sok mindent megtudtunk róluk. " Megyek 

megmutatom a fürjeket." " Apa a kertben csúszópályát 

épített." " Görkorcsolyázni tanulok." "Festettem képet ma-

darakról. Elküldhetem?" 

Kevésbé személyes 

Közvetlenebbek voltak. 

Nagyobb szeretet, tisztelet. 

Nagyobb távolságtartás 

Néhányan bátrabban kerestek a problémájukkal. 

Nehezebben oldódtak, hiányzott a szemkontaktus, a non-

verbális visszajelzés 

Nem figyeltek rám, könnyebb volt eltávolodniuk, kilépni a 

közegből. 

Sokkal kevésbé figyeltek. Túl sok a hanyagság. 

személyes találkozás hiánya, elhidegülés 

Szemtelenebbek voltak, többet megengedtek maguknak 

1 dd. Ha igen, hogyan és milyen megvilágításban? (pl.: 

"A gyerekek fegyelmezettebbek lettek.", "A házi fel-

adatokhoz rendelt beadási határidő kötöttsége, rend-
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hetett, bármikor kimehetett enni... élvezték a szabadságot, 

hogy ők oszthatják be az idejüket. 

Internetezésre 

Játékra, alvásra 

Játékra, csevegésre. 

Kimentek a kertbe, sokat mozogtak. Roller, görkori, kerék-

pár, séta. Többet játszottak és többet kockultak. 

Mozgás, pihenés, biciklizés, focizás 

Nem feltétlenül kellett minden órát online valós időben 

szervezni, a kapott feladatokat a megadott határidőn belül 

maguk ütemezhették. 

pihenésre, filmnézésre, hobbikra, semmittevésre (nőtt a 

függőségek és a depresszió aránya) 

Pihenésre, olvasásra, játékra. 

Sajnos a legtöbben arra, hogy még többet lógjanak az 

okos telefonjaikon, szociális médián 

Sajnos csak létezésre. 

számítógép mellett ülve chetelnek 

szórakozásra 

Többnyire online játék és egymással való kapcsolattartás 

Többségénél több a szabadidő ("munkakerülők", ...). De, 

aki becsülettel teszi a dolgát, azoknál kevesebb vagy nem 

változott. 

"Van olyan tanuló, aki többet tudott tanulni, tekintettel arra, 

hogy több ideje lett. 

Van, aki többet lazított a több idejében. 

Van, aki dolgozott, többet segített otthon a gazdálkodás-

ban, mivel több szabad ideje lett." 

1 jj. Kérjük, fejtse ki, miből vonta le ezt a következte-

tést? 

A 2020/2021es tanév elején végzett diagnosztikus ellenőr-

zésekből, felmérésből. 

A diákok többsége nem tud önállóan tanulni még techni-

kumban sem. 

A digitális tanrend idején is tanulni kell, kicsit nehezebb a 

személyes kontaktus, de sok mindent lehet pótolni, megfe-

lelő ismeretanyaggal. 

A felkészülésben és a számonkéréskor használnak segéd-

anyagot. 

A gyermekem érettségi eredményéből. 

A nagyobbik lányom az elmúlt évben érettségizett, a felké-

szítés és a tananyag elsajátítása az ellenőrzés, értékelés 

het meg. 

Nagyobb önállóságot igényel, tudatosabb tanulási folya-

matot. A tanár szerepe inkább segítő jellegű lett. 

nagyobb tere volt a felelősség elkerülésére, a 

"láthatatlanságra", eltűnésre 

Összeszedettebbek voltak. 

Szabálykövetőbbé váltak. 

Valamelyest. Az egyéni haladás több tanulónak adott si-

kerélményt.  

1 ee. Amennyiben az Ön által tartott óra nem nélkülöz-

het valamilyen mozgásformát (mindennapos testneve-

lés, bemelegítő, lazító gyakorlatok, hangszerfogás 

stb.) akkor ezeket az elemeket hogyan tudta integrálni 

a digitális munkarendbe?  

A testnevelő kolléga által készített mozgásos videókat 

továbbítottam. Beszéltünk róla, mikor hova jó beilleszteni. 

Visszakérdeztem, ki csinálta meg. Napi téma volt a sza-

badidős tevékenységekről való beszélgetés is. 

bemutatással, részletesebb magyarázattal 

kontakt órákkal, kiadott feladatokat kellett megörökíteni és 

visszaküldeni, tesztfeladatokkal 

Mozgásos videókat küldtem. Pl. Vitamin torna, Just Dance, 

illetve jó idő esetén: Pihenj kicsit, menj ki, mássz fára, mo-

zogj, labdázz a levegőn. 

Nem releváns a tanított tárgyakban. 

Nem tartottam ilyen órát 

Nem tartozik az órához semmilyen mozgásforma. 

nem volt 

Nem volt ilyen. 

nincs ilyen 

Pontos magyarázattal, videóval. 

sehogy 

Video felvétel küldésével 

Videókat küldtem, le kellet követni, megcsinálni. 

1 hh. Ha véleménye szerint több lett, kérjük, fejtse ki. 

Ön szerint a tanulók mire használják a megnövekedett 

szabadidejüket? 

Erre a kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni. A jó 

tanuló szorgalmas, lelkiismeretes diák (különösen az ele-

jén, mikor minden tanár megszórta őket rengetes feladat-

tal, amit talált a neten) nagyon sokat tanult, őnekik keve-

sebb lett a szabadidő. A másik kategóriának lett lehet több. 

De azt mindenki pozitívumnak értékelte, hogy később kel-

2022 



M Ó D S Z E R T A N  29. évfolyam 3. szám 

I N S P I R Á C I Ó  

Ők még "csak" 2 hónapot töltöttek online, ez a kérdés az 

idei évfolyamnál aktuálisabb. 

Saját tapasztalat (vizsgáztatóként.) 

