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1. Bevezetés 

1.1. Iskolánk rövid bemutatása 

Iskolánk, a Szent Pál Marista Általános Iskola 10 éve működik marista 

iskolaként. A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend fenntartása alatt végezzük 

nappali rendszerű nevelő-oktató munkánkat egész napos iskolaként.  

Az intézmény Karcag város északi peremén helyezkedik el. Beiskolázási körzetünk 

nincs, elsősorban a karcagi és a környező településeken élő keresztény családok 

gyermekeit várjuk, de nyitottak vagyunk mindenki számára, aki elfogadja 

pedagógiai hitvallásunkat, értékrendünket. Helyrajzi elhelyezkedése miatt 

leginkább a város északi és egyre inkább jellemző, hogy a déli részen elhelyezkedő 

cigánytelepekről is érkeznek diákjaink. A családok, amelyekből tanulóink kikerülnek 

90% feletti arányban hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. 

1.2. Helyzetelemzés az 1.a osztályról 

A 2019-2020. tanévben induló első osztályok közül az 1.a osztály nevelését-

oktatását bízta ránk az iskola vezetősége és fenntartója. Osztályközösségünk 

tagjai jórészt hátrányos és halmozottan hátrányos, rossz szociális körülmények 

között élő cigány családokból származnak. A szülők nagy része munkanélküli, a 

családokban sok a gyermek, a szülők iskolázottsága alacsony. A tanév kezdete 

előtt családlátogatás alkalmával megismerhettük leendő kis elsőseinket, 

testvéreiket és szüleiket, betekintést nyerhettünk életkörülményeikbe. 
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1.3. Internetes kapcsolattartási módszer kialakítása, bevezetése 

Tanévkezdés után, hamar kiderült, hogy több beteges gyermek is van az 

osztályban, akik valószínűleg sokszor fognak hiányozni a tanév során. Felismertük, 

hogy valamit tennünk kell a hiányzásból adódó lemaradás megelőzése érdekében. 

Felmérést végeztünk a családok körében, melynek eredménye azt mutatta, hogy a 

rossz anyagi körülmények ellenére 1-2 család kivételével, szinte mindenhol van 

legalább egy okos telefon. Létrehoztunk egy zárt Facebook csoportot Marista 

Mókusok néven, ahol fontos információkat oszthatunk meg a szülőkkel, képeket 

mutathatunk meg a gyerekek iskolai életéről, programjairól, az otthon levő beteg 

gyerekeknek pedig eljuttathatjuk a tanulni valókat. Ezt a kezdetlegesen bevezetett 

módszert leginkább a hiányzó tanulókkal és szüleikkel alkalmaztuk. Ekkor még 

nem is ismertük minden szülő internetes elérhetőségét. 

2. Új helyzet, új kihívások 

Mint ismeretes, a Kínában kezdődő fertőző betegség egyre több országban 

kezdett terjedni. Nem lett ez alól kivétel hazánk sem, így a világméretűvé nőtt 

járvány miatt egyik napról a másikra felváltotta az iskolai oktatás rendszerét a 

távoktatás. Nem volt felkészülési idő. Azonnal cselekednünk kellett. Azokat a 

szülőket is fel kellett keresnünk, akik eddig nem voltak tagok. Az osztályban tanító 

kollégákat is bevontuk a csoport munkájába. Át kellett gondolni, megtervezni, hogy 
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a családok szűkös lehetőségeihez mérten milyen formában tudjuk bevezetni, 

megvalósítani a távoktatás módszerét. 

Az első pár napban kiderült, hogy az okos telefont tanulásra nem tudják használni, 

ahhoz nem elégségesek a digitális kompetenciák, sem a felnőtteknél, sem a 

gyerekeknél.  

Nem egyszer előfordult, hogy telefonon kellett elmagyarázni: 

- hogyan tud a szülő megfelelő minőségű felvételt készíteni gyermeke 

elkészített munkájáról, hogy azt érdemben tudjuk értékelni, 

- hogyan tudja elküldeni üzenetként egy-egy nevelőnek a várt produktumot, 

- hogyan tudja lejátszani az általunk készített és feltöltött videó felvételeket. 

