
16 16 Családvédelmi beavatkozások

16.1  A gyermekek és a családok online védelme 
érdekében tehető lépések

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben sok más megoldandó feladat mellett a családok 
életét nehezíti az is, hogy az óvodák, iskolák egy része rövidebb-hosszabb időre kényte-
len felfüggeszteni a személyes jelenléten alapuló nevelő-oktató munkát. Ebben a nehéz 
szituációban a gyermekek és családok online biztonsága és más családvédelmi feladatok 
ellátása összehangolt, sürgős beavatkozást igényel valamennyi érintett szereplőtől. Az 
állam, a szociális és oktatási intézmények, a szolgáltatók és a családok közös feladata, hogy 
megteremtsék és fenntartsák azt a védőhálót, amelynek segítségével az online világban és a 
járvány miatti korlátozások és bezártság idején is testi, lelki és intellektuális biztonságban 
tudhatjuk gyermekeinket. 

A védelmi háló három pillérre épül. Az állam feladata elsősorban a gyermekek védel-
mét célzó szabályozási környezet megteremtése és annak időszakonkénti korrekciója, 
valamint a szabályok ellenőrzését és betartatását biztosító intézmények működtetése. 
Emellett az államnak az is feladata, hogy feltárja az online kockázatokat, és elősegítse 
a médiatudatosság fejlesztésének általánossá válását az oktatásban. Az állam feladata 
továbbá az általa fenntartott szociális és oktatási intézmények ennek megfelelő működ-
tetése, illetve a nem állami intézmények működésének felügyelete. Ezeknek a tevékeny-
ségeknek a fontossága és az ehhez kapcsolódó felelősség a koronavírus-járvány miatt 
kialakult helyzetben önmagában is felerősödött (egyszerűen az online térben eltöltött 
több idő és a fáradó szülői, nevelői figyelem miatt), ugyanakkor mindez kiegészült olyan 
feladatokkal, amelyeket a családok vállaltak át vagy voltak kénytelenek átvenni az isko-
láktól, óvodáktól a gyermekek otthoni tanulásával összefüggésben. 

Az iparági szereplőknek (például a nagy tévétársaságok, telekommunikációs cégek) 
amellett, hogy betartják a gyermekvédelmi rendelkezéseket, óriási szerepük van abban, 
hogy a szülők és gyermekeik megfelelő információkkal rendelkezzenek a tartalmak ter-
mészetét, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó védelmi eszközök működését illetően.

Az állam, illetve az iparági szereplők közreműködése azonban csak akkor eredményez 
hatékony védelmet, ha a családok is aktívan részt vesznek a védelem feltételeinek meg-
teremtésében, amely részben megfelelő tájékozottságot, részben tudatosságot jelent.  
A három pillér egymást kölcsönösen figyelembe véve és támogatva képes csak a megfe-
lelő védelem biztosítására.
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A koronavírus-járvány idején és más olyan krízishelyzetekben, amikor a nevelési-oktatá-
si, valamint a szociális intézmények egyes feladatait más szereplőknek kell átvenniük, az  
ábrán bemutatott védőháló – az egyes felelősségi körök, a szereplők és az általuk ellátott 
feladatok köre – módosulhat, bővülhet.

16.2  Lépések a biztonságos és pozitív online 
tapasztalatok érdekében

2020 áprilisában, számos nemzetközi szervezet együttműködésében készült az a doku-
mentum, amely a gyermekek online védelmének legsürgősebb feladatait rögzíti.1 Az in-
tézkedések, beavatkozási lehetőségek között szerepel többek között: 

A gyermekek online támogatása, tudatosítás:

a) A szülők, nevelők, állami hatóságok és médiapiaci szereplők ismerjék fel, hogy a 
gyermekek a változás kulcsfigurái, és fel kell őket vértezni az online médiakörnyezet-
ben való eligazodáshoz szükséges készségekkel és információkkal.

b) Lehetőséget kell adni a gyerekeknek az online információszerzésre – megfelelő, élet-
korukhoz, érdeklődésükhöz illő tájékoztató-oktató tartalmak biztosításával, a tuda-
tos, kiegyensúlyozott és biztonságos online jelenlét támogatásával.

c) Meg kell ismertetni velük a lehetséges online kockázatokat, kezelésük módját, és azt, 
hová fordulhatnak segítségért.

d) Lehetőséget kell biztosítani a gyerekeknek az online önkifejezésre, arra, hogy „hal-
lassák a hangjukat”, akár a kreatív önkifejezés, akár a társadalmi részvétel, a digitális 
állampolgárság a cél. Ez a hátrányos helyzetűek, lemaradók számára különösen fon-
tos lehetőség az esélyegyenlőség biztosítására, a digitális szakadék csökkentésére.
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A szülők, nevelők, családok támogatása a gyermekek online védelmének segítésében:

a) A gyermekekhez legközelebb álló felnőttek feladata, hogy segítsék őket eligazodni az 
online világ lehetőségei és kockázatai között. Ezért fontos a szülők, nevelők tájékoz-
tatása, képzése: meg kell ismertetni őket az online média jelenségeivel, a gyermeke-
ket érintő kockázatokkal, azok megelőzésével és kezelésével. Az állam és a média- 
piaci szereplők feladata, hogy ezekkel az információkkal ellássák őket.

b) A családok, nevelők feladata, hogy családi szabályrendszert, házirendet2 alakítsanak 
ki a gyermekek digitáliseszköz-használatára vonatkozóan. Az új médiakörnyezetben 
is szükség van keretekre, szabályokra, amelyekkel csökkenthetők az online kockáza-
tok, és elkerülhetőek a médiahasználatból fakadó családi konfliktusok. Ezek a szabá-
lyok a gyermek életkorának, fejlődésének megfelelően rugalmasan változtatandók, 
akár vele közösen is kialakíthatók.

c) Ki kell alakítani az egyensúlyt az online és az offline lét között, megelőzni a túlhaszná-
latból fakadó egészségügyi, jólléti problémákat (pl. evés- és alvászavarok, mozgás- 
hiány).

d) Védeni kell a gyermek eszközeit, és magát a gyermeket is (műszaki megoldásokkal, 
az adatvédelmi beállítások kezelésével, jelszavak, vírusvédelem, a kisebbek számára 
szülői felügyeleti megoldások használatával).

e) Fontos, hogy a gyermekkel a digitálismédia-használat során szerzett élményeiről, ta-
pasztalatairól beszélgessünk, különösen az online kommunikáció, a rossz érzéseket 
keltő tapasztalatok, a médiaüzenetek céljaival kapcsolatban (például a reklám- és 
nem reklámcélú tartalom elkülönítése, a befolyásolás felismerése).

f) A felnőttek figyeljék a szorongás, stressz tüneteit. A túlhasználat önmagában is okoz-
hat rossz közérzetet, elégedetlenséget, ürességérzést. Az online és offline jelenlét 
közötti egyensúly megteremtésével ezek a tünetek elkerülhetőek.

g) A szorongás, stressz azonban lehet egy online szerzett zavaró vagy ijesztő élmény, 
esetleg a cyberbullying jele is. Az online zaklatást elszenvedő gyermek viselkedése 
(befelé fordulás, a médiahasználat során tapasztalható idegesség, korábbi kedvelt 
tevékenységektől való elfordulás) árulkodó lehet. Kérjenek időben segítséget!

Biztonságos online tanulási környezet biztosítása a gyermekek számára:

a) Az iskolák hozzanak létre olyan biztonsági és adatvédelmi szabályzatot és háziren-
det3, amely erre az új helyzetre is reagál. A dokumentum szabályozza egyértelműen 
az online viselkedést például az élő online videokonferencián történő megjelenéssel 
(megfelelő öltözet, nem az ágyon fekve stb.) kapcsolatban.

b) A tanár-diák és diák-diák kommunikáció legyen átlátható, transzparens, szabályozott.
c) Az iskola fogalmazzon meg határozott elveket, szabályokat az online viselkedéssel 

kapcsolatban, és ezeket tartassa be. Támogassák és ellenőrizzék a gyerekek egymás 
közötti pozitív kommunikációját az online iskolai térben. 

d) Az online zaklatás megelőzése érdekében érdemes lehet antibullying-szabályozást 
is kialakítani és betartatni. Minden résztvevő kapjon segítséget az online konfliktu-
sok rendezéséhez.

e) Az online platformok kiválasztása legyen átgondolt. Olyan gyermekbarát és bizton-
ságos felületet kell találni, amely biztosítja, hogy csak az arra jogosultak érik el az 
online tanulási felületeket, és ezek a platformok nem rögzítik alapértelmezetten az 
online tanórákat.