Saját volt tanítványaim és szüleik véleménye alapján. 

Szerintem a felkészülésre több idejük volt, sokkal több 

segítséget kaptak. 

Szerintem nem volt sokkal rosszabb. 

1 ll. Kérjük, írja le, milyen tények alapján vonta le ezt a 

következtetést! 

A 2020/2021es tanévben többet használták a digitális esz-

közöket az iskolai munka során. 

A kényszer nagy úr. 

A kényszer szülte megoldások némelyike hasznosnak 

bizonyult. 

A kollégák által megfogalmazott vélemények alapján. 

a kollégák egyre ügyesebben veszik az akadályokat, több 

dolgot ki mernek próbálni. 

A kollégák tőlem szoktak segítséget kérni. 

A magam és a környezetem tapasztalataiból. 

A muszáj nagy úr, jelenléti oktatásnál nem használjuk ki a 

TEAMS adta lehetőségeket. 

A tanár rá volt kényszerítve, hogy megtanulja, rendszere-

sen használja a különböző digitális platformokat. 

A vizsgaeredményből. 

Aki már használta, ők könnyen átálltak online módra, akik 

nem ismerték, kis segítséggel, közös platformon hamar 

beletanultak, és megtapasztalták előnyeit. 

Amit eddig nem csináltak, most végzik, csinálják, látják 

előnyeit. 

Azóta is használják a Classroom felületét különböző fel-

adatok megoldásához. 

Beszélgetés 

Beszélgetések 

Boldog vagyok, hogy általános iskolai tanítóként az iskolá-

ban tanítok és nem itthon a monitornak beszélek. Jó né-

hány ismerősöm teljesen belefáradt a digitális oktatásba. 

Bővült a természetesen (mindennapokban, rutinszerűen) 

használt eszközkészlet. 

Egy hétvége alatt a pedagógus társadalom felkészült a 

digitális oktatásra, ez nagyon nagy teljesítmény! A kollégá-

immal együtt kerestük a jobbnál jobb megoldásokat, érde-

kes, motiváló tanítási módot. 

online térben is megvalósult. 

A nyelvi előkészítő évfolyamon rendezett év végi vizsga a 

korábbi évekhez hasonló és az adott csoportnak megfelelő 

eredménnyel zárult. 

A nyolcadikos diákjaim munkáiból 

"Aki önállóan jól tanul, annak az iskolai tanórához hasonló-

an jó az otthoni online tanulás. 

Aki igényli közvetlenül a tanár jelenlétét, közvetlen magya-

rázatát, a közvetlen tanári kényszerítő erőt, annak a tanu-

lónak a teljesítménye elmaradt az online tanulásban a ko-

rábbi megszokott iskolai környezetben való tanulástól." 

Az azóta eltelt idő alatt tapasztaltakból. 

Az én gyermekem is érettségizett, a tanárok rengeteget 

fáradoztak azon, hogy megfelelően felkészítsék a fiatalo-

kat, akik szintén lelkiismeretesen készültek a vizsgákra. 

Az év eleji jelenléti tapasztalatokból 

az online értékelés nem megfelelő 

Az őszi előrehozott érettségi eredmények jók lettek (bár 

előtte ősszel jártak iskolába) 

az őszi visszatérésből, a tavaszi munkák minőségéből 

Az osztály 50%-a tanítható így, de a gyengébb tanulók 

elvesznek. 

Egyéni hozzáállás nagyban befolyásolhatta az eredménye-

ket. 

Egyetemen is tanítok. Az első hónapban komoly erőfeszí-

tést igényelt a középiskolai tananyag felelevenítése mate-

matikából, mert nem kellett a szóbelire összefoglalni és 

áttekinteni. 

Érettségiző ismerőseim elmondása alapján 

Év elejei ismétlésekből 

Ez is egyénfüggő: a jó tanuló, önállóan tanulni tudó diák 

lehet, hogy többet profitált ebben az időszakban, mert több 

volt a saját kutatómunka, aktív feladat (pl. saját lányom biz. 

tantárgyakból, de ugyan ő a zenei tantárgyaiból nem tudott 

úgy fejlődni, jelentősen kevesebbet haladt, mint előtte. A 

kisebb (alsós) gyengébb/önállótlanabb tanulóknak ez a 

tananyagrész sokkal alacsonyabb színvonalon rögzült. 

Lassabb haladási tempó 

Médiában hallottam. 

Nem volt elég belső motiváció ugyanazon szint elérésé-

hez. 

Nem volt lehetőségük a megfelelő elsajátításra. 

Nincs szignifikáns változás 
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Nem releváns 

Redmenta: Diagnosztikus és formatív értékelésre is hasz-

náltam. Google tanterembe jól beépíthető. Wordwall: gya-

korlásra, pihenésként, játékossága miatt alkalmas. Sutori: 

élményszerű felület a diákoknak, melybe beépíthettem a 

tankönyvi ábrákat, zenehallgatási anyagokat is. 

LearningApps: már ismert volt tanítványaim számára, so-

kan készítettek már feladatot is benne, gyakorlásra hasz-

náltuk. 

Többszörös adminisztrációval 

Van, amelyik beépítetten tartalmazza a kapcsolatot, mást 

linkek segítségével, témakörök szerint válogatva mikor mit. 

2 e. Mi indokolta, hogy ezeket a kiegészítő eszközöket 

alkalmazza a hagyományos kollaborációs felület mel-

lett? Kérjük, fejtse ki! 

A játékos környezet vonzó az ember számára. A játékban 

előtérbe kerül a flexibilis gondolkodás. 

A tesztek automatizált javítása. 

Ezt ismertem akkor. 

Ezt már ismertem, jónak és használhatónak találtam. A 

diákok számára is érthető volt. 

Gyors képet kaphatok, a diákok könnyen tudják használni 

Itt adták ki a feladatot, amit értékelnem kellett. 

kényszer 

Könnyű visszajelzés diákjaimnak a haladásuk üteméről, a 

felületek játékossága, könnyű kezelhetősége, már ismer-

tek voltak számukra eddig is. 

Korábbról már ismertem. A Teams időnként lassú, nem 

egyértelmű a kiegészítő eszközök használatának feltétele. 

(pl. nem mindegy hol hozom létre, csoporton belül vagy 

kívül) 

másfajta készségeket igényel, mint a hagyományos dolgo-

zatok 

Online feleltetés révén tudtam ellenőrizni, hogy a tudás 

valóban a tanuló tudása. 

Pontosabb képet adtak a meglévő tudásról 

Saját tapasztalat, de volt, amit képzésben tanultam. 

Szerettem volna színesebbé tenni diákjaim számára a 

tanulást. 

Szükség van a teljes feladatmegoldás ellenőrzésére. 

Változatosabb kérdések, látványosabb felület, azonnali 

értékelés. 

2 f. Az ezen eszközök/technológiák által adott értéke-

lés hogyan integrálható az Ön által használt kollabora-

Érdekesebb lett a tanananyag, modernebb. 

Ismerős kollégákkal való beszélgetés alapján. 

Kénytelenek voltak 

Kollégák egymás közti megosztások és megbeszélések 

kollegiális kommunikáció 

Megtanultuk működtetni, de örömet és előnyt nem jelent 

(sokkal idő- és munkaigényesebb). 

Mindenki utálja a tehetetlen bezártságot! 

Mindenkinek csinálnia kell, azoknak is, akik addig nem 

foglalkoztak annyit vele. Arányában sokkal több időt leköt, 

minden ezen zajlik. 

Munkaközösségünkben mindenki használja a rendelkezés-

re álló technikát; a problémákat megbeszéljük, az ötleteket 

megosztjuk. A tantestületben nem mindenki van így ezzel. 

Nyitottabbá váltak az újra. 

Olyanok is elkezdték használni a digitális eszközöket, akik 

eddig nem használták. 

Rengeteget fejlődött a digitális tudásuk. 

Szakmai és személyes beszélgetések 

Személyes beszélgetések, tapasztalatok megosztása 

Szükségszerű volt a változás. 

Tanítványaim véleménye. 

tapasztalati úton 

Tapasztaltam, hogy sok pedagógus aktívan használta az 

online felületeket, nagyon nyitottak voltak, sok új módszert, 

platformot ismertek meg és kezdtek el használni a tanítás-

hoz. 

2c. Amennyiben használ kiegészítő technológiákat, az 

Ön által használt kollaborációs felületen, hogyan tudja 

leginkább integrálni ezeket az eszközöket? Kérjük, 

fejtse ki! 

A Zoomban lehet fájlokat csatolni, teszteket készíteni. 

Az elkészült kérdéseket beilleszthetem a TEAMS rendsze-

rébe is. 

Link megadásával. 

Linkeket adok meg a Teams-ben, iskolai email címmel 

regisztrálom a tanulóimat. 

Megosztom képernyőn, mit kell keresni a diákoknak. 

Nem a digitális oktatás során használtam, hanem valós 

idejű tanórai környezetben. 

Nem integrálom. Külön használom. 
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Javítani/kommentálni tudom a fájlokat, szöveges visszajel-

zés, rubric pontozás, cset, személyes meeting 

Munkájukat szövegesen, érdemjeggyel értékelve, megol-

dásaikba belejavítva. 

pontok, szóbeli megjegyzések, érdemjegyek 

Százalékos értékeket, jegyeket, szóbeli, írásbeli értékelé-

seket. 

Személyre szabott értékelést 

Szöveges értékelés 

szöveges értékelés, motivációs levél, jegyekkel történő 

hagyományos értékelés 

Szöveges értékelést, osztályzatokat egyaránt. 

Szöveges leírást. A Teams-ben tudok korrektúrázni. 

Szöveges üzenetekben egyénenként visszajelzek. 

TEAMS-feladatok (ASSIGMENTS) értékelőrendszere, 

Rubric Grading az itemezést, a súlyozást megjeleníti a 

digitális környezetben is. Ez egyértelművé teszi az elvárta-

kat a tanulónak, a szülőknek, ezáltal a konfliktusokat meg-

előzi. 

2 i. Milyen problémái adódtak a diákoknak a saját mun-

káik feltöltése kapcsán? Kérjük, írjon konkrét példákat 

név nélkül! 

A lefotózott képek feltöltését nem kértem, mert ebben 

adódtak problémák. A képek minősége a javító tanár, a 

feltöltés módja a gyerekek, szülők számára okozott gon-

dot. Az volt a cél, hogy a tanuló otthonról is önállóan, szü-

lői segítség nélkül tudja a feladatait elvégezni. 

Alapvetően nem volt ilyen jellegű problémám. 

Az 5-6. osztályosoknak a szülők segítettek a számítógép-

kezelésben, együtt tanultak a szülővel. A 7-8. évfolyam 

már jól kezeli egyedül a gépet. 

Internet kapcsolat. Meghibásodott számítógép, elfelejtette, 

lusta, link. Sok a feladat. Nem mindent adott be. Nem 

olyan formátumban adta be. Nem olyan néven adta be, 

ahogyan kértem. 

Néha elfelejtik beadni, de jellemzőbb a letöltéssel kapcso-

latos probléma (azonos nevű fájlok, betekintőben hibás 

megjelenés, ismeretlen letöltési hely...) 

nem látszott csak egy színes téglalap a munka helyén 

Nem megfelelő fájl formátum használata. 

Nem működött a Teams. Nem tudtak belépni. 

Nem tudom megítélni. 

Nem volt ilyen. 

tív rendszerbe? (pl.: Redmenta, Okosdoboz, Mozaweb, 

Kahoot stb...) 