Nekünk is tanulni kellett, hiszen a csoportban dolgozó nevelők nem mind 

használta eddig ezt a fajta kommunikációs lehetőséget. Az új helyzet új kihívások 

elé állított bennünket is.  

Az online kommunikációban az eddiginél is még fontosabbá vált a közvetlenség, 

betekintést nyerhettünk egymás életébe. Nincs miért titkolni, hogy eleinte mi is 

ügyetlenkedtünk. Többször megtapasztaltuk a helyzet mulatságos oldalát. 

Előfordult, hogy a videó felvételek készítése közben hangosan megszólalt a 

csengő, mert a postás levelet hozott, vagy az udvarról behallatszó hangos 

kutyaugatás zavarta meg munkánkat. Az is aranyos volt, amikor a tornagyakorlatot 

bemutató tanulóink mellett vagy a kisebb testvérek, vagy éppen a kis házi 

kedvenceik hancúroztak. 
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3. A távoktatás résztvevői - célok, feladatok 

Fő célkitűzésünk az volt, hogy a családok lehetőségeit, körülményeit szem 

előtt tartva megtaláljuk a csoport számára legegyszerűbb, de mégis hatékony, 

mindenki számára elérhető lehetőséget. Ezeket figyelembe véve fogalmaztuk meg 

céljainkat és dolgoztuk ki az online oktatás módszerét. 

3.1. A távoktatás résztvevőinek legfontosabb céljai 

Nevelők: 

- a tanulás iránti motivációt fenntartani a gyerekekben és szülőkben egyaránt, 

- mindenki számára érthető, a legegyszerűbb módon és nyelven megfogalmazni 

a tananyagokat, ezzel segítve a szülők nagyon fontos közvetítő szerepét az 

oktatásban, 

- ösztönző, építő jellegű visszajelzések írása a gyerekek munkáival 

kapcsolatban,  

- továbbra is marista nevelési értékek és a hit közvetítése, 

- a lehetőségekhez mérten közösségformálás, az összetartozás érzését erősítő 

hangulat kialakítása, fenntartása. 

- egyfajta rendszerességet kialakítani a tanulás menetében, 

- a tanulás menetét segítő napirend kialakítása a családok részére, 

Szülők: 

- hatékonyan segítse gyermekét az otthoni tanulásban,  

- támogassa gyermeke továbbhaladását felsőbb évfolyamba, 
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- kellőképpen motiválják gyermeküket a folyamatos munkavégzésre. 

Gyermekek: 

- megfeleljenek a feléjük irányuló elvárásoknak, 

- elsajátítsák a tananyagot. 

3.2. A távoktatás résztvevőinek legfontosabb feladatai 

Mindenkinek megvan a saját feladata. A résztvevők összehangolt munkája 

biztosítja a távoktatás eredményességét. 

A nevelők feladata: 

- létrehozni a megfelelő kommunikációs csatornát, 

- megismertetni a szülőkkel, annak 

használatát, 

- koordinálni az összehangolt munkát, 

- napi rendszeresség kialakítása,  

- a tananyag legfontosabb részeit 

kiemelve elkészíteni az óraterveket, 

óravázlatokat, 

- előkészíteni a szemléltető anyagot, 

- elkészíteni szükség esetén a tanulást 

segítő magyarázatokat tartalmazó videó 

felvételeket, 

- motiváló, építő jellegű értékelést adni a 

gyerekek elküldött munkáira. 

Szülők feladata:  

- a házi munka, és más tevékenységek mellett átvegye a tanár szerepét, mert a 

tanulás során legfontosabb a folyamatos szülői jelenlét, esetleg irányítás, hisz az 

életkori sajátosság miatt ezeknek a gyerekeknek még nagy szükségük van az 

állandó jelenlétre, 

- kísérje figyelemmel gyermeke munkáját, hívja fel figyelmét esetleges hibáira és 

javíttassa azokat, 

- a kész produktumokat a megadott határidőig juttassa el a nevelőknek, 

- a nevelők által visszaküldött hibás feladatokat nézzék át együtt és javítsák 

azokat. 
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Gyermekek feladata: 

- a napirend betartása, 

- a megadott feladatok elvégzése, elkészítése, 

- az elkészített feladatok önellenőrzése,  

- a hibák miatt visszakapott feladatok kijavítása. 

