
„Vissza a jövőbe”, vagyis újra digitálisan „nevelünk” 

 

 
A koronavírus miatt kialakult helyzethez valamennyi iparágnak, szakterületnek alkalmazkodnia 

kellett, szinte egyik napról a másikra. Így voltunk ezzel mi is, 3 napunk volt teljesen átállni és 

a családoknak is felkészülni erre a helyzetre.  

Úgy szakadt ránk ez is, mint maga a vírus: váratlanul.  

Így kell megoldanunk: nyomás alatt, kicsit kapkodva.  

Azt hozza ki belőlünk, ami bennünk van: a folyton elégedetlenkedő, a kicsit pesszimista, a 

frusztrált, a kreatív, az alkotó, a bizakodó, a segítőkész, a hatékony pedagógust, tanulót, szülőt. 

Néhány technikai hiba néha előfordult, de hamar orvosoltuk a helyzetet és a gyerekek és szülők 

is közreműködők voltak Ez az online oktatás. 

 

Új lehetőségeket kutattunk fel, ami, ha a helyzet nem kényszerít rá, lehet, hogy soha nem 

következik be. Megismertünk egy csomó jó programot, amikkel interaktív feladatokat, 

játékokat tudunk szerkeszteni és azt tapasztaljuk, hogy tanítványaink nagy örömmel, lelkesen 

végzik ezeket. Lassan, akadozva beindult a gépezet, és bár az elején nehezen volt elképzelhető, 

most mégis működik számtalan előnyével és hátrányával együtt. 

Mostanra már mindenütt van kialakult órarend, munkarend, működő csoportok, ami mindenki 

számára biztonságot ad az új helyzetben. 

Kihívást jelentet, hogy oldjuk meg az órákat, hogy adjuk át számukra az új ismereteket, hiszen 

még óvodások, még akkor is, ha ők már a nagy előkészítősök.  

De le a kalappal előttük, ügyesen dolgoznak, próbálkoznak és lelkesek. Nekünk 

pedagógusoknak kellett felnőni a feladathoz és bíznunk magunkba és a gyerekbe, hogy meg 

tudják ugrani ezt az igen nehéz és váratlan helyzetet. Mivel egy speciális évet kapnak nálunk a 

gyerekek, így nehézen találtuk a számukra megfelelő anyagot, de azt gondolom sikerült 

megtalálnunk az utat hozzájuk, hiszen még nem iskolások, de már többre vágynak, mint az 

óvodás feladatok.   

A kézműves foglalkozások nagyon jól sikerültek, általában mindenki teljesíteni tudta a kért 

eszközigényt, így ezzel nem volt gond. Ha véletlen nem volt valakinél például színes papír azt 

is megoldottuk és így ő sem maradt ki az órából. Igazából így mindenféle feladatot meg tudtunk 

csinálni: rajzoltunk, vágtunk, ragasztottunk és még festettünk is különböző technikákkal. Külön 

élveztem, amikor szülők is beálltak és ők is kézműveskedtek kicsit. A visszajelzések alapján, a 

gyerekek is nagyon élvezték az órákat és nagyon szépen és ügyesen dolgoztak. Nagyon szép 

munkák születtek. 

 

A legtöbb pedagógusnak, gyereknek hiányzik az iskola, óvoda a maga tökéletlenségeivel 

együtt, különösen a közösség, a személyes együttlét. Az online oktatás talán legnagyobb 

hiányossága, hogy nem nyújt lehetőséget a személyes találkozásra, az azonnali 

visszajelzésekre, hiányzik belőle a mosoly, a nevetés, a viccelődés, egymás szemébe nézés, a 

személyes példaadás. Épp a személyes kapcsolatok híján az, amire a neve is predesztinálja: 

oktatás. 



Nehéz helyzetben vannak a pedagógusok, a szülők, de legfőképpen a gyerekek… akár óvodás, 

akár iskolás.  

Segítséggel, de nekik kell ebben a helyzetben „helyt állniuk” és igazán ügyesen veszik az 

akadályokat. Sőt kihozzák a helyzetből a maximumot! Látják a nehézségben a jót, beszélgetnek, 

tartják a kapcsolatot, fontos nekik, hogy kapcsolatban maradjanak a pedagógusaikkal, 

barátaikkal. Látjuk a mosolyt az arcukon még az online világan is. Örömmel kezdjük el 

óráinkat, mert még a távolból is érdeklődők, csillogó szeműek, mosolyt csalnak a mi arcunkra 

is. 

 

És ami a legfontosabb… az ő mosolyuk… a lélektől lélekig vezető út.  

Összességében úgy gondoljuk, hogy ebben a pár hétben több pozitívum volt, mint negatívum. 

A gyerekeket és a szülőket is maximálisan meg tudjuk dicsérni, mert végig együttműködően és 

pozitívan álltak az egész online oktatáshoz. Egy ilyen nehéz helyzetben, nagyon szépen helyt 

állt mindenki, de mi már alig várjuk, hogy újra személyesen tudjunk találkozni! 

 


