
Digitális távoktatás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában 
A felmérés készült: 2020. április 06-08.között az iskolai nevelés-oktatás területén 

 
 
 

A kérdőívet az alsó tagozatos tanulók szüleinek 91%-a töltötte ki, a felső tagozatos tanulók szüleinek 70%-a töltötte ki.  
ami kiemelkedőnek mondható. A kérdőívet kitöltő szülők 37 %-a élt a saját vélemény megfogalmazásának lehetőségével.  
 
A tapasztalatok elemzése 3 hét gyakorlata alapján történt. 
 
A felmérést megelőző események, rendszerépítés: 

 új órarend, 

 új oktatási, nevelési időtartam, fakultatív délutáni elfoglaltságok, 

 új digitális háttérfeltételek kialakítása (Google classrom, email, okos telefonok, stb, digitális napló, osztályozó 
napló, szakmai irattár, teljesítésigazolások, stb) 

 megváltoztatott vizsgarend, 

 átalakított pedagógiai értékelési rendszer, 

 a szülőkkel- tanulókkal való szervezett kommunikációs csatornák ki- és átalakítása (lelki percek, szülői 
tájékoztató, napi hírek, istentisztelet, honlap, intézményi, osztályonkénti -csoportonként zárt Facebook 
oldalak) 

 a keresztyén nevelés alapelemeinek beépítése a rendszerbe, 

 a DI-GI óvoda indítása 2020. április 15-étől: javasolt nevelési napirend, foglalkozási rend, heti foglalkozási 
tartalmak, eszközök rendjének kialakítása a beindítás előtt. 

 
Alsó tagozat összegző elemzés 

 a tagozaton a tanítók tanítanak, kevés szaktanár bevonásával, a délutáni foglalkozások elsősorban 
tevékenykedtető, élményszerző jellegűek, fakultatív lehetőségként, 

 ezt a nevelési- oktatási formát a gyermekek szülei összességében 86 %-ban jónak ítélik meg, 67 % 
elégedettsége magas, 14 % nem elégedett, nem tartja hatékonynak, 

 ugyanakkor nagyra tartják e pedagógusok rugalmasságát, az új forma bevezetésében tapasztalt 
alkalmazkodást, a gyermekek segítését ebben az új rendszerben - 93% , a szülők 6%-a tapasztalt 
rugalmatlanságot,  

 a gyermekek leterheltségét a szülők többsége-69%- megfelelőnek tartja, ugyanakkor 18% nagyon leterheltnek 
ítéli meg gyermekét-érdemes lenne a differenciált mennyiség és minőség, tartalom megfontolása, 

 a gyermekek napirendjével a szülők elégedettek 86% jónak, ebből 65 % igen jónak ítéli meg, nem igényel 
változtatást, 

 az órarend megfelelő, a  délutáni fakultatív foglakozások népszerűek, a szülők 93 %-a szükségesnek és 
nagyon hasznosnak tartja, 

  a reggeli lelki percek nagyon népszerűek, a válaszadók 91%-a fontosnak és szükségesnek ítéli meg, 

 az intézmény tájékoztatási formáival a szülők nagyon elégedettek, a honlap és a Facebook oldalakat a szülők 
rendszeresen követik (88%) a tartamát, annak információértékét folyamatosan használják 86-97 %  

 a pedagógiai értékelésünk a két heti jegyek és a magatartás-szorgalom értékelése, a visszajelzések 
elégedettsége 87%-94%, 90-96%-ban felelnek meg a szülőknek, 

 a pedagógusokkal és az igazgatóval való kapcsolattartás mértéke és elégedettsége 90% feletti. 
 