 

4. A távoktatás végrehajtásának folyamata, egységei 

A tanév elején megnyitott Facebook csoport szerepe az iskolánk bezárásakor 

átváltozott a digitális oktatás színterévé. Az átváltozást nagyban megkönnyítette 

az, hogy az osztályunkban már szeptember óta működött kisebb-nagyobb 

hiányosságokkal ez a kommunikációs csatorna. Azt is tudtuk már, hogy a családok 

szegényes körülményei miatt nem számíthatunk komolyabb technikai eszközökre. 

Jó, ha évfolyamba van minden háznál legalább egy használható okos telefon, amin 

több járó testvér is osztozik. Mindezek ismeretében kellett a már elkezdett 

lépéseket tovább fejlesztenünk az alábbiak szerint: 

 

4.1. Előkészítés 

- tankönyvek, egyéb felszerelések, eszközök eljuttatása az otthonokba, 

- a digitális távoktatás megvalósításához szükséges eszközök felmérése a 

családoknál, 

- Facebook csoporttagok körének kibővítése, 

- a szülők ismertetése a távoktatás módszeréről, 

- a szülők figyelmének felhívása az otthon tanulás jelentőségéről, 

- a szülők tájékoztatása a gyermekmunkák értékelésének menetéről. 

 

4.2. Tervezés 

- napirend megtervezése, kidolgozása, mind a tanulók, a szülők, mind a nevelők 

részére: 
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NAPIREND Gyerekek Szülők  Nevelők  

7.00-8.30 

 

8.30-9.00 Feladatok megtekintése, 

kijelölése, értelmezése, 

megbeszélése, 

magyarázata 

tananyagok feltöltése 

9.00-10.00  

 

 

  

10.00-10.15  

10.15-11.00  

11.00-11.15  

11.15-12.00  

12.00-13.00  

13.00-14.00 

 

 

14.00-15.00 

 

15.00-18.00 

 

 

18.00-18.15  

18.15- 
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- a továbbhaladáshoz elengedhetetlen tananyagok kiemelése a tanmenetből, 

tanmenetek szükségszerű átdolgozása, differenciálása, különös tekintettel a 

sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulókra, 

- óratervek elkészítése, 

- segédeszközök, mintadarabok tervezése, 

- segédanyagok keresése, kutatása, készítése az internet lehetőségeit 

kihasználva: 

https://wordwall.net/hu/resource/1712748/testnevel%c3%a9s/tornagyakorlatok 

https://wordwall.net/hu/resource/1143446/olvas%c3%a1s/zolika-seg%c3%adt 

- a szülők munkáját segítő videók megtervezése: 

https://www.youtube.com/watch?v=rGzORmWk4yc&feature=share&fbclid=IwAR3

ARx0t10vafkLX56MtoFABwLO2mHSZRHGNtvch6cWSddhOewD-0LaKwqs 

4.3. Kivitelezés 

4.3.1. A tanítás-tanulás menete 

A javasolt napirend alapján reggel ébredés után a gyermekek előkészülnek a 

tanuláshoz, amibe a reggelizés is beleértendő, mert éhesen nem lehet a munkára 

koncentrálni. 