2 Példa magyarul: Családunk digitális házirendje. Forrás: https://www.facebook.com/creativescience.hu/
photos/a.216774528865064/665811810627998/, angolul: Family Online Safety Agreeement. Forrás: https://
www.fosi.org/good-digital-parenting-tool/family-online-safety-agreement.

3 Egy angol nyelvű útmutató: https://www.stopbullying.gov/prevention/rules.  
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f) Az iskolák igyekezzenek biztosítani a tanácsadó, támogató iskolai személyekkel (vé-
dőnő, iskolapszichológus, iskolai szociális munkás) való online (de szükség esetén 
akár személyes) kapcsolattartás lehetőségét. A vegyes vagy digitális munkarendű 
tanulás okozta stressz, a túlterheltség, kifáradás, a motiváció- vagy feladatvesztés, 
a magányérzés, a családi problémák vagy a családon belüli erőszak esetén is legyen 
lehetőség segítségkérésre. Az iskola adjon információt arról, milyen helyzetben hová 
lehet fordulni.

g) Indokolt lehet olyan egyszerű jelzőrendszer kialakítása, amely segítségével a gyer-
mek, a szülő vagy a pedagógus felmérheti a gyermek testi, lelki veszélyeztetettségi 
állapotát.

h) A biztonságos, a gyermek védelmét szolgáló tanulási környezet biztosításához tar-
tozik az online környezettől való elzárkózást lehetővé tevő feltételek biztosítása is 
(pihenés, szabadidő, magánélet feltételei). 

Az online platformok biztonságosabbá és gyermekbarátabbá tétele:

a) Az esélyegyenlőtlenség csökkentése érdekében a lemaradók számára is biztosíta-
ni kell a megfelelő digitális eszközöket, internet-hozzáférést és a digitális eszközök 
használatával, a platformok működésével és a tartalmak megítélésével kapcsolatos 
alapvető oktatást, tájékoztatást.

b) A fizetős szolgáltatások esetében el kell kezdeni kidolgozni azokat a feltételeket, le-
hetőségeket, amelyek segítségével ezek ingyenesen vagy kedvezményesen besze-
rezhetők, használhatók. Érdemes megfontolni akár iskolai szinten az ezekre való be-
ruházást az egységes iskolai platformkínálat érdekében is.

c) A gyermekek által használt eszközök legyenek biztonságosak, védettek. (Külső vé-
delem, vírusvédelem, jelszóvédelem, ideális esetben tartalomszűrés, a kisebbeknél 
szülői felügyelet.) 

d) Olyan platformot, szolgáltatót érdemes választani, aki támogatja a gyermekek on-
line védelme érdekében teendő intézkedéseket, átláthatóvá teszi az adatvédelmi és 
egyéb biztonsági beállításokat a gyermekek, pedagógusok, szülők számára is.

16.3  A gyermekek digitális egészségének, jóllétének 
biztosítása

A gyermekvédelemmel foglalkozó szakértők megegyeznek abban, hogy a koronaví-
rus-járvánnyal kapcsolatos korlátozások miatt a gyermekek mentális egészsége és jóllé-
te fokozott aggodalomra ad okot. Egy Nagy-Britanniában, a tavaszi lezárások idején foly-
tatott kutatás azt mutatta ki, hogy a pedagógusok csaknem háromnegyede gondolja azt, 
hogy a bezártság rossz hatással van a gyermekek biztonságára és jóllétére.4 Egy másik 
brit kutatás arra jutott, hogy a fiatalok 43%-a érzett növekvő szorongást, egyharmaduk 
pedig a pánik tüneteit tapasztalta magán a tavaszi iskolabezárások idején.5

4 Coronavirus has led to major change in attitudes about parental responsibility for children’s education, survey 
shows. Forrás: https://www.exeter.ac.uk/news/research/title_793916_en.html.

5 Young people’s anxiety increases as fears for future employment prospects mount, warns The Prince’s Trust. 
Forrás: https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/news-views/young-people-in-lockdown.
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16.3.1 Hogyan támogathatjuk a gyermekek digitális egészségét?

Iskoláskor alattiak

Óvodás korú gyermeket ne hagyjunk felügyelet, szülői kontroll nélkül a digitális eszközök 
használata, illetve internethasználat közben, kövessük folyamatosan a tevékenységét. 
Az önálló internethasználat ebben a korban nem javasolt. A tartalomválasztás szülő és 
gyermek közös döntése legyen. Másfél éves korig ne használjon a gyermek képernyőt, 
legfeljebb a családdal, barátokkal történő online kommunikáció esetén. Négy éves kor 
alatt legfeljebb napi egy, utána napi két óra képernyőidő javasolt, lehetőleg nem egyben. 
A képernyő előtt töltött időt kövesse mozgás, közös játék.

Tanácsok:

 y Gondoljuk végig, milyen online kapcsolattal rendelkező eszközökhöz férnek hozzá a 
gyerekek (ne csak a telefonra, tabletre, hanem a játékkonzolokra, esetleg okos játé-
kokra is figyeljünk). Törekedjünk ezek biztonságos beállítására.

 y Az óvodás korú gyermek ne használja önállóan az eszközt (ne lépjen ki az általunk 
megnyitott felületről, alkalmazásból). Az általa használt eszközön ne legyen auto-
matikus fizetési lehetőség. Használat után ellenőrizzük a készüléket, és az esetleg 
véletlenül megnyitott/letöltött tartalmakat távolítsuk el.

 y Védjük az alkalmazásboltot jelszóval, gyűjtsük egy képernyőre a gyerek által hasz-
nált alkalmazásokat.

 y Tartsuk be a gyártók, fejlesztők által javasolt életkori korlátokat! Óvodás korú gyer-
mekek esetében a szülő döntse el, milyen tartalmakat engedélyez, ő lépjen be az 
alkalmazásba.

 y Ha problémás tartalommal találkozunk szülőként, jelentsük azt a megfelelő felületen 
(a problémás tartalmakról és ezek jelentéséről később részletesebben beszélünk).

 y Ne aggódjunk túlságosan! A gyermekek számára készült weboldalak általában biz-
tonságosak és számtalan hasznos lehetőséget rejtenek. Ugyanez igaz a megfontol-
tan kiválasztott alkalmazásokra is. 

1–4. évfolyam

A 6–8 éves gyermekek egyre függetlenebbé válnak a technológia és az internet haszná-
latában. Közülük sokan saját eszközzel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a tartalomvá-
lasztásban, a képernyőidő eltöltésében is nagyobb a szabadságuk. Onlinemédia-haszná-
latuk általában megegyezik a fiatalabbakéval (játékok, videótartalmak megtekintése), de 
előfordulhat, hogy önállóan hozzáférnek a nagyobbaknak vagy akár felnőtteknek szánt 
tartalomhoz. 

A 8–10 évesek már elkezdik megismerni a közösségimédia-platformokat (TikTok, Snap-
chat vagy Instagram). Az idősebb felhasználóknak szánt online tartalomhoz való hoz-
záférés, valamint az önálló online jelenlét vágya azt jelentheti, hogy fokozott a veszélye 
annak, hogy nem megfelelő vagy aggasztó tartalmat látnak, amely hatással lehet közér-
zetükre.
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Tanácsok:

 y Tudatosítsuk, hogyan érezzük magunkat a túl sok internethasználat után (fejfájás, 
szétszórtság).

 y Egészséges médiahasználati minta mutatása: étkezések közben a szülők se használ-
ják a mobiltelefont az asztalnál, és ne a hálószobában tegyék töltőre.

 y Törekedjünk az online és az offline lét egyensúlyára, szabadtéri tevékenységekkel 
vagy közös családi programokkal ellensúlyozzuk a képernyő előtt töltött időt.

 y Törekedjünk arra, hogy a gyermek megismerje és kihasználja az online világ lehető-
ségeit; mutassunk olyan tevékenységeket, amelyek túlmutatnak a játékon, zenehall-
gatáson, iskolai feladatokon, például online információkeresés, tájékozódás, hobbi-
hoz kapcsolódó online tevékenységek.

 y Állítsunk fel határokat, szabályokat: jelöljünk ki képernyőmentes időszakokat, tevé-
kenységeket. A gyerekek ne vigyék magukkal digitális eszközeiket a hálószobába, az 
ágy közelébe.

 y A szülői felügyeleti eszközök használata ennél a korosztálynál különösen fontos.
 y A szülő, a család támogató, odafigyelő attitűdje segíthet abban, hogy ha a gyerekek 

online környezetben veszélyes helyzetbe kerülnek, kérhessenek segítséget. 

