
Kedves Szülők! 
 
Ebben a szokatlan helyzetben valamennyien – gyerekek, pedagógusok, szülők – 
újszerű, komoly feladatok előtt állunk. 
Az informatika nyújtotta számtalan lehetőségből mindenki - a maga ismeretei 
szerint -  próbálja megtalálni a legmegfelelőbbet. 
Egyetértek azokkal, akik kissé káoszt éreznek ebben az ún. távoktatásban, de ne 
csodálkozzunk, hiszen véleményem szerint az egész országban káosz uralkodik. 
Senki nem volt erre a helyzetre felkészülve. 
Ezzel nem a mi felelősségünket akarom csökkenteni, de higgyék el, mi 
pedagógusok is küszködünk és rengeteget dolgozunk, még, ha első látásra nem 
is úgy tűnik. A szülők azt látják, hogy feladjuk a leckét. Igen, ha használhatók 
a tankönyvek és van megfelelő egyéb segédanyag a gyeremekek birtokában, ez 
is egy módszer, de ezeket a visszaküldött anyagokat  ellenőrizni kell, és nem 
egyet, de néha több százat.  
Ha nincs használható tankönyv ill. segédanyag, akkor ezeket el kell készíteni, 
folyamatosan tartani a kapcsolatot a gyerekekkel, s aki heti egy órát tanít egy-
egy osztályban, az akár 300 gyerekkel is kapcsolatban állhat.  
Ahogy olvastam a hozzászóĺásokat, az Önök igényei sem egyformák, hiszen van, 
aki egységesíteni szeretné az elérhetőséget, van, aki az edupage-et szidja, mert 
túlterhelt és nem tudja megnyitni a feladatokat, van, aki a messengerre 
esküszik és sorolhatnám. 
Nyugodjanak meg, mi is Önökkel együtt tanuljuk a távoktatás nyújtotta 
lehetőségeket, bennünket sem készített fel erre senki. 
Mi is ahányan, annyifélék vagyunk. Ahogy a pedagógusok módszerei a tanórán 
sem egyformák, úgy a távoktatás módjában is megválaszthatják a nekik és 
a gyerekeknek leginkább megfelelő variációkat. Én csak arra kértem őket, 
tegyék közzé / az iskola honlapján a nevük mellett/, hogy hol érhetők el 
a feladatok. 
 
Többen nehezményezték: 

- Miért van több lecke, mint a távoktatást megelőzően? 
A válasz nagyon egyszerű: eddig a gyerekek délelőtt az iskolában tanulták 
meg a tananyag egy részét, s most ezt is otthon „kell“ elvégezni. De nem 
kell emiatt stresszelni, annyit teljesítsenek, amennyit bírnak, tudnak,  
megértenek. S itt elsősorban az alsó tagozatosokra gondolok, ahol még 
nem alakult ki az önálló tanulás készsége. A 7-8-9. évfolyamokban viszont 
már kellene tudni szöveget értelmezni, önállóan feladatokat megoldani. 
Ha valamit nem értenek, kapcsolatba kell lépni a pedagógussal és 
kérdezni. Biztos vagyok benne, hogy válaszol. Ennél a korosztálynál 



inkább az a gond, – tisztelet a kivételnek – hogy sokan meg sem nézik 
a feladatokat! 
 

- Miért nem csak délelőtt, meghatározott időben zajlik a távoktatás? 
Nos, ennek is megvan az oka. A pedagógus családokban is vannak 
gyerekek, s ha pl.csak egy számítógép van, azt be kell osztani, a tanórákra 
készülni is kell, s ehhez szintén gépre van szükség. 
 

- Miért nincsenek a tantárgyak fontosság szerint rangsorolva? 
Mert a tantárgyak között nincs rangsor, de a szülők, ill. a gyerekek olyan 
sorrendben oldhatják meg a feladatokat, amilyenben akarják. 
 
Teljesen egyetértek azokkal a szülőkkel, akik a másolást nehezményezik. 
Ennek magam sem látom értelmét, hacsak nem az íráskészség 
elsajátítása a cél. Teljesen jogos kérés a szülők részéről az utasítások 
egyértelműségére vonatkozó igény ill., hogy  egyszerűen megtalálhatóak 
legyenek a leckék. 
 

Kedves Szülők! 
 
Kitartás! Reméljük, ez az áldatlan állapot már nem tart sokáig, és rövidesen 
visszatérhetünk az iskolába! 
Addig is köszönjük építő szándékú javaslataikat, válaszaikat, türelmüket és 
segítségüket! 
 
Mindannyiuknak jó egészséget kívánok! 
Fodor Zsuzsa - iskolaigazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Gyermeke melyik osztályba jár? - 154 válasz 
alsó tagozat: 24, 7% 
6. évfolyam: 22, 7% 
8. évfolyam: 16, 9% 
5. évfolyam:  17, 5% 
7. évfolyam: 13% 
9. évfolyam: 2% 
 
2. Mennyire elégedett Ön a jelenlegi online tanítással? - 150 válasz 
Inkább elégedett: 34,7% 
Közepesen: 45,3% 
Inkább elégedetlen: 20,0% 
 
3-4. Mennyit tanul(t) gyermekével? 
 

 A járvány előtt A járvány alatt 
Nem szoktam vele tanulni  11,30% 7,90% 
Csak kikérdezni szokatam 22,50% 6% 
0 - fél óra 6,00% 6,60% 
fél óra - 1 óra 21,20% 11,30% 
1,5 óra - 2 óra 11,90% 7,90% 
1 óra - 1,5 óra 17,80% 17,90% 
Több mint 2 óra 9,30% 38,40% 
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5. Milyen fórumokon történik gyermekének az online oktatása? - 148 válasz 
Edupage - 61,5 %  
adysuli.sk - 39,2 % 
Messenger - 31,8 % 
Padlet, Discord  - 1,4 % 
 
6. Önök szerint melyik tantárgyaknál működik jól az online oktatás? - 148 válasz 
magyar nyelv és irodalom - 33,8% 
matematika - 31, 1% 
szlovák nyelv és irodalom - 25% 
informatika - 23% 
angol nyelv - 21,6% 
földrajz - 18, 2% 
 
7. Ahol Ön szerint jól működik az online tanítás, mit gondol, mi lehet az oka? - 142 válasz 
1. egyszerű, érthető utasítások a feldatokhoz - 50, 7% 
2. a gyermek egyedül is meg tudja oldani a feladatokat - 39,4% 
3. a tanár visszajelez, hogy az adott feladatokat jól oldották-e meg - 33,8% 
 
8. Ahol Ön szerint nem működik jól az online tanítás, mit gondol, mi lehet az oka? - 123 
válasz 
1. sok a tananyag - 32,5%nem érti a gyerek, nekem kell elmagyaráznom - 31,7% 
2. nincs egységes felület, úgy kell mindenhonnan összeszedni a feladatokat - 30,1% 
3. a tanár csak kiadja a feladatot, de nem küld megoldásokat, nem ellenőrzi, nincs 
visszajelzés - 23,6% 
 
9. Mi az, ami gyermeke számára hatékonyabbá tenné az online oktatást? - 137 válasz 
ne csak írásban legyen olvasható az új tananyag, hanem hang/videó formájában is elérhető 
legyen 38% 
folyamatos visszajelzés a tanártól - 32,8% 
csak egy, maximum két felületen zajlana az oktatás - 29,2% 


