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TÁRGY: A távoktatás megtervezése és megszervezése a szükségállapot 

ideje alatt – kezdeti eredmények és kihívások 

 

Tisztelt Kollégák és Kolléganők! 

A szükségállapot első két hetében (2020. március 16–27.) megvalósított távoktatás figye-

lemmel kísérése során számos releváns adatot és visszajelzést gyűjtöttünk be, amelyekből 

azt a következtetést vontuk le, hogy az általános iskolák és a középiskolák igazgatói, 

oktatói és szakmunkatársai szakmai szempontból a helyzet magaslatán állnak, 

amely a következőkben nyilvánul meg:  

• Az iskolák által kidolgozott heti operatív tervek arra utalnak, hogy a pedagógusok 

felelősségteljesen alkalmazkodtak a megváltozott munkakörülményekhez, oda-

adóan készítik elő a tananyagot, és arra törekszenek, hogy színvonalas kapcsolatot 

tartsanak fenn tanítványaikkal és azok szüleivel, a tanulás és a pszichoszociális 

támogatás érdekében. 

• A tanárok a televízióban megvalósuló órák, valamint az ezeket kiegészítő, a saját 

tantárgyaikra vonatkozó oktató jellegű tevékenységek iránti felelősségteljes hoz-

záállásra ösztönzik a tanulóikat.  

• A tanárok több mint 60%-a használja a tanulók számára a tanulást érdekesebbé 

tevő különböző tanulási platformokat, továbbá hatékonyabban és eredményeseb-

ben használják fel az időt az oktatás megtervezésére és a tanulók előmenetelének 

követésére. A tanároktól kapott visszajelzésekből látható, hogy jelenős részüknek 

nem volt tapasztalata az oktatási platformokkal, de a kapott utasítások alapján na-

gyon rövid idő alatt és sikeresen sajátították el az azok használatához szükséges 

tudást és készségeket, tekintettel arra, hogy ezek a felkínált platformok nagyon jól 

működnek. 

• Minden iskola megtalálta annak módját, hogy azon tanulók számára is biztosítsa 

a tanuláshoz való jogot, akiknek nincs lehetőségük a kommunikációs csatornák 

használatára, de szerencsére ilyen helyzetben a tanulók kevesebb mint 5%-a van. 



• 2 • 

 

• A tanárok alkalmas rendszereket fejlesztettek ki a tanulók előmenetelének köve-

tésére, jegyzeteket vezetnek tanulási eredményeikről, aktivitásaikról és az oktatás 

alatt a tanáraikkal és diáktársaikkal folytatott kommunikáció során tanúsított ma-

gatartásukról. Már akadnak példák a jól megszerkesztett elektronikus tanulói port-

fóliókra, melyekben a tanárok diákjaik munkájának/teljesítményének lenyomatait 

őrzik, valamint az előmenetelükről készült feljegyzéseiket is. Ezek és minden más 

információ hasznos lesz majd a 2019/2020-as tanév második félévének végén le-

zárásra kerülő osztályzatok meghatározása során.  

A begyűjtött adatok rendszerszerű összegzéséből a kezdeti eredmények mellett az is lát-

ható, hogy akadnak olyan kérdések és témakörök, amelyek további magyarázatot 

igényelnek a távoktatás megfelelő minőségének biztosítása és az oktatás során meg-

valósuló kommunikáció fejlesztése érdekében. Az erőforrások (emberi és műszaki) minél 

jobb beosztása szükségeltetik, valamint a tanulóknak több tantárgy oktatásába való opti-

mális bevonása. Ennek értelmében foglaljuk össze a tanárok számára a következő utasí-

tásainkat: 

• A távoktatás megvalósításának alapját a meglévő tantervek és a tanítási-tanulási 

programok képezik, ezért a tanulók munkájának megszervezésekor a televízióban 

sugárzott óráknak (tanítási egységeknek) biztosítunk elsőbbséget, mert azok a 

meglévő tantervekkel és programokkal összehangoltak. Ez azt jelenti, hogy a ta-

nárok meg kell, hogy ismerkedjenek a https://www.rasporednastave.gov.rs/ lin-

ken elérhető, a közvetítésre kerülő órák tervezetével. Minden héten elérhetővé 

tesszük a következő hét hétfőjétől péntekéig terjedő időszakban megvalósításra 

kerülő összes tanítási egység címét. A televíziós tanítási egységek megvalósításá-

nak heti tervébe történő betekintést követően, a tanároknak a következő napon 

(hétfő) össze kell hangolniuk ezzel a tevékenységüket, az operatív terveiket pedig 

kedden küldhetik meg az iskolaigazgatóságoknak a tárgyalt hétre vonatkozóan. 

