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A legnehezebb az első osztályo-
sok online oktatása, hiszen ők 
most tanulják az írást, amihez 
néha arra is szükség van, hogy 
megfogja a tanító a kezüket. 
Ami ebben a korban rögzül, 
akár rosszul, azt szinte lehetet-
len kijavítani. A felsőbb osztá-
lyokban az ellenőrzés, a tudás 
felmérése jelent gondot, ugyan-
akkor számolni kell a gyerekek 
személyiségfejlesztésével és 
érzelmi fejlődésével járó lemara-
dásokkal is.

 » HAJNAL CSILLA

S zámos nehézségbe ütközik az 
elemisták online oktatása, a 
legkisebbek nagy része még 

nem kezeli a számítógépet, így jófor-
mán a szülőkkel kommunikálnak a 
tanítók. „Csak kevesen tudnak olvas-
ni az elsőseim közül, ezért ha bármit 
kiírok a csoportba, meg kell várni a 
szülőt, amíg ő elolvassa. Ugyanakkor 
a szülőnek kell feltölteni minden házi 
feladatot vagy felmérőt, amit sokszor 
csak másnap töltenek fel” – fejtette ki 
Szakács Judith első osztályosokat ok-
tató marosvásárhelyi tanítónő. Mint 
mondta, a gépek egy része rossz mi-
nőségű,  ezért gyakran megtörténik, 
hogy nem érti, hallja tisztán a gyere-
ket; van aki selypít is. „Az osztályban 
személyesen is gond néha a megér-
tés, most a számítógép túlsó oldalán 
még annyira sem értem sokukat. 
Nem véletlen, hogy sok országban 
járványidőben is engedik iskolába 
járni a kicsiket, azért mert nagyon hi-
ányzik nekik a személyes kapcsolat” 
– mutatott rá a pedagógus.

Merre haladjon a vonallal?
Sokan második anyukának nevezik 
a tanító nénit, hiszen a pedagógus 
általában közel áll a kisgyerekekhez. 
Van olyan gyerek, aki mindennap 
megölelte reggel az iskolában, most 
nem tudja megtenni, és hiányzik neki 
a személyes találkozás a tanítóval, 
aki szívesen fogná a kezüket, ami-
kor írnak, hisz másképp tanulnak 
úgy, ha azonnal ki lehet őket javíta-
ni. „Hiába magyarázom, hogy vonal 
mellett menjen fel, mert úgyis sokan 
másképp írják, és ami most rögzül 

bennük, az úgy marad, nem nagyon 
tudok majd később sem javítani ezen. 
Időt sem adnak arra, hogy pótoljunk, 
ha visszamegyünk az iskola falai 
közé” – tette hozzá a pedagógus. Úgy 
látja, változtatni kellene, hogy a hiá-
nyosságokat pótolják.

Nincs komoly előrelépés
„Hogy tanítsunk úgy, hogy nem látjuk 
őket? Bár sokat kínlódom, nem látok 
nagy haladást. Vannak ügyes gyere-
kek, de az ismétlés, az elmélyítés len-
ne a legfontosabb az ekkora korúak-
nál. A végén a pótlás úgyis ránk hárul 
majd, de nem tudom, hogy milyen 
módon és mikor – fogalmazta meg a 
pedagógus. Arra is kitért, ő ottmarad 
az online órák után is, hogyha valaki 
lemarad, vagy nem ért valamit, el-
magyarázhassa. „De meddig tartsuk 
őket a számítógép előtt? Elég a három 
kerek óra a gép előtt, sokszor négy, 
ha van más tanárral is tanóra” – vilá-
gított rá Szakács Judith. Sok minden 
kimarad az online oktatásból, mint 
például a személyiségfejlesztés, ami 
az iskolában minden percben zajlik, 
még szünetekben is. A tanítónő azt 
mondja, nagy szükség van a szemé-
lyes kapcsolatra a kicsikkel és a gye-
rekek egymással való kapcsolattar-
tására, de érzelmi fejlesztésre nincs 
lehetőség kamerán keresztül.