A tesztfeladat linkje beilleszthető 

Az Okosdobozt és a Wordwallt nem számonkérésre hasz-

nálom, hanem gyakorlásra. 

Gyakorlásra, ellenőrzésre, a tananyag elmélyítésére. Red-

menta: gyakorlásként: tetszőleges kitöltési lehetőség meg-

adásával. Ellenőrzésként: adott időben időkorláttal. Okos-

doboz és LearningApps, Wordwall: diagnosztikus értéke-

lésre használtam. 

jeggyé alakítható 

Kahoot: a százalékos eredmény egyértelmű a diák számá-

ra; a feladatonkénti eredményösszegzés, -kijelzés segíti a 

diagnosztizálást és abból a tervező munkámat; lementve a 

táblázatot az adminisztrációs munkától mentesülök; szülők 

számára is könnyen átlátható. 

Könnyen 

Nem értem a kérdést. 

Nem éreztem igényt rá, így nem is próbáltam. 

Nem integrálható. 

Redmenta jól. 

Sehogy. Külön értékelem. 

Teams assignment van rá és odaírom a százalékos ered-

ményt, ami megfelel érdemjegynek, bár osztályozásra nem 

igen használom ezeket, inkább önellenőrzés 

Teljesen jól. Elküldöm a linket, megadom a belépési para-

métereket. A visszakapott információk alapján a saját érté-

kelési rendszeremmel (amit a diákokkal előre ismertetek) 

reális jegyet tudok adni a munkákra. 

Többszörös adminisztrációval (A diák megismerésének 

egyik módja, ha minden eredményét legalább 4--szer leír-

juk.) 

2 g. Milyen visszajelzéseket tud küldeni a diák számára 

a központi - Ön által használt/intézménye által elvárt, 

vagy biztosított - rendszeren keresztül? Kérjük, fejtse 

ki! 

Classroomban üzenni tudok. Classroomban, Ekrétában a 

tanuló látja az osztályzatokat, a házi feladatokat. Visszajel-

zést írok a beérkezett dolgozatokról. 

Értékelést szöveges és érdemjegy képében. 

Google Classroomban üzenőfal, személyes üzenetek, 

kurzus megjegyzések, privát feladathoz kötődő üzenetek. 

Email üzenetek. Kréta felületen hivatalosabb üzenetek. 

Írásban (csevegéssel akár azonnal) vagy szóban is tudunk 

kommunikálni. 
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működik 

Projektfeladatok esetén, amelyek egy hosszabb folyamat 

részei, ott szöveges visszacsatolás. Számonkérés esetén 

számszerű értékelés. 

Számszerű értékelés, szöveges értékeléssel kiegészítve 

szóban. 

"Számszerű értékelés: tanulók és a szülők hozzászoktak a 

jeggyel való értékeléshez. 

Szöveges értékelés: egy-egy különösen jól vagy rosszul 

sikerült feladatnál alkalmaztam. 

Személyesebb és pontosabb értékelés 

Szöveges értékelés a differenciálás eszköze, a számszerű 

értékelés a formatív értékelés eszköze. 

Szöveges értékelésnél jobban tudom tájékoztatni a gondo-

latmenete, megoldása helyességéről, esetleges hibákról. 

2 n. Amennyiben a fenti kérdésre általánosságban nem 

tud válaszolni, kérjük, fejtse ki, hogyan értékeli a diá-

kok otthoni, kollaborációs felületekkel kapcsolatos 

tanulási módszereit. (pl.: "A személyes kapcsolat hiá-

nya miatt, a diákoknak a tananyag elsajátítása gondot 

okozott.", "A diákoknak ezzel a módszerrel lehetősé-

gük adódott kreativitásuk kiterjesztésére, heurisztikus, 

felfedező munkára.") 

A diákok ugyan fizikailag ott vannak az órán, "nézik" a 

tanórát és tanárt, de sokszor mást is csinálnak: chatelnek, 

filmet néznek stb. Emiatt az órai tananyagot nem rögzül, 

később (jellemzően dolgozat előtt) sokkal több időt kell a 

megértésre fordítaniuk. 

A különböző felületeken kapott feladatokat nehezebben 

követik, a megoldás során nincs azonnali segítség kérési 

lehetőségük. Gyakori, hogy „csak legyen meg" taktikához 

fordulnak, egymásnak küldözik a megoldásokat, vagy 

CTRL C CTRL V megoldással webtartalmakat adnak be. 

A személyes kapcsolat hiánya miatt, sokkal nagyobb az 

önállóságuk és ezáltal a felelősségük a tananyag elsajátí-

tásban. Ezt nehezen viselik. 

A személyes kapcsolat pótolhatatlan. 

A tanulók rádöbbentek, hogy mennyire fontos a tanári ma-

gyarázat. Nehezebben, lassabban értették meg a tananya-

got, ha nem vettek részt online órán. 

Elvben csodás lehetne, gyakorlatban nem az. 

Nehezebb leülniük tanulni. Nincs ki- és becsengetés, szi-

gorúan dedikált tanulási idő, nincsenek szem előtt. 

Szerintem annak ellenére, hogy hiányzott a személyes 

kapcsolat, azért volt lehetőségük a kutatásra, felfedezésre. 

Van, akinek szárnyalást jelentett: volt olyan leánycsopor-

Nem voltak felkészültek ezen a területen. 

Problémák nem voltak, akik korlátos mobil netről csatla-

koznak, füzetbe dolgoznak és képet töltenek fel; nem mű-

ködő mikrofonok esetén csetben szólnak hozzá a csopor-

tos beszélgetéshez 

Rossz mappába töltötték fel. Akadozó internetkapcsolat 

miatt az utolsó pillanatban feltölteni kívánt anyagot nem 

sikerült beadni. Eleinte nem tudták, hogy kell. 