5–8. évfolyam

A 10–12 éves fiatalok már teljesen önállóan és napi rendszerességgel használják a digi-
tális eszközöket és az internetet, a közösségi médiát, az online játékokat és a videómeg-
osztó platformokat. 

A 13 éves kor a közösségimédia-platformokra történő regisztráció hivatalos korhatára. 
Ebben az életkorban a legtöbb gyermek rendelkezik – akár több – közösségimédia-fiók-
kal. Fontos tudni, hogy a szolgáltatók fokozottan védik a 13–18 éves felhasználókat, ezért 
is fontos a regisztrációkor a helyes életkor megadása. A közösségimédia-platformok szé-
lesebb körű használata, a kortársak erőteljes hatása, az online kommunikáció előtérbe 
kerülése növeli a kockázatoknak való kitettséget, és a gyerekek sajnos egyre több kocká-
zatban érintettek.

Íme néhány, a digitális jólléthez kapcsolódó fő szempont, amely egy 10–14 éves fiatalt 
érinthet:

 y Túlhasználat: Ebben a korosztályban a képernyőidő önmagában már nem jó muta-
tó. Aggodalomra ad okot, ha az online tevékenységek jelentős része passzív, céltalan, 
időkitöltő jellegű, ha a gyermeknek nehezére esik megakasztani online tevékenysé-
gét, és nem kiegyensúlyozott az online és offline elöltött idő aránya.

 y Megfelelési vágy: Ebben a korosztályban a társak hatása nagyon fontossá válik. Ha 
másoknak tetszik, a fiatalok olyan tartalmakkal is időt töltenek, amelyek rossz érzé-
seket keltenek bennük (pl. horrorfilmnézés, erőszakos játékok). A közösségi média 
idealizált világa, az ott bemutatott testkép elérhetetlen elvárásokat támaszthat.

 y A figyelem irányítása: Az ingyenes online szolgáltatások (játékok, közösségi média) 
ravasz manipulációs eszközöket (személyre szabott információáramlás, értesítések, 
„jutalmak”) használnak arra, hogy minél hosszabb időre a képernyő elé szegezzék a 
felhasználókat. Hasznos lehet az alkalmazások esetében az értesítések kikapcsolása.

 y Online konfliktusok: A „társasági élet” online térbe kerülésekor a gyermekek még 
csak tanulják az online kommunikáció szabályait. Ezekből számos félreértés, sértő-
dés fakadhat, és az online zaklatásnak is ez lehet a melegágya. Fontos, hogy az online 
kommunikációval ismerkedő gyerekeknek a szülő segítséget, támogatást nyújtson.
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9–12. évfolyam

Az internet és a technológia ebben a korosztályban a fiatalok életének már természe-
tes részévé vált, nem pusztán alkalmi vagy rendszeres szabadidős tevékenység terepe.  
A szociális interakciók, az információkhoz való hozzáférés és az önreprezentáció elsődle-
ges terepe az internet. Ezt erősítik a társadalom elvárásai is, számos tevékenység (szeret-
teinkkel folytatott kommunikáció, tanfolyamokra jelentkezés vagy munkakeresés) szinte 
kizárólag online történik.

A 10–14 éves korosztálynál felsorolt tényezők mellett középiskolás korban az online ön-
reprezentáció kérdése különösen fontos szerepet játszik. Fontos az is, milyen online kö-
zösségekhez csatlakozik a fiatal, és ezek hogyan befolyásolják a sokszínű tájékozódást, a 
mérlegelő gondolkodást.

Tanácsok:

 y A gyerekek és a felnőttek internethasználata különböző. A felnőttek ismerkedjenek 
meg azokkal a felületekkel, tartalmakkal, amelyeket a gyerekek szeretnek, hogy job-
ban értsék, mivel is foglalkoznak a gyerekek online. A szülők tájékozódjanak ezekről 
más forrásból is.

 y Adjunk célt az internetezésnek: az iskolai feladatokon kívül az érdeklődésnek, hobbi-
nak megfelelő információk keresése, az online média kreatív lehetőségeinek kihaszná-
lása (például blog, podcast, fotók, videók készítése, játék- vagy alkalmazásfejlesztés).

 y A digitális jóllétet támogató megoldások használata: sok mobileszköz lehetővé teszi 
már a képernyőidő-limit beállítását vagy más lehetőségeket.

16.4  Nem kívánt online kapcsolatok, erőszak kockázata 
és megelőzése

A pandémia okozta veszélyhelyzetben a tavaszi iskolabezárások során több nemzetközi 
szervezet (Unicef, Europol) is jelezte6, hogy a fokozódó internethasználat növeli az online 
szexuális kényszerítés, kizsákmányolás, becserkészés, zsarolás kockázatát. Az unalom-
ból, a személyes találkozások hiányából fakadó kockázatos viselkedés, a felhasználó által 
generált tartalmak intenzitása (például szexualizált jellegű képek) küldése növelheti an-
nak kockázatát is, hogy a gyermekek felkavaró, egészséges fejlődésüket veszélyeztető, 
explicit online tartalmakkal találkoznak. Az érzékenyebb, sebezhetőbb gyerekek kocká-
zati kitettsége nagyobb, az online ragadozók őket találják meg könnyebben.

Ha a szülők nem otthonról dolgoznak, sokkal nehezebben ellenőrzik gyermekeik online 
jelenlétét, az ellenőrizetlen online tevékenység szintén növelheti a fenti kockázatoknak 
való kitettséget.

6 Children at increased risk of harm online during global COVID-19 pandemic. Forrás: https://www.unicef.org/
press-releases/children-increased-risk-harm-online-during-global-covid-19-pandemic,

 Impact of Covid-19 on Online Child Sexual Exploitation – WeProtect Global Alliance Intelligence Brief. 
Forrás: https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/5ebc58d038eb072b-
909874ca/1589401809129/Impact+of+COVID-19+on+Online+Child+Sexual+Exploitation.pdf,

 Catching the Virus – Cybercrime, Disinformation and the COVID-19 Pandemic. Forrás: https://www.europol.
europa.eu/sites/default/files/documents/catching_the_virus_cybercrime_disinformation_and_the_co-
vid-19_pandemic_0.pdf.  
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Hogyan minimalizálhatom a gyermekemet fenyegető kockázatokat?

a) Tegye priváttá online fiókjait, és ellenőrizze rendszeresen az adatvédelmi beállításo-
kat.

b) Törölje azokat a névjegyeket, kapcsolatokat, akiket a gyermek nem ismer, vagy már 
nem tartja velük a kapcsolatot.

c) Jelentés, blokkolás: tanítsa meg gyermekét, hogy nem kívánt kapcsolatfelvétel ese-
tén éljen ezekkel a lehetőségekkel, és minden platformon ismerje meg ezeket.

d) Törölje az ismeretlenektől érkező kapcsolatfelvételi kérelmet.