• A nemzeti kisebbségek nyelvén megvalósuló távoktatásban használhatók azok az 

órafelvételek, amelyek szerb nyelven és a kisebbségek nyelvén is elérhetők, a mű-

sorok közvetítésének időbeosztásával kapcsolatosan javasoljuk a tanároknak, 

hogy kövessék a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak honlapjait és a 

https://www.rasporednastave.gov.rs honlapot az Obrazovanje na daljinu na jezi-

cima nacionalnih manjina fejezetnél. Itt tájékozódhatnak a közvetített anyagok 

utólagos megtekintésének a lehetőségéről, valamint más digitális tartalmak elér-

hetőségéről is. 

• A tanároknak a televíziós órák után további magyarázatokkal és értelmezésekkel 

kell szolgálniuk a további gyakorlatok vagy a rögzítés folyamatának érdekében, 

ezzel együtt figyelembe kell venni a tanulók irányában támasztott elvárások ter-

jedelmét és mennyiségét is, mert több órát is lehallgatnak több tantárgyból ugyan 

azon a napon. 

• Ha a tanárok már korábban megtartották a televíziós műsorban adásba kerülő ta-

nítási egységeket, akkor tanítványaik számára segítséget kell biztosítaniuk ezek-

nek a tartalmaknak a begyakorlásához, és össze kell ezeket hangolniuk a soron 

következő tanítási egységekkel az elvárt tanulási kimenetelekkel és a programmal 

összhangban. 

https://www.rasporednastave.gov.rs/
https://www.rasporednastave.gov.rs/
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• A házi feladatokra vonatkozóan tekintettel kell lenni a tanulók napi vagy heti 

szintű kötelezettségeire, mert a szülők visszajelzései arra utalnak, hogy a távokta-

tás óta a tanulók több, vagy jelentősen több házi feladatot kapnak, mint rendes 

körülmények között, vagy pedig összetettebbek és terjedelmesebbek a házi fel-

adatok. Fontos, hogy a tanárok a házi feladatok tervezésekor az egyéni képessé-

geket is figyelembe vegyék (különböző összetettség, különböző számú feladatsor 

és különböző követelményrendszer felállítása az egyes tanulók számára).   

• Emlékeztetjük a tanárokat arra, hogy a tanítványaik tanulási folyamatba történő 

bevonása során, törekedjenek arra, hogy a tanulók mentesüljenek a digitális erő-

szak bármely megnyilvánulási formájától. A tanári odafigyelés ellenére is előfor-

dulhat, hogy egy apró figyelmetlenség miatt a tanuló digitális erőszak veszélyének 

lehet kitéve. Ez konkrétan azt jelenti, hogy - a gyermekkel a virtuális világban 

történő visszaélés megakadályozása céljából (soha nem lehetünk biztosak abban, 

hogy a tanár elektronikus postája védett a „behatolástól”, majd a visszaélésektől) 

- nem kellene olyan videófelvételt/fényképet leadásra kérni tőlük, amelyen tanít-

ványuk látható.   

• Annak ellenére, hogy a szükségállapot körülményeihez a tanárok többsége fele-

lősségteljesen alkalmazkodott, fontos, hogy a tanulókkal folytatott távoktatást úgy 

tervezzék meg, hogy a tanárok és a diákok számára is biztosítsanak megfelelő 

időmennyiséget a munka elvégzéséhez. A távoktatás ugyan sok lehetőséget nyújt, 

mégsem jelenti azt, hogy a tanárok, tanítványaik és azok szülei az egész napot a 

platformokon és a kommunikációs felületeken töltik. A munkát meghatározott 

„munkaidőben” / tanulási időben kell megtervezni, amit a tanár megbeszél a ta-

nulókkal és a szüleikkel. Ha a tanulók délelőtt a televíziós órák követésével része-

sültek az oktatási folyamatban, a további kiegészítéseket és a házi feladatok ki-

osztását, valamint a más jellegű kötelezettségről történő tájékoztatást az adott 

napon, 17:00 óráig be kell fejezni. Ha a tanulók a délutáni órákban követték a 

televíziós órákat, a további munkára ösztönző feladatokat a következő napon kell 

számukra feladni, a délelőtti órákban. Az ismertetett ütemezést figyelembe kell 

venni azon tantárgyak etében is, amelyekből nem készülnek televíziós órák. 

• Szükség van továbbá arra is, hogy a tanulónak megfelelő idő álljon rendelkezé-

sükre a feladatok elvégzéséhez és a visszajelzések megküldéséhez. Tekintettel 

arra, hogy még mindig nem láthatjuk előre a távoktatás időtartamát, figyelembe 

kell venni a tanárok és a tanulók munkabírását, hogy fenntartható legyen a jelen-

leg meglévő motiváció. Ebben leginkább az osztályfőnökök segíthetnek úgy, 

hogy a tanulók időbeosztását követik. Ők, ha az szükségesnek mutatkozik, felhív-

hatják a kollégáik figyelmét a tanulók túlzott mértékű megterheltségére. 

• A tanulók előmenetelének követésére vonatkozóan a formális osztályozás elvei 

maradnak érvényben, amelyről az utasítást 2020. március 18-án megküldtük az 

iskolák számára.  Ebben a távoktatás során felhasználható platformokról és esz-

közökről is tájékozódhatnak, melyek az Oktatásfejlesztési Intézet honlapján is el-

érhetők. Emlékeztetünk mindenkit arra, hogy a távoktatás időszaka alatt folyama-

tosan kell követni a tanulók tanulmányi előmenetelét a már ismertetett módokon 

(a programtartalmak elsajátításának minősége és szintje az elvárt kimenetelhez 

viszonyítva). Amennyiben folyamatosan evidentálják a tanulók előmenetelére 
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vonatkozó összes adatot, az év végi összegző osztályzatok gond nélkül meghatá-

rozásra kerülnek majd.  

• Amennyiben a tanárok úgy látják, hogy tanítványaiknak gondot okoz az egyes 

IKT eszközök alkalmazása, kívánatos lenne az alkalmazást segítő egyszerű tech-

nikai utasítás megküldése számukra. Ebben az esetben különös tekintettel kell 

lenni a tanulói korosztályra és a digitális kompetenciáikra. 

• Emlékeztetjük a tanárokat arra, hogy számos olyan család él országunkban, ahol 

egyszerre két vagy három gyermek is tanul, ami azt jelenti, hogy nekik két-három 

számítógépre lenne szükségük, amit viszont nem várhatunk el tőlük. Ezért ismét 

tájékoztassák a tanulókat és a szülőket arról, hogy milyen módon nézhetik újra a 

televíziós órákat, akár többször is. 

• A megvalósított órák és más oktató-nevelő tevékenység nyilvántartása az elektro-

nikus vagy nyomtatott naplóban, amikor csak lehetséges legyen összehangolva a 

megvalósított televíziós órákkal, szükség esetén pedig más órákat (tanítási egysé-

geket) is be kell jegyezni, amelyeket a tanárok maguk készítettek elő és közvetí-

tettek a saját tantárgyaikra vonatkozóan. Nem szükséges kétszer bejegyezni a ta-

nítási egységeket, ha azok a televíziós órák előtt megvalósultak. 

Tisztelt Kolléganők, Kollégák, ezúttal élve a lehetőséggel, elismerésünket szeretnénk ki-

fejezni a mindannyiunk számára a kedvezőtlen körülmények között tanúsított odaadó 

munkájuk iránt. Felhívjuk figyelmüket, hogy mindenekelőtt a saját egészségüket és csa-

ládjuk egészségét tartsák szem előtt, és kérjük Önöket, hogy használják ki a tanulókkal 

és szüleikkel közösen használt kommunikációs csatornákat arra is, hogy felhívják a fi-

gyelmet a járvány leküzdése miatt bevezetett intézkedések betartásának a fontosságára. 

Szívélyes üdvözlettel,   

Mladen Šarčević miniszter 