Sávszélesség miatt nem töltődik föl, vagy csak lassan az 

anyag, technikai korlátok (méret) 

Tájékozódás a felületen. 

Technikai nehézség: internet sávszélesség probléma. 

Technikai nehézség: feltöltési megvalósításának problé-

mája. 

Túl későn állt neki, nem tudta az idejét beosztani, másolt 

feladatot adott be. 

2 k. Kérjük, visszacsatolási módonként külön-külön 

fejtse ki, miért az Ön által használt metodikát válasz-

totta! 

A hangulatjelek, matricák, a szöveges értékelés a fejlesztő 

értékelés eszközei és ebben a rendkívüli helyzetben ezt 

tartottam helyesnek. Kaptak számszerű értékelést is, de 

csak a tanügyi rend kedvéért. 

A számszerű értékelést azért, mert egyértelmű. A szöve-

ges értékelés azért, mert alaposabb, részletesebb. 

"Feladat beadásának visszaigazolása: a megoldókulccsal 

támogatott önálló feladatoknál, amelyek elvégzése önbe-

vallással működik. 

Számszerűen: teszteknél feladat pontok + megjegyzés az 

egyes hibák esetén a hiba jellegéről, összesített százalék. 

Jutalompontok. 

Szövegesen: előre kiadott rubric alapján, kommentálással, 

fejlesztési javaslatokkal, a jó megoldások kiemelésével" 

jó motivációs lehetőség 

Megszokott jegy a naplóban nagy hajtó erő. De szöveges 

üzenetek formájában is buzdítok és értékelek időnként, de 

mindenképpen dicsérek. 

Mindegyiket használom egyszerre. Ha számot írok, akkor 

mellé megírom, hogy miért vontam le. Ebben hangulatjelet 

is szoktam írni. Számot szinte minden feladatra írok, de ez 

ritkán jelent jegyet. Pl.: 0-3 a tanórai feladat megoldottsá-

gának jellemzése (részt vett). 0-x, ha a feladatnak van 

pontozási útmutatója. 0-5, ha dolgozat - itt a 0 a hiányzás. 

Mivel e-mailban kaptam a feladatok megoldásának nagy 

részét, ezért erre válaszolva egyszerűbb volt a szöveges 

értékelés 
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vannak, akik jobban teljesítenek. 

Nem befolyásolják 

pozitívan 

Projekt feladatok, önálló kutatás 

Részben egyszerűsíthetik, amennyiben ezeket gyakrab-

ban, biztosabban használják, ugyanakkor a több különbö-

ző felületen való számonkérés meg is nehezítheti munká-

jukat, ill. növelheti az online tevékenység idejét. Inkább 

lehetőségként érdemes ezeket is figyelembe venni, alter-

natívaként, ha egyszerűbbnek bizonyulnának. 

Segíti az önálló munkavégzés kialakítását 

Segítik a tanagyagok rendszerezését, a határidők betartá-

sát, visszajelzéseket kaphat a tanártól. Online órákat és 

konzultációs órákat a tanár előre bejelentheti. Egy keretet 

adnak a tanulóknak az otthoni munka megtervezéséhez. 

Segítik őket. 

Segítségükre vannak. 

Támogatják, segítik a kereteket... 

3 e. Mi a véleménye arról, hogy fenti kérdésben felso-

rolt felületek – központi intézményin/iskolain túl - mi-

lyen mértékben és hogyan befolyásolhatják a DIÁKOK 

otthoni iskolai online MUNKÁJÁT? 

A gyerekek közül páran jobb jegyet kaptak, mert az online 

felületre feltöltött anyagot többször is megnézhették, elol-

vashatták és tetszett nekik, hogy munkáikat elektronikus 

úton küldhetik el, tölthetik fel. 

A problémákkal való megküzdés, segítség kérésének 

módja, az elakadás kezelése jelentősen befolyásolja a 

munkát (idejét és mennyiségét). Probléma esetén lehet 

hallgatni vagy lehet kérdezni. 

Egyrészt segíthetik (keresés, kutatás, közös munka, meg-

beszélés stb.), másrészt nagy a csábítás a felületen való 

barangolásra, ami elveszi az időt és a figyelmet a köteles-

ségről. 

Elég jelentős mértékben befolyásolja. Mert tudnak egyéni-

leg is haladni, de akinek szüksége van a segítségre az 

velem közösen is csinálhatja. A végeredményt is szoktam 

ellenőrizni. Az önálló, ill. csoportos munkát is tudom követ-

ni. 

Folyamatos iskolai gyakorlás után, egyedül is tudják hasz-

nálni a kis diákok is. 

Hasonlóan az előzőekhez: egyszerűbbé válhat az online 

munka, amennyiben biztosabb az adott felület használata. 

Képességet szereznek a használatra. 

Mindenképpen motiváló, hogy a többiek látni fogják a mun-

tom, akik részt vettek online versenyben, a hetedik évfo-

lyamon oktatóvideókat készítettek kisebb iskolatársaiknak, 

... és van, aki szinte visszafejlődött: munkamorál, tanulás-

technikában, ...a mai napig nem tudott visszazökkeni a 

régi kerékvágásba. 

Vegyes. Van, aki szárnyakat kap (már ha hihetek neki, 

hogy ő egyedül végzi el a feladatait), más elveszetté válik. 

Többség értékeli a felszabaduló időt, de sajnálja az elvesz-

tett kapcsolatokat. Maguk is érzik, hogy a felkészülésük 

hiányos. Az bizonyos, hogy kevesebb és\vagy más tan-

anyag adható le, több idő alatt, sokkal több tanári munká-

val. Diák ellenőrzése pedig kétséges. Ha vegyes lenne pl. 

online 1 hét, majd személyes 1 hét, akkor az sokkal egész-

ségesebb lenne, persze pusztán oktatás szempontjából. 