Mi tehetek még a gyermekem biztonsága érdekében?

a) Legyen része gyermeke online életének, tudja, mi történik vele az online világban.
b) Építsen ki nyitott, őszinte, bizalmas kommunikációt gyermekével ezen a téren is.
c) Tanítsa meg gyermekét az adatvédelmi és megosztási beállítások használatára.
d) Tudatosítsa magában és a gyerekében a nem kívánt kapcsolatfelvétel jeleit, amikor 

valaki:
 y túl sok személyes információt kér, találkozni szeretne;
 y tudni akarja, melyik szobában található a számítógép;
 y ajándékokat ígér, és szívességeket kér cserébe.

e) Állítsanak fel biztonsági szabályokat, ha mégis ismeretlennel találkozna (felnőtt kísérő).
f) Baj esetén ne hibáztassa, ítélje el gyermekét, hanem segítsen megoldani a problé-

mát (képernyőmentés készítése, blokkolás, jelentés a szolgáltatónál, indokolt eset-
ben a rendőrség bevonása).

g) Segítségért fordulhatnak a Kék Vonal segélyszolgálatához (116-111 vagy chat).

16.5  A családok támogatása digitális munkarend idején

A vegyes vagy digitális oktatás esetén a szülő szerepe, jelenléte különösen fontos. Szám-
talan feladatot kénytelen „átvállalni” az iskolától a tanulástámogatástól kezdve a mo-
tiváláson, tanulási fegyelem megtartásán át az értékelési, ellenőrzési tevékenységekig 
(miközben az ehhez szükséges szakmai tudással nem rendelkezik). Az online kapcsolat-
tartás során – bizonyos területeken – az iskola, a pedagógus is jobban belelát a családok 
életébe, ugyanakkor megszűnik a gyakran (főként a kisebb gyerekek esetében jellemző) 
akár napi szintű szülő-pedagógus kapcsolat, miközben az együttműködés szerepe, fon-
tossága felértékelődik. 

Ezért az iskolának föl kell készülnie arra, hogy a vegyes vagy a digitális munkarend idején 
más eszközökkel és csatornák használatával ismerje meg a szülők, családok helyzetét, 
lehetőségeit, problémáit, és ennek megfelelően állítsa össze a digitális oktatás tervét.

a) Digitális eszközök: Hány eszköze van a családoknak? Jut-e a gyermeknek önálló esz-
köz? Megosztott eszközök esetén javasolt a gyereknek önálló felhasználói fiók létre-
hozása. Az iskola nyújtson segítséget a gyermek fiókjának beállításában, az oktatási 
platformokra történő regisztrációban.
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b) Kimaradók: A digitális munkarend tavaszi időszakában a kimaradó tanulók körébe 
azokat sorolták, akik valamilyen technikai probléma (áram-, internet-, eszközhiány) 
miatt nem tudtak bekapcsolódni a tanulásba. A tapasztalatok alapján azonban ezt  
érdemes lehet tágabb összefüggésben kezelni, és kimaradó tanulónak kell tekinte-
ni mindazokat, akik bármilyen okból tanulási hátrányt, nehézséget szenvednek el, 
képességeiktől, lehetőségeiktől jelentősen elmaradó teljesítményt nyújtanak – akár 
a digitális eszközök, illetve más infrastrukturális feltételek elégtelen volta, akár az 
otthoni tanulástámogatás hiánya vagy más ok miatt. Az utóbbiak közé olyan okok is 
sorolhatók, mint pl. a család létszáma (3-4 gyerek tanulástámogatása nem reális el-
várás egy szülőtől), a lakhatási feltételek (nincs önálló tanulásra alkalmas hely, nincs 
mód mozgásra, sétára stb.). Ugyanígy követni kell az ideiglenes és/vagy ismétlődő 
kimaradásokat is (betegség, karantén, nincs internet stb.).

c) Időkezelés: Az iskola csökkentheti a média-túlhasználatot és kiegyensúlyozottabbá 
teheti az online jelenlétet, ha a feladatok kiadása előre tervezetten, munkaidőben 
történik. A tanár, a tanuló és a szülő saját jólléte érdekében – főszabályként – csak 
bizonyos időszakokban, tervezetten legyen elérhető. A feladatok leadásának határ-
ideje lehetőleg legyen rugalmas, de ne érintse a pihenős, regenerációs, szabadidős, 
magánélet számára fenntartott idősávokat (esti órák, hétvége stb.). Az időkezelés 
körébe tartozik a tanulói terhelés alakulásának figyelemmel kísérése. Ez a pedagógus 
és a szülő együttműködését igénylő feladat. A bezártság miatt amúgy is megválto-
zó életmód és a digitális munkarendben, többnyire egyedül, társak és a közvetlen 
személyes támogatás nélkül, ingerszegény környezetben történő tanulás szokatlan, 
és jelentős terhelést jelent a legtöbb diák számára. Ez időnként kifáradáshoz, romló 
teljesítményhez, rossz személyes hangulathoz vezethet. A digitális munkarendben – 
ahol a legtöbb esetben nincs mód megtapasztalni a tanulók tényleges „jelenlétét”, 
aktivitását, mentális és fizikai fáradtságának jeleit – sokkal erőteljesebben kell figyelni 
és következetesen kérni a szülői tapasztalatokat a tanulók terhelését illetően. A terhe-
lés további csökkentésének és a kifáradás megelőzésének eszköze a változatos mun-
kamódszerek alkalmazása, amelyet a pedagógusközösségnek össze kell hangolnia.

d) Önállóság: Célszerű, ha az iskola tájékozódik, különösen a fiatalabbak esetén, hogy 
mennyire önállóan használja a gyermek a digitális eszközöket. Ahol a szülő nincs je-
len, és nem tudja kontrollálni, ott sokkal erősebb technikai védelemre, korlátozások-
ra, illetve a tanulás fokozottabb támogatására van szükség. A gyermekeket minden 
esetben meg kell tanítani az online platformok használatára, az online viselkedés 
szabályaira; segíteni kell őket az adatvédelmi beállítások kezelésében.

e) A tanulás támogatása: Az iskola lehetőleg nyújtson segítséget abban, hogy a szülő 
és a pedagógus szerepe ne mosódjon össze. A digitális munkarendben sok feladatot 
a család (szülők, idősebb testvérek) vettek át az iskolától. Ez komoly kihívást jelentett 
még azoknál a családoknál is, ahol magasan képzettek a szülők és/vagy jó anyagi 
körülmények között élnek. A tanulástámogatás esetében a legnagyobb problémát 
a kisebb gyermekeknél a pedagógiai jellegű feladatok (feladattartás, motiválás stb.) 
megoldása és az értelemszerűen hiányzó módszertani (tantárgy-pedagógiai) tudás 
jelentette. Nagyobb gyerekek esetében pedig az, hogy a szülő nem rendelkezett azok-
kal a tantárgyi ismeretekkel, amelyekkel segíteni tudta volna gyermeke tanulását.
A szülő-pedagógus szerep összemosódása azonban a legtöbb problémát az értéke-
lés, ellenőrzés területén jelentette. A szülő sok esetben érzékelte a tanulói terhelés 
és teljesítmény ingadozását, ennek kezelésére azonban részben nem volt felkészül-
ve, részben nagyon kevés lehetőség nyílt arra, hogy ezt a gyermekét tanító pedagó-
gusokkal megossza és közösen keressenek megoldást.
A digitális munkarendre történő részleges vagy teljes áttérés esetén a szülők támo-
gatására és lehetőség szerint tehermentesítésére is célszerű ügyelnie az iskolának. 
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Működtetni kell azokat a csatornákat, amelyeken keresztül ez rendszeresen és ter-
vezetten megtörténhet. Nyilvánvaló, hogy ez egy új tartalmú, más intenzitású és 
részben más eszközöket használó kommunikáció és kooperáció kell, hogy legyen. 
Ennek rendjét, tartalmát az iskola tudja kialakítani, részben általánosan mindenki-
re, részben egy-egy tanulócsoportra vonatkozóan, részben pedig – ahol ez indokolt 
– akár egyes tanulókra szabottan. Az együttműködés eszközei lehetnek az előze-
tesen kialakított szabályok, megállapodások, jelzőrendszerek, online fogadóórák és 
szülői értekezletek, éppúgy, mint az útmutatók, ajánlások megfogalmazása vagy a 
személyre szabott tanácsadás, adott esetben külső segítő szakember (pszichológus, 
mentálhigiénés szakember, szaktanácsadó, mentor stb.) bevonása.