„Robotstílusban” tanítani
A pedagógus meglátása szerint az 
lenne a legmegfelelőbb, ha karcsúsí-
tanák a tananyagot, de az előző évek-
ben sem történt ez meg. Nem vettek 
ki a tananyagból semmit, hanem egy 
évvel korábban tanulnak most min-
dent a kicsik, az előkészítőben szinte 
azt tanulják, amit első osztályban, 
kivéve, hogy nem írnak. Nehezítet-
tek ezzel a pedagógusok és kisdiákok 
dolgán, hiszen első osztályban szinte 
százig meg kell tanulni összeadni, 
de életkor szerint akkor még csak a 
számjegyekkel kellene foglalkozniuk, 
azaz alaposabban megtanulni azo-
kat. Ráadásul „kiesett” az előkészítő-
ből is tavasszal három hónap, amikor 
valamennyi betűvel megismerked-
hettek volna. „Utolsó héten jutottunk 
el odáig, hogy mindenki benn volt 
online órán, hisz sokan nem tudtak 
belépni a nagyszülők segítségével, 
vagy nagyon szakadozik az internet-
kapcsolat. Megesik, hogy ez a kicsik-
ből sírást váltott ki, így inkább be se 
léptek. Nem így képzeltem el annak 

idején a pedagógiai pályafutást, hogy 
„robotstílusban” tanítsam a gyereke-
ket, akiket szeretek, hisz ezért lettem 
tanító” – fejtette ki Szakács Judith.

Kialakul a csaláskultúra
a gyerekekben
Joó Borbála általános és középiskolai 
osztályokban tanítja a biológiát, itt 
már nem jelent gondot a technoló-
gia használata, és nem sírják el ma-
gukat a gyerekek, ha szakadozik az 
internetkapcsolat. Ezen az oktatási 
szinten más hátrányokkal szembe-
sül a pedagógus. Nehéz ismereteket 
felmérni online tanrendben, szinte 
lehetetlen megtudni, hogy a gyerek 
mennyire sajátította el az informá-
ciót, mert könnyen tudnak csalni. 
„Ezért én nem is mérem fel azt, hogy 
mennyire memorizálták az informá-
ciót, hanem a felmérőkben inkább 
arra fektetem a hangsúlyt, hogy meg-
nézzem, mennyire értik az anyagot. 
Ez működik, mert az az elvárásom, 
hogy legyen előttük a füzet és min-
dent használhatnak, ez közelebb áll 
a kompetenciafejlesztéshez és a tan-
tervhez is” – mutatott rá Joó Borbála. 
Mint mondta, az a nagy veszélye az 
ismeretek felmérésének, hogy csa-
láskultúra alakul ki a gyerekekben. 
„A diákok már mindenféle program-
nál tudják, hogy miként lehet csalni, 
milyen módszerekkel lehet megírni a 
felmérőt úgy, hogy közben puskázza-

NEHÉZ AZ ELEMISTÁKAT ONLINE TANÍTANI, A NAGYOBBAKNÁL A CSALÁSKULTÚRA JELENT GONDOT

A digitális oktatás behozhatatlan hátrányai

Online nem foghatja a tanító a kicsik kezét, amikor írni tanulnak, így gyakran rögzülnek a hibák
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nak, vagy chaten írják egymásnak a 
választ. Az a gyerek, aki az iskolá-
ban amúgy megtanulná és önállóan 
leírná, most simán csal azokból a 
tantárgyakból, amelyeket nem sze-
ret, vagy nehezebben megy neki” 
– magyarázta Joó Borbála, az erdő-
szentgyörgyi Szent György Iskola-
központ tanára. Arról is beszélt, 
hogy a pedagógusnak szinte telje-
sen le kell mondania nevelői sze-
repéről az online tanrendben, nem 
működik az empátia képernyőn 
keresztül: a felnőtt nem tudja, hogy 
mi a baj a gyerekkel, kivel veszett 
össze, mi történt vele. Az ilyesmi za-
varhatja a tanítási folyamatot, hisz 
olyankor a diák nem tud fi gyelni, de 
a pedagógus ezt nehezen veszi észre 
kamerán keresztül. „Ötödikben-ha-
todikban van még egy-két gyerek, 
aki nem igazodik el az online világ-
ban, de hetediktől felfelé már nem 
okoz gondot nekik. Megérett a tech-
nológiai kompetenciájuk, már csak 
az a kérdés, hogy mennyire unják, 
mennyire értik meg az anyagot” – 
mondta el a pedagógus. A nagyobb 
osztályokat tanító tanárnak a szü-
lőkkel ritkán kell tárgyalnia, hisz itt 
közvetlenül a diákkal lehet tartani 
a kapcsolatot. Joó Borbála azt is 
megemlítette, most nem a pedagó-
gusnak kell fegyelmeznie a diákot, 
hanem a szülőnek, mert otthon van 
a gyerek.

 » Sok minden 
kimarad az on-
line oktatásból, 
mint például a 
személyiség-
fejlesztés, ami 
az iskolában 
minden percben 
zajlik, még szü-
netekben is. 