3 d. Mi a véleménye arról, hogy fenti kérdésben felso-

rolt felületek – központi intézményin/iskolain túl - mi-

lyen mértékben és hogyan befolyásolhatják a DIÁKOK 

otthoni iskolai online TEVÉKENYSÉGÉT? 

A kapcsolatteremtés egyik színtere, ahol az iskolai munká-

kon kívül mást is megosztanak. 

A képernyő elé kényszeríti a diákokat szinte egész nap. 

Folyamatosan követniük kell a feladatokat. 

A Linoit nagyon motiváló volt. A gyerekek egy nap több-

ször is ránéztek, megjegyzéseket fűztek egymás munkái-

hoz. 

A Teams a mi intézményünkben bevált. Vizuális kultúra 

tantárgy kapcsán: a gyerekek feltöltötték alkotásaikat, volt 

lehetőség egyéni korrektúrára is. Egymás alkotásait is 

megtekinthették. Pozitív tapasztalataim vannak. 

Discord: Szeretik, mert ismerik, a többség más célra is ezt 

használja már rég óta. Moodle: szeretik, mert később is 

visszanézhető a tananyag, lehet benne keresni, a feladat 

leadás rugalmasan szabályozható, időponthoz köthető, 

tudnak egymással kommunikálni, és még sok mindent egy 

helyen. 

Elősegítik 

Ezeket a felületeket a gyerekek napi szinten használják, az 

iskolától függetlenül is. A nem megfelelő önfegyelemmel 

rendelkező gyerekek nagy részét "elcsábítja" az iskolai 

munkáról. 

Mással foglalkozik, elbarangol a felületen belül. 

Jól, mert folyamatosan ellenőrzött rendszerek. 

lehetőséget adnak a tanulás szervezésére, számonkérés-

re, gyakorlásra 

Megszokott munkafelület lesz, segíti az otthoni munkát, 

motiválás a kutató-gyűjtőmunkára 

Nagy átlag nem változik. Vannak, akik lemaradnak, de 
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Ezt sokkal nehezebb megítélni. Van, akinek teher, mert 

valami mást is kell használni, ellenőrizni. Van, aki szereti, 

mert jobban áttekinthető, nem ömlesztett vegyes felvágott.  

És olyan is van, aki közömbös. A legtöbben a gyermekük 

révén vannak képben, ha egyáltalán tudnak róla. 

Gyors tanulóidőszak után a diákok képesek lehetnek önál-

lóan számot adni e felületek használatával tudásukról. 

Szülői támogatás kezdeti időszakban elkerülhetetlen volt. 

Hasonló, mint a diákoknál. 

Jobban kell figyelni és segíteni, ellenőrizni a gyerekek ott-

honi munkáját. 

Mivel ezeken a felületeken volt a kapcsolattartás, így a 

szülők is jobban megismerték ezeket. Ettől függetlenül volt 

olyan, aki az általa jobban ismert és kedvelt felületeken 

kommunikált. 

Nagy átlag nem változik. Vannak, akik lemaradnak, de 

vannak, akik jobban teljesítenek 

nagyobb belelátási lehetőség az oktatómunkába 

Nehezítik. 

Nem befolyásolják. 

Összeszedett felület 

Segítik. 

Segítségükre vannak. 

Sokan támogatják jelenlétükkel, közös feladatmegoldások-

kal. 

Van úgy, hogy a szülőkkel osztoznak a gyerekek 1-1 szá-

mítógépen. 

3 g. Mi a véleménye arról, hogy fenti kérdésben felso-

rolt felületek – központi intézményin/iskolain túl - mi-

lyen mértékben és hogyan befolyásolhatják a diákok 

SZÜLEINEK otthoni iskolai online MUNKÁJÁT? 

A kérdés a szülők otthoni online munkájára vonatkozik? 

Azért, mert a szülőknek - véleményem szerint - nem sza-

badna munkájának lennie az iskolával kapcsolatban, on-

line oktatás esetén sem. Az, hogy gyermekének segít fel-

tölteni kész munkákat, míg biztosan nem kezel egy felüle-

tet más, ezt bármely szülő megteszi gyermekének, de kü-

lönösebb munkája az iskolai feladatokkal nem szabadna, 

hogy legyen. 

A Kréta rendszerhez a szülők is hozzáférnek, így nyomon 

követhetik a gyerekeik tevékenységét, feladatait. Segít a 

szülőknek. 

A legtöbb szülő többet segített gyermekének a feladatok 

megoldásában, leadásában, a pedagógusokkal való kom-

munikációban. 

káját. 

Nagy átlag nem változik. Vannak, akik lemaradnak, de 

vannak, akik jobban teljesítenek. 

Nem befolyásolják. 

önállóságra nevelés, pontosság 

Önállóságra, kreativitásra ösztönöz. 

pozitívan 

Projekt feladatok, Önálló kutatás 

Segíthetik. 

Segítik 

Segítik a tanagyagok rendszerezését, a határidők betartá-

sát, visszajelzéseket kaphat a tanártól. Online órákat és 

konzultációs órákat a tanár előre bejelentheti. Egy keretet 

adnak a tanulóknak az otthoni munka megtervezéséhez. 

Segítik őket 

Segítségükre vannak. 

Sokszor próbálnak összedolgozni, egymásnak átadni a 

megoldott feladatokat, így a tényleges munka ellenőrizhe-

tetlenné válik. Az így kapott érdemjegyek nem a valós tu-

dást tükrözik. 

Sokszor segítő és hasznos, ha azonnal kap értékelő visz-

szajelzést a feladat megoldással kapcsolatban. Addig gya-

korolhat, amíg sikeres lesz. 

Támogatják. 

3 f. Mi a véleménye arról, hogy fenti kérdésben felso-

rolt felületek – központi intézményin/iskolain túl - mi-

lyen mértékben és hogyan befolyásolhatják a diákok 

SZÜLEINEK otthoni iskolai online TEVÉKENYSÉGÉT? 

A gyerekeiknek segítséget nyújtsanak, úgy, mint ahogy azt 

offline is teszik. 

A Kréta rendszerhez a szülők is hozzáférnek, így nyomon 

követhetik a gyerekeik tevékenységét, feladatait. Segít a 

szülőknek. 

A megfelelő munkakörnyezet kialakítása, a megfelelő étke-

zés és mozgás megszervezése nagy feladat. 

A szülők befolyása nagymértékben függ a diák életkorától. 

Az alsó tagozatos gyermek mellé le kell ülni, a felsősre rá 

kell nézni, a középiskolás korútól elvárható az önállóság, 

de ez sem valósul meg minden esetben. 

A szülők is ránéztek, látták, hogy a többiekhez képest 

mennyire vette komolyan a gyermekük hol tart, mi az, ami-

ben kiemelkedő, vagy éppen fejlesztésre szorul. 

A szülők követhetik az iskolában megvalósult tevékenysé-

get 
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Online térben a közönség hiánya demotiváló (nem látja 

senki, mennyi munkával, mit ért el). 

A személyes jelenlét nem helyettesíthető. Maga a folyamat 

lassabb online, mint élőben. 

A többség örült a változatosabb, játékos feladatoknak, 

hogy nem kell megvárnia a lassabbakat, a munkájára 

azonnal visszajelzést kap. Persze voltak, akik eltűntek, és 

nem motiválta őket az online tér. 

Az első időszakban újdonságként még a legtöbb gyerek 

érdeklődő, ami az idő haladtával fokozatosan csökken. A 

gyerekben a tanulás iránt (munkája iránt) kialakított, kiala-

kult kötelességtudattól függ. 

Csak folyamatos kontakttal, testreszabott feladatokkal. 

Csak speciális területen, feladatokban. Általánosságban 

sokkal gyengébb a motivációjuk a tanulásra. 

Érdekes a témához kapcsolódó projekt feladatokkal. 

Érdekes, sikerélményt nyújtó feladatokkal fenntartható a 

tanulók motiváltsága. 

Folyamatos ellenőrzéssel. 

Hetekig. 

Inkább az egyéni motiváció a döntő. 

Közepesen, írtam, feladatfüggő, pedagógus-függő 

Nem növelte a motiváltságot. 

Rövid ideig motiválhatók eredményesen. Az időtartam 

hossza nő, úgy nő az inaktivizáció is. 

Sok előkészületi munka után, megosztott képernyőkön 

tudják követni a tanárt és egymást 

sokszor, viszonylag rövid ideig. 

Számukra érdekes feladatok, pld. tantárgyi koncentrációt 

vagy projektmódszert alkalmazva nagymértékben fenntart-

hatók. 

Színes és érdekes feladatlapokkal, különleges feladatok-

kal. 

Változó mértékben. Ha az órához kapcsolódik feladat le-

adás, mint órai munka vagy az értékelés valamilyen válto-

zata, akkor jobban, de ha nem, akkor elég nehezen. 

3 j. Ha Ön szerint motiválhatóak a diákok az online 

térnek köszönhetően, ez a motiválhatóság meddig 

tartható fenn a digitális kollaboratív térben? Kérjük, 

fejtse ki! 

10-15 nap igen, de már hónapokon át nem. Nagyon számít 

az is, hogy tudjak-e a véget, meddig tart, még ha hosszú 

idő is, mint hogy bizonytalanságban majd egyszer vége 

lesz. 

Az általam tanított diákok többsége szereti, és szívesen 

használja. Főleg az informatikai kompetenciákkal is bajló-

dók körében népszerűtlen. (Ez diákra, szülőre is vonatko-

zik.) Több családban már tavasszal szükség volt internet 

sávszélesség bővítésre, mikrofon, kamera, fejhallgató be-

szerzésre. Most az őszi-téli időszakban ez már sokkal ke-

vesebb gondot okozott. 

Csak a gyerekeik kérdéseire válaszoljanak. 

Határidők, feladatok, leadások egyértelműen láthatók. 

Kisgyermekkorban a tanuló rá van utalva a szülőre, emiatt 

növekszik a szülő feladata otthon. 

Könnyebbé teszik. A nagyobb testvérek segíthetnek a ki-

sebbeknek. Jó szervezéssel. 

Látják a gyermekük munkáját. 

Nagy átlag nem változik. Vannak, akik lemaradnak, de 

vannak, akik jobban teljesítenek. 

Nehezítik. 

Nem szabadna. 

Próbálják a jobb eredmény érdekében segíteni. 

Sajnos előfordul az is, hogy egy kisebb diák munkájába a 

szülő oly módon beavatkozik, hogy ő készíti el a feladatot 

a gyerek helyett. 

Segítik. 

Segítik. 

Segítségükre vannak. 

Semennyire. 

Ugyan az, mint a tanulók esetében. 

Van úgy, hogy a szülőkkel osztoznak a gyerekek 1-1 szá-

mítógépen. 

3 i. Ha Ön szerint motiválhatóak a diákok az online 

térnek köszönhetően, ez a motiválhatóság milyen mér-

tékben tartható fenn a digitális kollaboratív térben? 

Kérjük, fejtse ki! 

A diákok mindenképpen jobban motiválhatók egy ideig, 

amíg újszerűnek hat számára. Pl.: készítettem megnézen-

dő rövid videót. Az első alkalom után volt, akik visszajel-

zett, hogy milyen jól elmagyaráztam. Nagy előnye volt, az 

online órával kapcsolatban, hogy megállíthatja, illetve 

többször is visszanézheti. A többedik videó után már csök-

kent az érdeklődés, egyre később, a határidő utolsó perce-

iben nézték meg. 