16.6  A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia szülőknek, 
családoknak szóló tájékoztató anyagai

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája folyamatos támogatást nyújtott a 
szülőknek, családoknak a digitális munkarendre való átállásban, saját felületein és média- 
megjelenéseken keresztül. Több ajánlás és kommunikációs anyag készült el a témában, 
amelyek a Digitális gyermekvédelem honlapján és Facebook-oldalán kerültek publikálás-
ra, illetve a Digitális Jólét Program oldalán is elérhetőek. 

Biztonságban online – GY. I. K.: A családok felkészítésére elkészült egy tájékoztató csomag, 
mely a szülők által leggyakrabban feltett kérdésekből és az ezekre adott válaszokból áll. A 
veszélyhelyzet idején a legnagyobb problémát elsősorban a képernyőidő növekedésével 
(ezzel összefüggésben a nem megfelelő tartalmakhoz való hozzáféréssel), az online zakla-
tással (cyberbullying), a személyes adatok és a magánszféra védelmével és a dezinformá- 
cióval kapcsolatos kockázatok jelentették.

Tájékoztatók szülők, családok számára: A koronavírus okozta veszélyhelyzet kezdetén 
kerültek nyilvánosságra a Digitális Médiaműveltség Szülőknek Program keretében elké-
szített, a leggyakoribb online kockázatokat bemutató, letölthető anyagok.
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17 17  A különböző munkarendek  
közötti átmenetek szabályozása 
és támogatása 

17.1 Bevezetés

A COVID–19 vírus okozta világjárvány kihívás elé állítja az oktatási rendszereket, amelyek 
elsődleges célként fogalmazzák meg azt, hogy biztosítsák a nevelési-oktatási intézmé-
nyek lehető legteljesebb körének biztonságos, zavartalan működését. Jelen ajánlások 
olyan intézményi szintű intézkedések, eljárásrendek kialakításához adnak megfontolá-
sokat, amelyek a legtöbb helyzetben segíthetik a vírus terjedésének megelőzését, illetve 
biztosíthatják az oktatás folyamatosságát a hagyományos, jelenléti oktatás keretében, 
valamint a vegyes és a digitális munkarendben is. 

Jelenleg – a helyi járványhelyzethez igazodva – az országok eltérő gyakorlatokat követ-
nek. Az eredeti célt – azt, hogy a lehető legszélesebb körben nyitva maradhassanak a 
köznevelési intézmények – sok országban kellett részlegesen vagy teljesen feladni, és 
más munkarendre áttérni. Az egyes országok legfontosabb célja az lett, hogy az egész-
ségügyi szempontokat betartva fenntartsák az intézményekben zajló hatékony, folya-
matos tanítási-tanulási tevékenységeket (akár vegyes megoldások alkalmazásával is).  

Ebben a fejezetben az intézmények számára fogalmazunk meg javaslatokat. Ajánlásaink 
kapcsolódnak a kormányzati szervek által kialakított – az egészségvédelmet és a haté-
kony nevelést-oktatást szolgáló – rendelkezésekhez, és azokhoz kínálnak kiegészítése-
ket, illetve a megvalósításhoz szervezeti ötleteket. Emellett a tanulásszervezési és peda-
gógiai terület kérdéseit illetően teszünk javaslatokat azzal a céllal, hogy megkönnyítsük 
az intézmények számára az egyes munkarendek közötti átállásra való felkészülést mind 
szervezeti, mind tartalmi szempontból.

17.2  Intézményi szintű intézkedések, feladatok 
a különböző munkarendek közötti átmenethez 
kapcsolódóan 

Ajánlásunk azokra a területekre kívánja felhívni a figyelmet, ahol a helyi szintű szabá-
lyozás kialakítását a legfontosabbnak véljük. Nem gondoljuk, hogy létezik univerzális 
megoldás, egy ilyen dokumentum nem képes minden iskolára konkrét intézkedéseket 
megfogalmazni. Ehelyett azt a célt szolgálja, hogy rámutasson, hol vannak szabályozási 
feladatok, és azok milyen szervezeti keretek között kezelhetőek.  
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Javasoljuk, hogy az intézmény vezetője a feladatok igazságos delegálása és a hatékony 
erőforrás-gazdálkodás érdekében a nagyobb feladatcsoportok esetében hozzon létre 
munkacsoportokat a következők szerint.

17.2.1 Az intézmény működtetését támogató munkacsoport

E munkacsoport feladata az egyes munkarendekre történő átállás szabályrendszeré-
nek, protokolljának kialakítása, illetve ennek szükség szerinti megjelenítése az intézmé-
nyi szabályozókban (nevelési program, pedagógiai program, SZMSZ, továbbképzési terv, 
munkaköri leírások) vagy azok ideiglenes mellékleteként. 

A munkacsoport tagja:

 y kötelezően:

⸰  az intézményvezető vagy helyettese;

⸰  az intézmény kijelölt digitális pedagógiai koordinátora.

A munkacsoport létszámát az intézmény méretéhez igazodóan célszerű kialakítani.

A munkacsoport feladatai

A munkarendek közötti áttérésekből fakadó intézményműködtetési változások fel-
adatainak meghatározása:

 y munkarendi áttérésből fakadó változásokról szóló tájékoztatás rendje; 
 y munkarendhez igazodó órarend kialakítása, az óraszámok meghatározása; 
 y pedagógiai asszisztencia biztosítása;
 y a rendszergazda rendelkezésre állása;
 y a gyermekfelügyelet megszervezése;
 y ügyeleti rend kialakítása;
 y az intézmény digitális munkarend során történő használati rendje (pl.: egyéni terá- 

piák folytatására igénybe lehet-e venni az intézmény helyiségeit, vagy a tanulók ott-
honi internetproblémái esetén az egészségügyi protokollt betartva használható-e az 
intézményi infrastruktúra);

 y tanulói hiányzások elszámolása a digitális munkarend során;
 y dokumentációs rend kialakítása az egyes munkarendek vonatkozásában.

A jelenléti oktatásban az intézményben történő tanulási, nevelési, közösségi progra-
mokban való tanulói részvétel szabályainak kialakítása (feladatellátási helyenként) 
különös tekintettel a következőkre: 

 y az intézményben tartózkodók lehetséges összlétszámának meghatározása (az egyes 
munkarendek esetén eltérő mértékben, szervezett módon, akár váltott műszakban 
– eltérő napszakban vagy eltérő napokon – látogathatják a tanulók és a pedagógusok 
az intézményt);

 y a csoportlétszámok, csoportbontás, a csoportok találkozási szabályainak meghatá-
rozása (a cél „szociális buborékok” kialakítása a találkozások számának korlátozása 
érdekében);
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 y az egyéni és kiscsoportos fejlesztés szabályainak meghatározása;
 y a csoportszobák, a tanítási és a beltéri közösségi terek használatának szabályai  

(lehetőség szerint a tanulócsoportok ne vándoroljanak; biztosítani kell a gyakori 
szellőztetést; ahol a tantermek közös használata elkerülhetetlen, ott biztosítani kell 
a fertőtlenítést);

 y a szabadtéri foglalkozások rendjének kialakítása (a testnevelésórákat és szabadidős 
foglalkozásokat lehetőség szerint szabadtéren kell megtartani oly módon, hogy 
ezeken a területeken – beleértve a helyszín megközelítését is – mellőzhető legyen 
a maszk használata a távolságtartás és a megfelelő tevékenységek kiválasztásával);

 y az ügyelet rendjének meghatározása:

⸰  jelenléti oktatás esetén az általános iskolákban szükség lehet a tanítás előtti és 
utáni időszakban az ügyelet megszervezésére, amely esetében nem biztosíthatók 
a tanítás ideje alatt létrehozott „szociális buborékok”, ezért itt különösen indokolt 
a távolságtartási szabályok betartása; 

⸰  vegyes és digitális munkarend esetén is szükséges lehet a tanítási időben az ügyelet 
megszervezése, amelyre az előzőek fokozottan vonatkoznak, illetve kiegészülnek a 
kislétszámú csoportok kialakításának és a maszkhasználat szükségességével;

 y a távolságtartás speciális szabályai (ezek elsősorban a következő területeket érint-
hetik: iskolába érkezés és távozás – lépcsőzetes ütemezés, ügyeletek szervezése, 
szabadtéri tevékenységek lebonyolítása, iskolán belüli közlekedés, étkezések); 

 y az esetleges felmentések szabályozása, azok feltételeinek – pl. az intézmény lakó-
helytől való távolsága, a gyermek, tanuló szociális helyzete, az otthon foglalkoztatás, 
tanulás feltételei – meghatározása.

A pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkozta-
tottak intézményben tartózkodásának és munkavégzésének szabályozása feladat- 
ellátási helyenként, különös tekintettel a következőkre: 

 y az egy csoportban foglalkoztatást, tanítást végzők körének meghatározása;
 y a pedagógusok, oktatók távolságtartási szabályainak kialakítása;
 y a belső képzések, illetve a nem a tanulókkal közvetlen kapcsolatban végzett munka 

rendje;
 y az esetleges feladatellátások átalakítása, szabályozása, azok feltételeinek – pl. egész-

ségügyi szempontból veszélyeztetett pedagógusok, oktatók, a lakóhely és az intéz-
mény közötti távolság, a családi, szociális helyzetre és az otthoni munkavégzés felté-
teleinek – meghatározása.

A gyermekekkel, tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a nevelő-oktató munkát köz-
vetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakkal történő kapcsolattartás kereteinek 
és digitális támogatásának meghatározása (a kapcsolattartás formái, csatornái, eszkö-
zei, gyakorisága, felelősei).

A rendelkezésre álló infrastruktúra aktuális állapotának felmérési és használati rend-
jének kialakítása, minimálisan az alábbi területeken (az intézmény jellegétől függően a 
területek további bővítése szükséges): 

 y internetelérés a tanulók számára, 
 y rendelkezésre álló és kölcsönözhető eszközök és azok állapota, 
 y a pedagógusok és a tanulók által a tanítási-tanulási folyamat során használt ingye-

nes és előfizetett szolgáltatások köre, 
 y a tanulók otthoni tanulási körülményei. 
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Fontos rögzíteni: 

 y a felmérés vonatkozásában:

⸰  milyen időközönként és milyen időpontban kerüljön sor felmérésre, 

⸰  mekkora legyen a hatóköre, 

⸰  kik végezzék a felmérést,

⸰  mi lesz az eredmények hasznosításának folyamata;  

 y a szabályozás vonatkozásában:

⸰  a kölcsönzés rendje,

⸰  a karbantartás rendje;

 y a fejlesztés vonatkozásában: 

⸰  eszközpótlás, 

⸰  eszközbővítés.

Az infrastruktúra fejlesztésére, karbantartására és bővítésére vonatkozó terv el-
készítése, rendjének kialakítása (a folyamatok értékelése ad lehetőséget arra, hogy az in-
tézmény tervezni tudja a hatékonyságot, eredményességet növelő fejlesztési lépéseket).

Az intézmény által már alkalmazott, a digitális munkarend során előtérbe került jó gya-
korlatok tanítási-tanulási technológiai dokumentálása és megosztási rendjének ki-
alakítása.

17.2.2 Egészségügyi munkacsoport

A munkacsoport feladata, hogy a járvány miatti különböző munkarendek esetén 
egészségügyi szempontból meghatározó, a felsőbb szintű szabályozást figyelembe vevő, 
azt kiegészítő intézményi szintű szabályrendszert kialakítsa és – szükség szerint – meg-
jelenítse az intézményi szabályozókban (nevelési program, pedagógiai program, SZMSZ, 
továbbképzési terv, munkaköri leírások). 

A munkacsoport tagja:

 y kötelezően:

⸰  az intézményvezető vagy helyettese 

 y ajánlottan: 

⸰  az iskolaorvos, 

⸰  a védőnő, 

⸰ az iskolapszichológus. 

A munkacsoport létszámát az intézmény méretéhez célszerű igazítani. 

Az e körbe tartozó feladatok jelentős részét meghatározzák a kormányzati előírások, itt 
csupán ezek kiegészítésére és egy lehetséges megvalósítási, szervezeti háttér kialakítá-
sához fogalmazunk meg ajánlásokat.
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A munkacsoport feladatai

Az intézményben tartózkodás rendjének szabályozása (kik, milyen feltételekkel lép-
hetnek az intézménybe, milyen ellenőrzésen kell átesniük stb.).

A személyes higiénével, a tisztálkodással kapcsolatos szabályok meghatározása.

A takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok megha-
tározása.

A távolságtartás szabályainak meghatározása.

A maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása.

Az étkezések rendjének (idő, hely, megközelítés) meghatározása.

A tünettel rendelkező személy azonosítása esetén meghozandó intézkedések szabá-
lyainak kialakítása: 

 y elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;
 y szükség esetén felügyelet biztosítása;
 y hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;
 y azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;
 y hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;
 y az eset dokumentálása;
 y az intézményhasználók (szülők, gyermekek, tanulók, pedagógusok) tájékoztatása.

Kockázatelemzést követően más, a veszély mértékének megfelelő munkarendre való 
áttérés elrendelésére vonatkozó javaslattétel, kezdeményezés és döntés rendjének ki-
alakítása.

A központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így 
különösen a külföldről vagy országon belüli fertőzéskockázatú helyről hazatérők karan-
ténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok.

17.2.3 Pedagógiai és tanulásszervezési munkacsoport

A munkacsoport feladata a különböző munkarendek közötti átmenettel, átállással ösz-
szefüggő nevelési, módszertani és tanulásszervezési feladatok intézményi szintű sza-
bályrendszerének kialakítása és – szükség szerint – azok megjelenítése az intézményi 
szabályozókban (nevelési program, pedagógiai program, helyi tanterv, továbbképzési 
terv, SZMSZ, munkaköri leírás) vagy e dokumentumok mellékleteként. 

A munkacsoport tagja:

 y kötelezően:

⸰  az intézményvezető vagy helyettese, 

⸰  a munkaközösség-vezetők,

⸰  az intézmény kijelölt digitális pedagógiai koordinátora. 

A munkacsoport létszámát az intézmény méretéhez célszerű igazítani.
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A munkacsoport feladatai

Az intézmény által már alkalmazott, a digitális munkarend során előtérbe került jó gya-
korlatok tematikus rendszerezése, hangsúlyt helyezve az alkalmazott értékelési eljá-
rásokra, munkaformákra, tananyagokra és taneszközökre (az egyéni jó gyakorlatok in-
tézményesítése, a más intézményektől történő tanulás és a tudásépítés kiemelt feladat).

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését támogató belső és külső képzések, ta-
nulási lehetőségek rendszerének és formáinak megújítása – beleértve a belső tudásmeg-
osztást és a szülők bevonásával történő tanulást is.

Együttműködés a szülőkkel – különösen a digitális munkarendben –, a tőlük kapott 
közvetett információkat is felhasználva irányítani és szervezni a tanulási folyamatot.

A vegyes és a digitális munkarendben történő tanulással összefüggő tanulói terhelés 
monitorozási rendjének kialakítása, illetve az ezzel összefüggő intézkedések és ezek 
feltételeinek meghatározása, kiemelten figyelve a következőkre: 

 y a napi minimális és maximális óraszám, valamint a tanórák hosszának meghatározása; 
 y az elvárt, a tanórai munkához kapcsolódó önálló tanulás idejének és arányának 

meghatározása; 
 y egyes tantárgyak tanításának esetleges ideiglenes szüneteltetése, óraszámának 

csökkentése;
 y a tanórai és egyéb foglalkozások időbeni eloszlásának szabályozása: a kezdés és be-

fejezés időpontja, a foglalkozások és a szünetek időtartama.

A mérés-értékelés rendjének és formáinak kialakítása a következő szempontok szerint: 

 y a nagyon eltérő tanulási lehetőségek figyelembevétele (tanulási hely, eszközellátott-
ság, szülői foglalkoztatás- és tanulástámogatás); 

 y motiváltság és feladattartás fenntartása; 
 y intézményi összehangoltság és egységesség biztosítása; 
 y ha az eltérő munkarendben történő tanulás hosszabb időtartamú, a visszatérést 

követően a tanulói előrehaladás mérése, a helyzetértékelés rendjének, formáinak 
meghatározása.