Köszöntjük a szülőket, tanulókat a közös csoportunkban, majd a reggeli 

imádkozást követően (hisz megszokták már, hogy az iskolában is mindig ezzel 

indul a nap) már felkészülten várják a tanulnivalókat a szüleik telefonjára. 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1712748/testnevel%c3%a9s/tornagyakorlatok
https://wordwall.net/hu/resource/1143446/olvas%c3%a1s/zolika-seg%c3%adt
https://www.youtube.com/watch?v=rGzORmWk4yc&feature=share&fbclid=IwAR3ARx0t10vafkLX56MtoFABwLO2mHSZRHGNtvch6cWSddhOewD-0LaKwqs
https://www.youtube.com/watch?v=rGzORmWk4yc&feature=share&fbclid=IwAR3ARx0t10vafkLX56MtoFABwLO2mHSZRHGNtvch6cWSddhOewD-0LaKwqs
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A tananyagokat már előző este feltöltjük, mi pedagógusok és beállítjuk az 

oldalunkon az időzítőt, ami másnap reggel a kijelölt anyagot közzé teszi a megadott 

időpontban. Ez nagyon hatékony módszer, mert nem igényel személyes jelenlétet 

- hisz a pedagógus is csak egy ember, akinek családja, háztartása van –, de az 

előző nap alaposan összekészített, átgondolt feladatok így biztosan a kijelölt 

időben megjelennek csoportunk hírfolyamában. 

Úgy időzítünk, hogy a feladatok ne egyszerre jelenjenek meg, hanem 

időeltolódással. Így, mire elkészülnek pl. a magyar feladatokkal, már várja őket a 

számolás világa. Aztán természetesen érkezik a többi tantárgy feladata is, amit a 

többi kollégánk tölt fel, mivel a mi osztályunkban összesen hat pedagógus kolléga 

tevékenykedik.  

A feladatokkal együtt természetesen meghatározzuk a beadási határidőt is. 

Ezen időpont betartásához ragaszkodunk, de nyilván vannak egyedi esetek, 

amikor lehetnek kivételek. Azt vesszük észre, hogy már a szülők is érzik, nem 

szabad lemaradni, jobb tartani a beadási határidőket, mert utána belevesznek a 

pótolnivalókba. Azt is tapasztalták már, hogy a hiányokat mi szigorúan számon 

tartjuk, tehát jobb, ha naprakészen dolgoznak. 

9 órától kezdetét veszi a tanítás – tanulás. Napirendünkben három tanulási 

blokkot céloztunk meg. Közéjük negyedórás pihenő időket iktattunk be, ami 

alkalmas egy kis feltöltődésre, megújulásra.  

A tanulnivalókat – mivel elsős gyerekekről van szó, akiknek valószínű, még nincs 

érdemben is használható telefonjuk – a szülők megkapják, ők értelmezik, olvassák 

fel a gyerekeknek, segítenek bejelölni a feladatokat a munkafüzetbe, tankönyvben. 

Kezdődhet a tanulás! 
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A délelőttönként (is) a szülők rendelkezésére állunk és tudunk nekik segítséget 

nyújtani a feladatok megoldásánál. Írhatnak nekünk, hívhatnak minket – segítünk. 

Van olyan nagymama, aki szinte minden nap segítséget kér – egyedül neveli két 

unokáját – és nehezen, de próbál helyt állni. 

Délig tart ez a folyamat, akkor ebédszünetet iktatunk be. Itt már mindenkinek jól 

esik egy kicsivel hosszabb pihenés! 

Egy órától kezdik visszaküldeni a lefotózott beadandókat a szülők. A 

távoktatás elején még ez sem működött tökéletesen, ugyanis a képek minősége 

sokszor arra sem volt megfelelő, hogy érdemben tudjuk javítani a beküldött 

munkákat. Ezt is meg kellett tanítani a szülőknek. A mai napig is előfordul 

kiolvashatatlan példa, ilyet tapasztalván azonban zokszó nélkül újat készítenek és 

küldik megint. 

 A gyerekek nagy részének ebéd után már szabadideje van. Nyilván minden 

gyerek a neki legkedveltebb szabadidős tevékenységgel tölti a délutánját, de a 

napirendbe azért mi beiktattuk a házimunkát jelképező piktogramot is. Sajnos azt 

tapasztaljuk, hogy ez a korosztály (is) nem igen segít otthon – mi itt próbáljuk erre 

biztatni őket ezzel is.  