A felső tagozatra járó tanulók szüleinek összegző véleménye: 

 az elmúlt 3 hét tapasztalatai alapján a szülők 71 %-a nagyon, elégedett, 12 %-a inkább elégedett a 
rendszerünkkel, 

 a pedagógusok segítőkészsége 80%-ban nagyon megfelelő, 13% inkább megfelelő, mint nem, mindösszesen 
teljesen elégedetlen 3 %, 

 a tanulók leterheltsége 65 %-ban reális, kissé leterheltnek ítéli meg 6%-ka a terheltséget, mindösszesen 
nagyon leterheltnek tartja a szülők 3 %-a gyermekét, 

 a tanulók részére javasolt napirenddel válaszadók 79 %-a elégedett,   



 az átalakított órarend és a délutáni nem kötelező foglalkozások rendje teljes megfelelőséget mutat, 93 %-os a 
pozitív megítélése, 

 a keresztyén nevelés területére kialakított lelki percek népszerűek, a tanulók és szülők 82 %-a kifejezetten 
szereti, 13 % jónak tartja, 

 a pedagógusokkal kialakított kapcsolattartási formákat a szülők 87 %-a jónak ítéli meg, de 13% nem tartja 
elfogadhatónak, ami további átgondolást igényel, 

 az osztályfőnökök nagy gondot fordítanak a tanulók és s a szülők egyéni problémáinak kezelésében, ezt 
mutatja a kiemelkedő 94 %-os elégedettségi mutató, 

 az igazgatói tájékoztatást is megfelelőnek ítélik meg 89-99%, 

 a pedagógiai értékelés, a magatartás és szorgalom értékelése a szülőknél elfogadtatásra talált: 83-93%, illetve 
82-91% mutatókkal 

 a szülők követik a honlapot és a Facebook oldalakat, 88% rendszeresen, 11 % inkább eseti módon, de 
megfelelően, 

 az információk tartalma mindkét felületen 95 %-ban megfelel és tetszik a szülőknek. 
 
 
Összességében digitális távoktatásunk egész rendszerével a felmérés alkalmával elégedett volt a szülők 95 %-a ebből 
84 % teljes mértékben. 
 
A fentiek ugyanakkor statisztikai összegző eredmények, az egyes osztályok elemzése és a következtetések megtétele 
minden ott tanító kollega feladata. 
 
 
A kiemelt elégedettségi területek: 

 

 Nagyon elégedettek vagyunk az iskola és a pedagógusok munkájával. Nagyon köszönjük a lelki segítséget is, 
ami ebben a vészhelyzetben különösen fontos. 

 Bármennyire is igyekszik a szülő, a tanárt nem tudja helyettesíteni. Szülőként ez megterhelő. Mindennek ellenére 
az iskola és minden tanár igyekszik megadni a maximális segítséget, pontos leírásokat, videókat kapunk. Ennél 
többet ebben a helyzetben nem lehet szerintem tenni. Köszönöm a munkájukat! 

 Szuper tanító nénik vannak! Hálásak vagyunk nekik! Nagyon köszönjük a munkájukat! 

 Előre is köszönöm minden tanárnőnek, a segítséget. Én meg vagyok elégedve mindennel. Segítő készek, és 
megértőek. Köszönöm! 

 A gyerekeknek nagyon nehéz hozzá szokni, hogy itthon tanulnak, de próbálunk segíteni nekik ebben. A 
rendszer megfelelő teljes mértékben! 

 Abszolút jól működik ez a rendszer. Könnyen kezelhető. A tanárok segítőkészek. 
 

A felvetett tapasztalatok, javítandó területek:  
 

 Az eltelt napok, hetek eléggé nehezek voltak, tanulás szempontjából. Úgy érzem, nem teljesen úgy tanulja meg 
gyerekem a tananyagot, mintha tanár néni tanítaná. Nehéz nekünk szülőknek is és a gyerekeknek is. De 
gondolom persze a tanítónéniknek is. Amit lehet mi itthon kihozzuk magunkból a maximumot, hogy gyermekünk 
normálisan haladjon a tanulásban. 