A családok, szülők tanulástámogató tevékenységének segítése, a szülői és pedagó-
gusi szerep összemosódásának elkerülése a vegyes és a digitális munkarend alkalmazá-
sakor, különös tekintettel a következőkre:

 y a gyermek, tanuló életkorához illeszkedő módszertani, pedagógiai ajánlások a moti-
válásra, értékelésre, ellenőrzésre, szabálykövetés és feladattartás elérésére;

 y a tanulói terhelés alakulásának nyomon követése, értékelés és visszajelzés lehető-
ségének biztosítása;

 y szülői és családi közösségek kialakításának ösztönzése, támogatása;
 y egyéni és közös szülői konzultációk biztosítása;
 y digitális foglalkoztatást és tanulást segítő szolgáltatások meghatározása, biztosítá-

sa, illetve ajánlása.
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Fontos kialakítani a leszakadók, kimaradók azonosításának rendjét. Ebben hangsú-
lyosan kell, hogy megjelenjen a kapcsolatfelvétel és a foglalkoztatásba, tanulásba való 
bevonás eszközszükségletének, feltételeinek és módszertanának, valamint az ezen diá-
kokra alkalmazható egyedi szabályok kialakítása, így különösen

 y az intézményben történő tanulás lehetőségének biztosítása;
 y a differenciált, támogató értékelés;
 y differenciált, személyre szabott követelmények és előrehaladási ütem meghatáro-

zása és annak biztosítása, hogy a leszakadók számára a követelmények teljesítése 
időben átrendezhető legyen.  

17.3  Feladatok a jelenléti oktatás újrakezdését követően

A járvány vége után az iskolák sok tekintetben visszatérnek a régi működési rendhez, ám 
ez már több szempontból más helyzetben kell, hogy megtörténjen, számos változással, 
új kihívással, feladattal, megoldásokkal. E folyamatnak lesznek olyan általános jellem-
zői és feladatai, amelyek – különböző mértékben és arányban – valamennyi intézményt 
érintik:

 y a digitális munkarend tapasztalataira, előnyeire, jó megoldásaira való támaszkodás, 
ezek azonosítása, integrációja, valamint fenntarthatóságuk biztosítása;

 y a hagyományos, jelenléti oktatás értékeinek megerősítése, a működési gyakorlat so-
rán történő támogatása;

 y az időben hosszan elnyúló, több tanévre kiható felzárkóztató, fejlesztő programok 
elindítása, amelyekkel csökkenthető a tanulók elmaradása saját lehetőségeiktől és 
mérsékelhetők az iskolák és a tanulók között kialakult különbségek. 

Ezen folyamatok általánosak, az intézményrendszer egészét érintik.

17.3.1  Javaslatok a digitális munkarendben felerősödött 
problémák kezelésére

A jelenléti oktatás újrakezdését követően az intézményeknek meg kell vizsgálniuk ezeket 
a kihívásokat, és új megoldásokat kell keresniük rájuk. 

Az iskolai infrastruktúra fejlesztési igényeinek feltárása:

 y a pedagógusi és tanulói digitáliseszköz-ellátottság és 
 y a digitáliseszköz-támogatással megvalósuló (akár jelenléti, akár online) órák vonat-

kozásában.

A hagyományos pedagógiai, módszertani, oktatástechnológiai megoldások felül-
vizsgálata és digitális technológiával történő támogatásának igénye:

 y a tanórai és tanórán kívüli tanulásszervezés hatékonyságának javítása;
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 y a mérés-értékelés (a diagnosztikán alapuló tanulói teljesítmény nyomon követésé-
nek támogatása digitális eszközök használatával, gyors vagy akár egyidejű vissza-
jelzés, adaptivitás, diagnosztikus és formatív értékelés erősítése stb.) aktívabb és 
célzott használata;

 y motiváció, attitűd erősítése.

Az otthoni – az önálló és a csoportos – tanulást támogató környezet fejlesztésének 
szakmai támogatása (milyen a tanulásra alkalmas hely; eszközellátottságot, internetel-
érést segítő lehetőségek gyűjtése, ajánlása).

Az iskolán és otthonon kívüli tanulási lehetőségek biztosítása (könyvtár, közösségi 
pontokkal történő együttműködés).

Szükséges megelőző egészségügyi és más biztonsági intézkedések fenntartása az is-
kolákban.

17.3.2  A digitális munkarend tapasztalatainak, előnyeinek, jó 
megoldásainak azonosítása, implementációja és  
a fenntarthatóság biztosítása

A digitális munkarendre történő – a járvány miatt kényszerű és lényegében átmenet 
nélküli – áttérés egy sor nehézséggel szembesítette az iskolákat. Ugyanakkor szükség-
szerűen felgyorsította a digitális technológiával támogatott tanulás, tanítás és a tanu-
lástámogatás lehetséges eszközeinek, módszereinek megismerését, térnyerését. Sokan 
ismerték fel, hogy a digitális technológia – a jelenléti oktatás hagyományos eszközeivel, 
módszereivel együtt vagy azokat megújítva – hatékonyabbá teheti az oktatást és a ta-
nulást a jelenléti oktatás újrakezdését követően is. Megkerülhetetlen ezen megoldások 
azonosítása, rendszerezése, beválásvizsgálata, majd a jelenléti oktatásra való adaptá- 
ciója és implementációja.  

A tanári tanulás formáinak megújítása: 

 y az intézményen belüli egymástól tanulás, közös tanulás, fejlesztés ösztönzése, ezek 
rendszerbe szervezése;

 y a nem formális tanulás elismerésének, elszámolásának ösztönzése;
 y intézményi és magasabb szintű kutatási, fejlesztési programokban való részvétel 

ösztönzése.

A szülők, a családok partneri szerepének megerősödése:

 y tanulástámogatási tevékenységük elismerése, szakmai támogatása;
 y a jövőben szervezett keret biztosítása a szülők támogatásához, felkészítéséhez és az 

együttműködéshez;

A tanuló bevonása a tanulási és tanulástámogató folyamatokba:

 y tanulóközösségek együttműködése (tanulópárok, kiscsoportok, illetve ezek együtt-
működése); 

 y a tanulók között megvalósuló mentori és „coaching” tevékenység.

Partnerségek ösztönzése:

 y a formális oktatásban részt vevő – azonos és különböző képzési szakaszokban érin-
tett – intézmények között;
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 y az alternatív, iskolán kívüli tanulási lehetőségeket nyújtó szervezetekkel és szolgál-
tatókkal.

A döntéshozatali tevékenységek lehetséges automatizálása eljárásrendekkel:

 y a kritikus helyzetekhez kapcsolódva (biztosítva a szükséges adaptivitás lehetőségét);
 y rendszeresen ismétlődő helyzetek esetében.

17.3.3  A hagyományos, jelenléti oktatás értékeinek 
megerősítése, működési gyakorlat során történő 
támogatása

A kortárs csoportból történő kiszakadás a koronavírus-járvány első hulláma alatt az 
eltérő életkorú gyermekeket különböző módon, de nagyon érzékenyen érintette, ami 
különösen igaz azokra, akiknek nincsenek testvérei(k) vagy olyan helyen laknak, ahol a 
digitális munkarendben minimálisra csökkent a találkozási lehetőség. Ezért kiemelt fel-
adat a közösségek újraépítésének támogatása és az ehhez kapcsolódó, szervezett foglal-
kozások fókuszba helyezése.

Javasolt a szülőkkel, családokkal való együttműködésre nagyobb hangsúlyt helyezni:

 y megújítani és rendszeresen használni a korábban e célra alkalmazott formákat (foga-
dóóra, szülői értekezlet, iskola-család közös programok, pedagógiai szakszolgálat stb.); 

 y új megoldásokat is keresni (családi beszélgetések, tematikus szülői fórumok, egyéni 
konzultációk, iskolai közösségi tevékenységek – játékdélután, szakkör, kertépítés); 

 y szükség esetén külső segítő szakembert bevonni;
 y az iskolát mint közösségi teret erősíteni a szülők, kulturális intézmények, sportszer-

vezetek bevonásával.

