
Online oktatás a második osztállyal 

Reménykedtünk nagyon sokáig, hogy megússzuk.  

Nem sikerült. Most sem.  

Újra i> a tavasz és a digitális oktatás. Nem csak a másodikosoknak, hanem a saját gyerekeimnek is. (Bár egy 
kicsit más szemszögből a srácok és Lujzi is „sajátjaimnak” számítanak.  : ) Nehezíte> pályán mozgok. „Nem, 
akkor sem csinálhatsz melle>em gyümölcsturmixot, ha neked most van szüneted, mert nekem most van 
órám!” 

Kiszorultam a konyhaasztalhoz, minden családtag online.  

Velem szemben egy számomra is új felületen egy csapat viháncoló gyerek. Van, aki folyamatosan mondaná, 
van, aki csak tátog, kapálózik mert a mikrofonja le van némítva. Más lefordul a székről, mást pedig csak 
nyakig látok, a feje nincs a képben. Jönnek a kutyák, szabadulnának az ölekből.  Megjelennek a scifis, 
minecraUos há>erek, homályba vesző arcokkal. Záporoznak a szivecskék, smiley-k. Hamar megtanuljuk a 
jelentkező funkciót és a beállításokat, hogy ne sikerüljön egymás némítgatása. Kicsik még ehhez, nem a 
gépnél kellene ülniük. Új minden, nem haragszom, mindent ki kell próbálni, a hatodikos gyereknél is ez van. 
Megbeszéljük a szabályokat. Beintegetnek a szülők, bizakodó mosollyal. Mi lesz ebből?! 

Valahol meg állandóan sípol a gép. Valami berezonálhat…… 

Aztán észrevétlenül beáll a rend. Ahogy előkerülnek a tankönyvek, füzetek, hegyes ceruzák, egyszer csak 
tanítok. A learning appsos, wordwallos játékok nem újdonságok. Magyarázni sem kell, csak képernyőt 
megosztani. Ismerős minden, hiszen az iskolában is rendszeresen használjuk az okostáblán. Haladunk a 
tananyaggal. Bár máshogy kell készülnöm, mint élőben. Beszélgetni az olvasmányról jóval nehezebb. Együ> 
olvasni főleg, nem tudok közö>ük járkálni. Írnak. Nem tudják azonnal mutatni, szép-e az írás, jól 
választo>ák-e el a szavakat a sor végén. Nem látom hol tartanak, hogy kerekednek a betűk. Viszont szuperül 
működik az önellenőrzés. Ismerik, tudják, én mutatom a wordben íro> betűkkel. Öröm a hibátlan írás. 
Mindenkinek. Mégis megy ez nekünk!  

Csak ez a fura hang időnként….Valahol van valami a há>érben!  

Nagyon szeretnének beszélni. Bármiről, mindenről. Mindig szere>ek. Folyamatosan. Hiányzik a 
beszélgetőkör. Így kinevezünk beszélgetős órákat is. Jöhetnek az élmények, az összerako> legók 
megcsodálása. Így kicsit jobb. Hiányoznak egymásnak. Nekem is.  

Lezártunk egy nyelvtan témakört. Ilyenkor felmérővel ünneplünk. A szülők nagyszerűek! Hálás köszönet 
érte, hogy a meghirdete> időpontban mindenki az általam beszkennelt, majd kinyomtato> felmérővel várja 
a megmére>etést. Csendben vannak. Su>ogva kérdeznek. Meghatódok. Ha helyzet van, ügyesek, 
igyekeznek. Délutánra már mindenkitől megkaptam a javítandót. Meg vagyok elégedve, nagyszerűen 
teljesíte>ek, kezdhetjük az új témát. Megy ez! 

Volt tökéletes csend is. Akkor megszólalt a „berezonálásnak” hi> hang! Sípolás, hangutánzás. Hát persze! 
Egyikőjüknél a nappaliban o> van Rozi, a papagáj!  Ő adta ki ezeket a fura hangokat! Nem kell keresni 
tovább a technikai hibát sem. : ) 

Reményeim szerint szünet után már csak másfél hét és talán visszatérhetünk a normális kerékvágásba. 
Addigra Rozi is megtanulja, hogyan írjuk le a „másképp írjuk, másképp ejtjük” szavakat. Lehet, hogy az én 
hangomon el is fogja magyarázni : ) 

Eszter (néni)