 Alsós írásból kevés a feladat, arányaiban a többi tantárgyhoz képest. Mi szülők nem vagyunk tanárok, és mivel 
a gyerekek nem az iskolában vannak, nem a tanárok oktatják őket, máshogy megy át a tananyag, és más a 
gyerekek hozzáállása is. 

 Kevesebb tananyag figyelembe véve azt hogy a szülőnek nem csak annyi feladata van hogy tanítson hanem 
azon kívül rengeteg más is! 

 Két gyermek szülőjeként (az egyik felső, a másik alsó tagozatos) rálátásom van az alsó- és felső tagozatos 
távoktatás közötti különbségekre. Az alsó tagozat munkarendje egyszerű, teljesíthető. A felső tagozat 
véleményem szerint túlterhelt, a határidők esetenként indokolatlanul rövidek, nehezen tarthatóak. (Következő 
napi/tanórai határidőket értékelnénk.) Nagy bajban van, aki - saját tudás híján- nem tudja gyermekét a tanulásban 
segíteni. Mi elboldogulunk ezzel a rendszerrel, a gyermekeim előrehaladása folyamatos, nem tapasztalok 



visszaesést. Ez köszönhető többek között a tanárok/tanítók eddigi munkájának, a korábban kialakított tanítási 
módszerüknek. Hálásan köszönjük a lehetőséget arra, hogy gyermekeink folytathatják tanulmányaikat. 

 Problémám nincs, bár több jegy is születhetett volna már, de ez csak egyes pedagógusokra igaz, mert van aki 
szépen osztogatja. Nem könnyű időszakon vagyunk túl- és nem is igazán tudhatjuk hogy meddig tart, kitartást 
kívánok Mindenkinek ebben a nehéz időszakban! 

 Annyi észrevételem van, hogy nem mindenkinek van lehetősége nyomtatni és szkennelni. 

 A kicsiknél fontos lenne, hogy alkalmanként lássák a tanító nénit, mert ott még nagyon sokat jelent a személyes 
kapcsolat. A szöveges üzeneteknek, amit a gyermek az értékelés során kap nagyon nagy jelentősége van. 
Minden nap várja és fontos a megerősítés ezen formája. Egy szülő nem pótolhatja azt a környezetet és a 
pedagógust, aki eddig terelgette a helyes irányba. nekik még ez fontos lenne. 

 Dolgozó szülőként nagyon nehéz tartani az időpontokat. A gyerekek még alsósok, a feladatok megértéséhez sok 
segítséget igényelnek, főleg ha új anyagról van szó. 

 A testnevelést kellene valahogyan megoldani, ha nem is jegyre akkor a gyerekek becsületessége alapján szülői 
segítséggel, köszönöm. 

 A felső tagozatban a határidő a feladat visszaküldésére lehetne egy kicsit több, mert ahol kettő vagy több gyerek 
van ott nehéz megoldani a rövid határidőt. Ha a szülő (esetünkben a nagyszülő) rendesen el szeretné magyarázni 
a gyerekeknek az anyagot, arra kevés az idő! Esetünkben ráadásul a két gyerekre egy számítógép van, ez is 
nehezíti a határidő betartását. 

 Néha jó volna ha video hívásban volnának a gyerekek a tanárral,(matek, földrajz, természet,) mert nem mindig 
lehet elmagyarázni nekik a feladatot. És ha magyarázni kell, akkor nagyon nem elég a 45 perc!! Sokszor nem tart 
szünetet, és végig üli a 9-14:00 tanidőt. Köszönöm! 

 Az értékeléssel kapcsolatban, nekünk az jobb, amikor a tanár az adott feladathoz írja az értékelést, mert így 
jobban látjuk, hogy mire kapta a jegyet és miért. 

 
És többen írták: 
Az tanárok, gyerekek, ügyesen belejöttek. Megoldották a vírus végett létrejött távoktatást. Csak gratulálni tudok 
és megköszönni..! Áldás, Békesség! 
 


