
„A személyességet próbáljuk megőrizni” – Baranyai kisiskolák az online térben

A kutatás célja: a COVID-19 járvány alatt működő digitális oktatás

kisiskolák körében való megvalósulásának feltárása 2021 tavaszán

Kutatási kérdések:
Miben ragadható meg a csak alsó tagozattal működő kisiskolák specialitása

a digitális oktatás tekintetében?

Miként válaszolnak az új kihívásokra?

Milyen stratégiákat alkalmaznak a diákok elérése és az oktatás

eredményessége érdekében?

Módszer: félig strukturált interjú 10 Baranya megyei csak alsó tagozattal

működő tagintézmény/telephely vezetőjével

Pécsi Tudományegyetem

Andl Helga – Laki Tamásné

A kutatás kerete
1. Mind a nemzetközi (tk. Harrison – Busher, 1995; Fickermann et al.,

1998), mind a hazai szakirodalomban (tk. Forray, 1998, 2009; Imre, 2009;

Laki, 2015; Andl, 2020) fellelhetők a kistelepülések oktatási helyzetére, a

kisiskolákra vonatkozó kutatási összefoglalók. Tudomásunk szerint a

digitális átállás hatásait ezen intézményekben még nem vizsgálták.

2. A digitális tanrenddel, az online oktatással, ezek magvalósulásával, az

átállás következményeivel vagy egyes részterületeivel Magyarországon is

több kutatás foglalkozott. (pl. Molnár et a., 2021; N. Kollár, 2021) A

kutatások között megjelentek a méltányosság aspektusait hangsúlyosan

vizsgáló kutatások is (Hermann, 2020; Kende – Messing – Fejes, 2021),

melyek alapján megfogalmazható, hogy a település hátrányos helyzete,

valamint a HH, HHH, SNI tanulók magas aránya miatt nehezebb elérni a

diákokat, a tanulók meglévő hátrányai fokozódnak.

Eszközellátottság
• nagy eltérések: „minden családban több eszköz” vs. „valamilyen

eszköz”

• laptop/tabletkölcsönzés „Idén majdnem az összes laptopot (16)

kiadtuk.”

• szükség esetén iskolai számítógéphasználat lehetősége

További problémák:

• van eszköz, de nincs internet (ingyenesség?)

• van eszköz, de nincs saját szoba

• van eszköz, de nincs íróasztal

• egyéb eszközhiány (papír, olló, ragasztó stb.)

Támogatás, kapcsolatok

• támogatás (nemzetiségi) önkormányzattól: pl. falugondnoki szolgálat,

laptop, húsvéti csomag, közmunka rugalmas időbeosztása

• családsegítő szolgálattal való együttműködés

• szakmai segítség: tantestület tagjai, FB-csoportok, Pedagógiai

Oktatási Központ (műhelymunkák), társintézmény vezetője

• szülőktől érkező segítség (pl. saját webes felület készítése, esti séta

során másnapi dolgozat kiosztása)

• egykori diáktól érkező segítség (laptopfelajánlás)

„Mindig beírtam, hogy megoldottam mindent. Eléggé önjáró vagyok,

mert azt tapasztalom, hogy mindig később jön a segítség.”
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Konklúzió
A digitális oktatás bevezetése nagy kihívás elé állította az intézményeket, számos problémára kellett megoldást találniuk.

A vizsgált intézmények a lehetőségekhez mérten többnyire rugalmasan alkalmazkodtak az új helyzethez, és sokféle módon törekednek arra, hogy 

valamilyen formában minden diák részt vegyen a tanulásban. 

A település hátrányos helyzete, valamint a HH, HHH, SNI tanulók magas aránya miatt nehezebb elérni a diákokat, meglévő hátrányaik számos 

okból tovább fokozódnak (vö: Kende – Messing – Fejes, 2021), azonban a kis létszámnak és az amúgy is napi gyakorlatként alkalmazott 

differenciálásnak köszönhetően az egyéni bánásmód érvényesítésére több a lehetőség, így a vizsgált intézményekben a méltányosság

szempontjai markánsan érvényesülnek.

Online órák
• egy iskolában nincs online tanóra

• többi iskolában napi 2-4 online óra

Tantárgyak
• magyar, matematika mindenhol

• nemzetiségi német „ez a fennmaradás ára”

• környezet, hittan, technika, angol, ének „gyere, ha van kedved

énekelni vagy beszélgetni”

Felületek
• KRÉTA, Zoom, Skype, Messenger, Jitsi, saját felület

Programok
• LearningApps, Wordwall, Kahoot, Google űrlap, Okos Doboz, Quizlet,

Prezi, YouTube, ppt

• saját készítésű feladatlapok, gyakorló játékok, dolgozatok

Kommunikáció a szülőkkel
• rendszeres kapcsolattartás (telefon, FB Messenger, e-mail, KRÉTA)

• online órán személyesen

Nehezen elérhető családok
- elérhetetlen gyerek nincs (tavaly 3 iskolában volt)

- szociális segítő, családsegítő bevonása

- négy iskolában kontakt órák felajánlása a digitális mellett

„Egyre inkább lelkigondozói feladataink is vannak. Belefáradtak a 

gyerekek is és a szülők is.”

„Kérdeztük az apukát, szükség van-e pszichológusra, de inkább a 

tanítónénivel beszélgetett a kislány.”

„Az együttrezgés rendkívül fontos, ez nem jön át így itt az éteren.”

Eredmények:


