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A briteknél is problémás a 

távoktatás 
 

 
 
A vírushelyzet ugyanis rávilágított arra, hogy sok 
tanuló nem rendelkezik megfelelő eszközökkel. 
 
Az új koronavírus terjedése miatt számos ország-
ban (így hazánkban) is bezárták az oktatási intéz-
ményeket, a tanárokat és diákokat pedig online 
csatornákra terelték át, már ahol ez többé-kevésbé 
megoldhatónak bizonyult. Itthon számos kezde-
ményezés indult a problémák csökkentése, azok 
visszaszorítása érdekében, a jelek szerint azonban 
nyugatabbra is méretes akadályokba ütköztek, 
amire jó példa a brit helyzet. 
 
A BBC írásában azt emelik ki, hogy a szigetország 
több területén továbbra is a mindennapok, a való-
ság része maradt a digitális mélyszegénység, a 
területre fókuszáló Greenwood Academies Trust 
adatai alapján ugyanis számos család kénytelen 
egyetlen hordozható eszköz internetelérésére épí-
teni, ez pedig nem optimális megoldás, amennyi-
ben a távoktatás, a nagyobb videók és egyéb mul-
timédiás tartalmak streamelésére, letöltésére gon-
dolunk. Segítő szándékú kezdeményezésekből 
persze odaát sincs hiány, erre jó példa a Get 
Online At Home, amely az egyszerűbb számítógé-

pek beszerzését hivatott megkönnyíteni, még min-
dig számos tanuló kénytelen azonban nélkülözni 
ezen eszközöket, esetükben tehát hiába van jelen 
egy-egy mobil- vagy okostelefon. 
 
A kormányzat szintén igyekszik enyhíteni a helyze-
ten, ők többek között az általános iskolások szá-
mára könnyítenék meg a laptokok bérlését, azok 
beszerzését, a 4G-hotspotok terjesztésével pedig 
az online elérés válna jóval egyszerűbbé. Érdekes 
módon a probléma még az olyan nagyvárosokban 
is létezik, mint London, hiszen bár számos család 
rendelkezik valamilyen mobilos adatcsomaggal, a 
forgalomra vonatkozó korlátok, felső határok nem 
mindig teszik lehetővé a távoktatás rendszeres 
igénybevételét. Itt többek között felmerült a szük-
séges anyagok televízión keresztül történő sugár-
zása is, a jelek szerint azonban több, egymástól 
eltérő megoldás lesz jelen, amíg vissza nem té-
rünk a hagyományos oktatási módszerekhez – már 
amennyiben a visszatérés teljes körű lesz a jár-
vány lecsengése után. 
 
A jelenlegi helyzet másoknak kifejezetten kedvező, 
a több kontinensen jelenlévő Flexera friss jelenté-
se szerint ugyanis a felhőszolgáltatásokra szánt 
kiadásokat a vállalatok és egyéb szervezetek túl-
nyomó része növelni volt kénytelen. A biztonság 
továbbra is akadályozó tényező, itt a szoftverlicen-
cek pontos költségeinek felmérése is sokszor fejtö-
rést okoz, ez azonban nem előzi meg a költekezés 
felfutását. 
 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/140794/a-briteknel-is-
problemas-a-tavoktatas 
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