
A vírusjárvány miatt elinduló digitális oktatás erre a tanévre befejeződött. A
vészhelyzet kihirdetésével egyik napról a másikra bevezetett állapot váratlanul ér-
te az oktatásban résztvevőket az alsó foktól a felső fokig, a pedagógusoktól a ta-
nulókig és szüleikig, akik az első napok bizonytalankodásai után egyre jobban be-
leszoktak az új oktatási módszertanba. Külső segítséget nem sokat kaptak: volt a
Kréta, az elmúlt évek során kidolgozott kapcsolattartási rendszer és néhány di-
gitális tananyag, de a feladat nagy része a tanárok napi aktivitásán, kreativitá-
sán, innovációján múlott. Beszélgetve tanárokkal és zömmel a felhasználókkal ki-
derült, hogy elég jól megbirkóztak a feladattal. Persze voltak olyanok is, akiknek
az energiájából csak a házi feladatok kiküldésére és határidőre való kíméletlen

begyűjtésére futotta, de a többség a tananyag érdekes, fiatalok számára vonzó feldolgozására törekedett,
rendszeres számonkérése, bár valljuk be, valamivel kevésbé szigorú értékelése mellett. Sok használható
oktatási anyag jelent meg „amatőr” segítőktől szabad felhasználásra az internet különböző közösségi fó-
rumain. Mindez, különösen a folyamat elején, a szülők aktív részvételét igényelte az új oktatási forma
zavartalan megvalósulásában, de az idő múlásával a gyerekek egyre kevesebb szülői segítséget kértek a di-
gitális iskolába járáshoz. Csak a barátok, az osztálytársak hiányoztak nagyon.

Ha másik értékelést is olvasunk az interneten, persze megismerhetjük, hogy nagyon nagy különbségek
voltak a digitális oktatás formája között a nagyvárosokban és a hátrányos helyzetű kistérségek falvaiban,
ahol a szükséges technikai feltételek (számítógép, sokszor a folyamatos áramszolgáltatás) nem álltak ren-
delkezésre. Volt, ahol a tanári ambíció vagy a szükséges szülői segítség hiányzott. Ezen a téren van még ten-
nivaló. Ez politikai, gazdasági és társadalmi kérdés, ami túlmutat a beköszöntő és a lap hatáskörén. Azért
emlékeztetnénk olvasóinkat, hogy a kormányzat évekkel ezelőtt létrehozta a digitális oktatásért felelős kor-
mányzati megbízotti státust, és sok milliárd forint költségvetési támogatást allokált a feladatok elvégzésére.

Az viszont megfogalmazható, hogy rengeteg tapasztalat gyűlt össze a kreatív tanárokban, és ráéreztek
a digitális oktatás fontosságára, előnyeire, amit kár volna veszni hagyni: most kellene ütni a vasat, és egy
kis nyári szabadság után, hogy megérdemelten kipihenjék az elmúlt három hónap megfeszített munká-
ját, folytatni ezt a tevékenységet, hogy tapasztalataikat és a digitális oktatás módszertanát a jövőben
bármikor elővehető formában rögzítsék. Úgy vélem, többükkel beszélgetve, ehhez most megvan a kedv,
az ambíció. Kár volna legközelebb ismét nulláról kezdeni. 

Tudomásunk szerint az oktatási kormányzat szeptembertől az új NAT bevezetését erőltetné, tehát a
szeptemberi tanévkezdés előtti időszakot a fentiek helyett a nemszeretem feladat elvégzésére kellene for-
dítaniuk. Egy olyan NAT bevezetésével kellene foglalkozni, amely módszertanában sem a 21., hanem jó
esetben is a 19–20. század elvei szerint akarná tanítani-nevelni a már régen a digitális korban élő nem-
zedéket. Érdemes volna átgondolni, mi az oktatásügy fontosabb és időszerűbb feladata a szeptemberi tan-
évkezdés előtt. Még van idő ezen gondolkodni és megfontolt döntést hozni.
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