
Online oktatás – tanulás 2020 tapasztalatok 

 

Rendszer működése: Milyen alapvető „beállítások” szükségesek ahhoz, hogy működtethető 

legyen az online oktatás? Határozzuk meg a közös célokat! Milyen előnyei vannak a digitális 

oktatásnak a tanárok és a diákok szempontjából? A közös célok, az előnyök meghatározása után 

következtethetünk az eredményekre.  

 

Rendszer modellje: Első feladatunk, hogy meghatározzuk az elérendő közös célokat, ezeket 

az érintettek számára egyértelművé tegyük, és pontosan megfogalmazzuk. Egy mindenki által 

elfogadott egységes rendszerben kell megegyeznünk, és létrehoznunk egy tanár-diák 

tudásbázist, így nagyobb eséllyel fogjuk jól működtetni a rendszerünket. A közös tudásbázis és 

az egyes tananyagok létrehozása az első időkben sokkal több energiát és időt fog igényelni, de 

megéri ezzel foglalkozni, a későbbiekben hasznunkra fog válni. Helyettesítések, új tanerő, új 

diák belépése vagy lemaradás esetén könnyebb a be- vagy a visszakapcsolódás.  

A közös célok az összes résztvevőtől rugalmas és nyitott gondolkodást, kölcsönös bizalmat és 

tiszteletet, empátiát, ítélkezésmentes véleményalakítást kívánnak meg és vonnak maguk után. 

Kapcsolatok épülnek ki a tanárok és diákok között, a tanárok és a tanárok között, és a diákok 

egymás közt is kapcsolatokat építenek ki és tartanak fenn. 

 

A rendszer előnyei: 

Diákok digitális tanulás attitűdje elvárt az alábbiakban és ugyanakkor fejleszthető is: 

• Aktív jelenlét az online órákon is: hozzászólás, kérdésfeltétel, válaszadás, online 

véleményformálás módjai. 

• Digitális etikett elsajátítása: e-mail írás, formai, tartalmi követelményei, pl. megszólítás, 

elköszönés, tárgy pontos megnevezése, hogy a kapott e-mailt a pedagógus könnyen be 

tudja azonosítani (osztály, tantárgy), ha több osztályt és/vagy tárgyat is oktat.  

• Új tanulási formák: a diákok új képességeket fedezhetnek fel magukban, megtanulnak 

kutatást folytatni az online térben, saját tananyagot hozhatnak létre. 

• Digitális írástudás: tartalom fogyasztóból tartalom alakítóvá válnak, mely a XXI. század 

munkavállalóitól már nem előny, hanem elvárt készség. 

 

 

 



Tanárok elvárt és/vagy fejleszthető attitűdje: 

• Motiváció: belső motiváció szükséges az online oktatás bonyolításához. A belső 

motivációt az önállóság, a szakmai igényesség és a céltudatosság alakítja. Ezek adják a 

láthatatlan belső hajtóerőt, hogy a dolgokat önmagukért tegyük, hogy azért 

cselekedjünk, mert fontos. Tehát a kiugró teljesítmény titka nem a jutalom és a büntetés 

vagy másként a mézesmadzag (a pénz) és az ostor (ha-akkor típusú javadalmazás), mert 

ezek megölik a kreativitást, a megoldásra való fókuszálást. 

• Digitális írástudás: ez a pedagógusoktól elvárt kompetencia, fejlesztése a gyakorlatban 

is fontos. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, ha időt és energiát szánunk az IKT eszközök 

elsajátítására és az IKT környezetben való készségszintű mozgásban. 

• A digitális eszközöket tudatosan kell használni. A tudatos használaton azt is értjük, hogy 

jól bánunk az idővel: mennyi idő alatt készítünk el egy digitális tananyagot. 

A digitális tananyagfejlesztés és a tudatos időgazdálkodás összekapcsolódik.  

• A digitális tananyagfejlesztés: szükséges rá úgy gondolnunk, mintha mindannyian 

fizikai tankönyvírók lennénk. Különbség az, hogy érdemes rövidebb és színesebb 

egységekben gondolkodnunk és megvalósítanunk. Illetve alkotásunkat a közösség 

számára elérhetővé tennünk. 

• Tudatos időgazdálkodás: akkor bánunk jól és szabadabban az időnkkel, ha tisztázunk 

olyan kérdéseket, hogy mi a célunk a tananyaggal, mit szeretnénk vele elérni, kiknek 

szánjuk és körülbelül mennyi ideig lehet majd használni. Gyorsan változó társadalmi-

politikai-gazdasági környezetünkben érdemes ezzel is számolnunk. 

 

A rendszer eredményei: 

• Tanár-diák kapcsolatok erősödése: a tanár-diák poroszrendszerű szakadék csökkenhet a 

digitális oktatás-tanulás hatására. A különböző generációk a digitális írástudás 

elsajátításával közös értékeket fedezhetnek fel egymásban, azaz azonos nyelvet fognak 

érteni.  

• Együttműködés csoportban: a tantermi oktatás egyik siker tényezője, ha a pedagógusok 

támogatják egymást, részt vesznek egymás óráin, szabadon megosztják tudásukat, 

visszajelzéseket adnak és kapnak. A tanulási eredmények fejlesztésének egyetlen módja 

a tanítás színvonalának javítása: a tanulás előfeltétele a diákok és tanárok közötti 

együttműködés, ezért a tanulás fejlesztése végső soron ennek az interakciónak a 

fejlesztését jelenti. Ugyanezt a hozzáállást szükséges megvalósítani online térben is. A 



diákok között is az együttműködést szükséges erősíteni, többek között az online, 

globális munkavégzés megalapozásához. 

• Online feladatmegoldás és prezentálás: a diákok és az oktatók új készséget sajátítanak 

el, amit jelenléti tanítás-tanulás során nem lenne alkalmuk. Online térben hosszabb 

idővel és több feladattal kell számolnunk, még abban az esetben is, ha felhőben tároljuk 

közösen szerkeszthető feladatainkat.  

A rendszer dinamikus, mert folyamatos körforgásban van, hiszen a létrehozott digitális 

tananyagot időről-időre meg kell újítani, illetve az elsajátított alkalmazások használatához 

szükséges tudásunk sem állandó, másrészt előfordulhat, hogy megszűnik egy alkalmazás / 

program vagy úgy döntünk, hogy újat fogunk használni. Kapcsolataink fenntartására időt és 

energiát kell szánnunk.  