A gyerek személyiségétől függ. Van, aki sokat fejlődik és 

kinyílik, de van, akivel szinte megszakad a kapcsolat. 

A motiválásban lényeges a cél a közösség és a közönség. 
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tér, ami az egyetlen út a motiváltság fenntarthatóságához. 

Érdekes feladatok, mindig legyen visszajelzés, javítás di-

cséret, vagy hibák megbeszélése. 

Érdekes, logikus feladatokkal. 

Érdekes, változatos feladatokkal, odafigyeléssel, online 

órákkal, a problémák megbeszélésével. 

Folyamatos kapcsolattartással. 

Folyamatos, érdekes, érdekfeszítő feladatok elvégzésével, 

folyamatos visszacsatolással. 

Ha a végén személyesen kell számot adniuk a feladatok 

teljesítéséről, a célok elérésének állapotáról, tetteikről, 

sikereikről. 

Igyekszem, hogy a feladatok, házi feladatok mindkét he-

lyen ugyanúgy elérhetőek legyenek, és aki DKT-t szereti, 

az ott tudja megnézni, leadni feladatait. 

Nincs tapasztalat. 

Online kommunikálással, a megosztások mindenki számá-

ra láthatóvá tételével. 

Sokféleséggel, újdonsággal. 

Számukra érdekes feladatok, pl. tantárgyi koncentrációt 

vagy projektmódszert páros és csoportmunkát alkalmazva. 

Új témák bemutatásával, valóságközeli élménnyel. 

Változatos feladatokkal, felületekkel. 

Változatossággal, mert egy idő után beleunnak. 

Változatossággal. 

Verseny, díjak, sikerélmény. 

3 l. Kérjük, soroljon fel egyéb, Ön által alkalmazott 

olyan szabályrendszereket, policy-kat, amelyeket hasz-

nál az online kontaktóráin. 

A témához kapcsolódó képek, megjegyzések beküldése 

csak jóváhagyás után jelenhet meg, de volt már olyan is, 

hogy valamit törölnöm kellett, mert nem figyeltem eléggé. 

Amit én alkalmazok, fel volt sorolva. 

Az óra elején hagytam időt, hogy egymásnak örüljenek, de 

utána nem beszélhettek egymással (mint órán, a chatet is 

levettem). Azonnali feladat-visszaküldést kértem, ameddig 

a szülő nem ellenőrzi, mert akkor már nem látom, értik-e, 

elsajátították-e az anyagot. 

Egymás meghallgatása, közös időpont egyeztetés, egy-

másra figyelés, chat fal használata, kérdések megválaszo-

lása, érdekes, logikus feladatokkal, projekt munkával 

Feladatok pontos időbeni kiosztása 

Hagyományos értelemben nem tartottam online kontakt-

A diákok a hagyományos módon: könyv, füzet, tábla már 

nehezebben taníthatók, mert hozzá szoktak az állandó 

multimédiás eszközökhöz. Nagyon jó, hogy mi tanárok 

váltunk és próbálunk az mai gyerekek igényeihez alkal-

mazkodni. 

Amíg az újdonság erejével hatott, addig még igen, de so-

kaknak nem tetszik a kinézete, mások az elérhetőségére 

panaszkodnak. Ilyen hosszú ideig. 

Amíg szükség van rá, de sokkal több munkát igényel a 

pedagógustól. 

Csak egy adott feladat/esemény erejéig. 

Egy-két hétig. 

Életkortól függően, 20-40 perc. 

Ez is gyermek-függő. Általában, amíg tart az újdonság 

hatása. 

Feladat-függő. 

Hetekig, egyeseknél hónapokig. 

Idővel egyre kevésbé. 

Kevesebb ideig tudnak figyelni, mint a normál tanítási 

órán. Átlag 20 perc. 

Mi csak tavasszal tanultunk online. Ez alatt is voltak, akik 

"belefáradtak", de a többség azt a 2 hónapot bírta. 

Mindig. 

Nincs tapasztalat. 

Rövid ideig. 

Rövidebb, mint egy jelenléti tanórán át. 

Sokáig. Állandó segítségnyújtással, és ellenőrzéssel. 

Sokáig. Ha a diákot tanító pedagógus innovatív. 

Számukra érdekes feladatok, pl. tantárgyi koncentrációt 

vagy projektmódszert alkalmazva hosszútávon fenntartha-

tók. 

Változó, témakörtől függ. 

3 k. Ha Ön szerint motiválhatóak a diákok az online 

térnek köszönhetően, ez a motiválhatóság hogyan 

tartható fenn a digitális kollaboratív térben? Kérjük, 

fejtse ki! 

Beszélgetésekkel, nem csak feladatok megadásával, digi-

tális órákkal 

Csak a színvonal megtartásával. 

Dicsérettel, jutalmazással, pozitív visszajelzéssel. 

Egy idő után természetes lesz a digitális tér és elveszíti a 

vonzóerejét. Véleményem szerint ennek ellenére a digitális 
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órát. 

Köszönés chatben, tisztességes hozzászólás, jelentkezés, 

nem kiabáljuk túl a társainkat, kérdez, kér, aki nem a sza-

bályrendszernek megfelelően viselkedik, 3-szori figyelmez-

tetés után kikerül a virtuális folyosóra. 

Mindig a HF ellenőrzésével kezdünk, havonta értékelem a 

digitális oktatási aktivitásukat. Csak a megadott felületen 

kommunikálunk. 

Nem tartottam még ilyen órát. 

Nem volt ilyen. 

Nem volt szükség ilyenre, osztályzat, dicséret, hiányzások 

gyűjtése, pontos belépés, eszközök előkészítése, lehető-

leg zavartalan szoba. 

 

Fülöp Márta Marianna 

 kutatási ötletadó, szakmai tanácsadó   

Tauber  Norbert 

 kérdés szerkesztő, mérés szervező, értékelő  
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