Csak azoknak a gyerekeknek kell még visszaülnie tanulni, akiknek a munkájában 

hibát találtunk és azt javítaniuk kell, amit újbóli ellenőrzésre visszajuttatnak nekünk. 
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Este hat óra az utolsó lehetőség a kész, már átjavított munkák beérkezésének. 

Akkor a „rendszer lezár”. Ezután a Marista Mókusok üzenő falán megjelenik egy 

aznapi munkát köszönő, dicsérő oklevél. Erre azoknak a gyerekeknek a neve kerül 

fel, akik a megjelölt határidőt betartva elküldték feladataikat. A nevek sorrendjét a 

beadott munka minősége határozza meg.   

 

A nap zárásaként már csak a közös imádkozás marad, aztán kezdetét veszi az esti 

szabad program, amikor végre együtt lehet az egész család és közösen 

készülődnek az esti lefekvéshez. 

A munkahét utolsó napján nekünk, pedagógusoknak adminisztratív 

feladatokat kell ellátnunk még az iskola felé. Pdf. formátumban a héten leadott 

tananyagot el kell, hogy juttassuk az iskolának. 
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A tanulói munkákat táblázatban összesítjük, melyben smileyvel jelezzük az 

egyes feladatok minőségét. Ennek összegzéseként hetente vagy havonta 

születnek meg a naplóba beírt jegyek, melyekről a szülőket egyesével privát 

üzenetben értesítjük.  

4.3.2. Nyomon követés 

- a beérkező feladatok mennyiségi ellenőrzése, 

- kapcsolatfelvétel azokkal a családokkal, akik hiányosan, vagy egyáltalán nem 

küldtek feladatokat, 

- szükség esetén problémajelzés indítása. 

4.3.3. Differenciált munkamódszer bevezetése 

- papír alapú távoktatás bevezetése azoknál a családoknál, akiknél nem 

megoldható a digitális oktatási eszköz és internet feltétele, 

- heti rendszerességgel kinyomtatott tananyag elhelyezése az arra kijelölt helyen 

az iskola előterében, 

- az elvégzett feladatok visszajuttatása a nevelőkhöz ellenőrzésre, 

- feladatok értékelése. 
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4.3.4. Keresztény tartalmak és egyházi ünnepek megjelenése 

A digitális oktatásra való átállás csak a tanítási módszereinket változtatta meg, a 

keresztény tartalmak, a hitéletünk továbbra is átszövi mindennapjainkat: 

- reggeli és napzáró imára való hívás 

- Nagypéntek 

 

- Húsvét 

 

 

 



15 

 

- Pünkösd 

- Mária tisztelet 

 

- Champagnat nap 

4.3.5. Jeles napok, események 

- Bolondos nap /április 1./  
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- Föld napja /április 22./   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Munka ünnepe /május 1./ 

- Anyák napja /május első vasárnapja/ 

 

- Madarak és fák napja /május 10./ 

- Gyereknap /május utolsó vasárnapja/ 

- A gyerekek születés- és névnapjukról 

való megemlékezés 
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4.4. Értékelés 

- folyamatos önértékelés, 

- a szülők folyamatos biztató dicsérete, értékelése, 

- a gyerekek építő jellegű értékelése munkáinak javítása alapján, törekedvén 

arra, hogy a tanulási kedvüket ne veszítsék el, motiváltak maradjanak, 

- osztályzattal való értékelés 

5. Várható eredmények, hatások 

5.1. Nevelési értékek 

- a napi rendszeres feladatok ellenőrzése, a következetes számonkérés 

kialakította a kötelességtudatos magatartást, felelősségtudatuk erősödött, 

- a szülő felismeri saját fontosságát az összehangolt munkában, 

- a folyamatos motiváció és pozitív értékelés következtében a gyerekek 

rendszeresen elvégzik feladataikat, egyre inkább törekednek a minőségi 

munkavégzésre, 

- kialakult, megszokott napirend, 

- a közösséghez való tartozás érzésének megtartása,  

- a marista nevelési értékek és a keresztény hit átadása, 

- szorosabb családi kötelék kialakulása. 

 

5.2. A távoktatásban elért eredmények 

- Az új módszer felkeltette a családok érdeklődését, motiváltak maradtak a 

tanulásban. 

- A leegyszerűsített tananyagot, a mellékelt segédanyagok által a szülők 

közvetíteni tudták gyermekeik felé. 
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- A szülők gyermekekkel való tanulása a napi tennivalók részévé vált.   

- Kialakult egy napirend a családok életében. 

- Közvetlen kapcsolat épült ki a szülőkkel, gyerekekkel. 

- A gyerekek várhatóan tanév végéig elsajátítják a továbbhaladáshoz szükséges 

tananyagot. 

- Közvetítettük a marista nevelési értékeket és a keresztény tartalmakat. 

- A napi munkát elismerő oklevelek bevezetésekor a gyerekek munkakedve, 

munkatempója ugrásszerűen növekedett. 

- Akiknek a digitális eszközökről papír alapú formára kellett váltaniuk, azoknak a 

családoknak nem tudtunk olyan hatékonyan segíteni a tananyag átadásában. A 

papír alapú oktatás nehezített terepnek bizonyult. 

- Sikerült megtartanunk az összetartozás érzését a hit, a közös imák, a 

keresztény tartalmak erejével és a jeles napokról való megemlékezésekkel. 

6. Fenntarthatóság 

A váratlanul kialakult egészségügyi helyzet miatt bevezetett digitális oktatás 

feltételei a pedagógusok számára elérhetővé váltak. Minden szolgáltató 

lehetőséget nyújtott a korlátlan adatforgalomra, az addig térítés ellenében 

használható programok egyszeriben ingyenesek lettek. A programok 

hozzáférhetősége nagyban megkönnyítette a tananyagok feldolgozását, 

érthetőségét a szülők számára, akik ezáltal, át tudták adni azt gyermekeik részére. 

Az egészségügyi helyzet rendeződése után a szolgáltatók valószínűleg vissza 

fogják vonni kedvezményeiket, ezáltal szűkülnek lehetőségeink a tananyagok 

összeállításában. 
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Joggal merül fel a kérdés: Mit tudunk a digitális távoktatás időszakából 

profitálni, ha újra visszatérünk a nappali rendszerű nevelő-oktató munkához? 

Osztályszinten marad a hagyományos tanítás. A hiányzó tanulók lemaradásának 

kiküszöbölésére, felzárkóztatására fogjuk alkalmazni azt, amit tanév kezdetekor 

bevezettünk, de már magasabb szinten. Hétvégére szorgalmi feladatok küldésére 

kiválóan alkalmas ez a színtér. A differenciálás, fejlesztés lehetősége is ott rejlik 

ebben a módszerben. A sikeres fenntarthatóság érdekében továbbra is szükség 

van a következetes ellenőrzésekre, odafigyelésre, a „személyes”, video chat–es 

beszélgetésre. 

Összegzés 

Amikor tanév elején bevezettük új módszerünket, még nem gondoltuk, hogy 

márciustól ez adja tanulásunk alapjait. Váratlanul ért bennünket, de rövid időn belül 

sikerült tökéletesíteni, bevezetni, alkalmazni azt, digitális távoktatásként.  

Továbbra is, mi, mint marista szellemiségű iskola az egyszerűség, az 

alázatosság, a szerénység, a családi szellem és a jelenlét jegyében végezzük 

„Mókusaink” nevelését-oktatását, de jelenleg távoktatás formájában. Örömünkre a 

lelkes, motiválható szülők a kezdetektől partnerként segítik, kiegészítik munkánkat. 

A következetesség, rendszeresség, a folyamatos motiváció úgy tűnik, meghozza 

gyümölcsét, egyre nagyobb számban teljesítik feladatukat képességeikhez mérten.  

Megállapíthatjuk, hogy módszerünk sikeresen működik, ezért ennek elemeit a 

jövőben is alkalmazni fogjuk, az építő jellegű és változatos dicsérő smileyk, szavak, 

mondatok, oklevelek csodákra képesek, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek 

körében is.  