A bevett mérések, értékelések hagyományos formában történő szervezése, újraindítása: 

 y vizsgák (érettségi, középiskolai felvételi), 
 y mérések (OKM, nyelvi mérés, nemzetközi mérések), 
 y értékelések, 
 y az egyéni és csapatban zajló szaktárgyi versenyek. 

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek egy részének nem csupán mérési-értékelési, hanem tá-
mogató, közösségépítő, hagyományőrző szerepe is van (csakúgy, mint az egyéb közössé-
gi eseményeknek, pl. ballagás, szerenád).  

A tanulási tevékenységhez kapcsolódó és egyéb közösségi tevékenységek szervezése, 
támogatása (szaktárgyakhoz kapcsolódó, kulturális stb. rendezvények látogatása, sport- 
és művészeti tevékenységek, versenyek). 

A jelenléti munkarendben történő oktatás lehetőségeit kihasználva törekedni kell:

 y az egyhangú, statikus tanulásszervezés és munkaformák használatának mellőzésé-
re és helyettük a változatos, mozgalmas, a tanulói aktivitásra épülő munkaformák 
használatára;

 y a csoportos tanulás, az interakciók előnyeinek kihasználására;
 y a problémamegoldást, tudásépítést támogató, nyílt végű feladatokkal is dolgozó 

tantárgy-pedagógiai megoldásokra;
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 y a csoportos, közösségi tanulásra;
 y a rendelkezésre álló, tanulásra optimalizált környezet mind teljesebb kihasználására 

(fiatalabb korosztályok esetében beleértve ebbe a mozgásos tevékenységek lehető-
ség szerinti beépítését is);

 y az önálló és csoportos tanulás technikáinak elsajátíttatására.

A jelenléti oktatás újrakezdését követően indokolt a pedagógusok által használt értékelé-
si eljárások áttekintése, intézményi szinten történő rendszerezése, ezek megismertetése 
a szülőkkel és a tanulókkal, valamint következetes alkalmazásuk (ld. még 17.3.4 fejezet).

17.3.4  A több tanévre kiható felzárkóztató, differenciált, 
fejlesztő programok megvalósítása

A nemzetközi vizsgálatok azzal számolnak – és ezt a hazai tapasztalatok is alátámasztják 
–, hogy a digitális munkarend során valamilyen mértékben a legtöbb tanuló teljesítmé-
nye elmarad attól, amit a jelenléti oktatásban elérhetett volna. Nagyjából 12–24 hónapra 
teszik a rehabilitációs időszakot, és a fejlesztéseket is eszerint tervezik. Ennél nyilvánva-
lóan kedvezőtlenebb helyzetben vannak azok a tanulók, akik egyáltalán nem, vagy na-
gyon alacsony szinten tudtak, illetve tudnak részt venni a digitális munkarendben.

A jelenléti oktatás újrakezdését követően 

 y történjen helyzetértékelés a tanulói előrehaladásról; 
 y azonosítsák egyéni és csoportszinten egyaránt az elmaradás tartalmát és mértékét 

(mi az, ami a legtöbb diákra, s mi az, ami csak egyes tanulókra jellemző);
 y azonosítsák azokat a hiányzó tudástartalmakat, készségeket, amelyek nélkül nem 

lehetséges a továbbhaladás; 
 y azonosítsák az elmaradás lehetséges okait (hozzáférés hiánya, motiválatlanság, ta-

nulástámogatás hiánya, önálló tanulási készség hiánya az életkori sajátosságból fa-
kadóan), valamint a veszélyeztetett csoportokat (SNI, hátrányos helyzet).

A helyzetértékeléshez 

 y szempontrendszert kell kidolgozni;
 y mérési-értékelési eszközöket kell ajánlani, biztosítani; 
 y ösztönözni kell a döntően formatív és diagnosztikus megközelítést;
 y meg kell határozni a helyzetértékeléshez szükséges adatok körét;
 y meg kell ismerni az adatok és más értékelési eredmények feldolgozásához, értelme-

zéséhez rendelkezésre álló tudást és támogatási lehetőségeket.

A helyzetértékelést kiemelten fontos elvégezni

 y az alapozó évfolyamokon, 
 y az iskolai szakaszhatárokon, ahol az esetleges hiányosságok a továbbhaladást, illet-

ve a vizsgák sikerességét veszélyeztetik. 

A helyzetértékelésre építve differenciált tanulási utakat kell kialakítani, amelyek 

 y részben tipikusak, a többség számára – kisebb adaptációval – követhetők,
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 y részben atipikusak, egyénekre szabottak, s amelyekhez megfelelő, differenciált tá-
mogatások kapcsolódnak: 

⸰  tanulási hálózatok, 

⸰  mentorálás, 

⸰  egyéni felzárkóztató fejlesztés, 

⸰  tehetséggondozó programok.

A helyzetértékelésnek ki kell térnie a tanulók fizikai és mentális jólléti állapotának, 
helyzetének értékelésére és elemzésére is.

A tanulási utakra vonatkozóan alapelvárás a méltányosság szempontjainak 
érvényesítése, amely ebben a kontextusban azt jelenti, hogy valamennyi tanuló számá-
ra biztosítja az egyéni képességeknek megfelelő hiánypótlást és előrehaladást (nemcsak 
a leszakadók és a tehetségesek, hanem a fősodorhoz tartozók számára is).

A jelenléti oktatás újrakezdését követően fokozott figyelmet kell fordítani az értékelé-
si tevékenységre, különösen a felzárkóztató és fejlesztési periódusban (de azt követően 
is). A fejlesztési folyamatot és az értékelést differenciáltan kell kialakítani oly módon, hogy

 y az igazodjon a tipikus és atipikus tanulási utakhoz;
 y illeszkedjen a tanulási utakhoz kapcsolódó többlettámogatásokhoz;
 y optimális időpontban történjen (motiváció, teljesítménycsúcs, a gyerek teljesítőké-

pessége szempontjából optimális időpont és napszak kiválasztása, a számonkéré-
sek, értékelések egyenletes elosztása stb.);

 y biztosítsa a releváns időhatáron belül történő, az előrelépést támogató vissza-
csatolást mind a tanuló, mind a szülők, mind pedig más érintett szereplők (kapcso-
lódó tantárgyat tanítók, fejlesztőpedagógusok stb.) számára;

 y a nevelőtestületek és a tanulástámogatásban részt vevők megfelelően dokumen-
tálják és következetesen érvényesítsék az értékelési folyamathoz kapcsolódó, sa-
ját magukra meghatározott elveket és szabályokat.

A jelenléti oktatás újrakezdését követően – különösen a felzárkóztató és fejlesztési pe-
riódusban (de azt követően is) – megfelelő figyelmet kell fordítani a tanulói terhelés 
elosztására is. Fontos, hogy 

 y a tanulói terhelés a fejlődést támogató, tanulásösztönző módon valósuljon meg;
 y a nevelőtestület alakítsa ki ezzel kapcsolatos pedagógiai elveit, az ehhez kapcsolódó 

szabályrendszerét és ezt következetesen érvényesítse, különös tekintettel

⸰  az értékelések, mérések, számonkérések (kiemelten a szummatív, egy-egy té-
maegységet vagy tanulási szakaszhatárt – félév, tanév – lezáró értékelések) egy-
egy tanulócsoportra történő tervezésére, ütemezésére;

⸰  az otthoni feldolgozásra adott feladatok órarendekhez való illeszkedésére, 
mértékének célhoz kötött és racionális maximalizálására és változatosságának 
biztosítására.

A 17.3.1–17.3.4 pontokban olyan ajánlásokat, megoldási javaslatokat mutattunk be, ame-
lyekkel a jelenléti oktatásban eredményesebbé, hatékonyabbá tehető a tanulás oly mó-
don, hogy mindeközben figyelemmel vagyunk a tanulók jóllétének biztosítására is. Azokat 
a tényezőket, feltételeket, amelyek erre a folyamatra hatással vannak, a következő ábra 
mutatja be. Az ábra elkészítésekor két megközelítés kínálta magát. Az első szerint a ta-
nulói jóllét a tanulói eredményesség egyik feltétele, míg a második szerint a tanulói jóllét 
nem eszközként, hanem a tanulói eredményességgel egyenértékű célként definiálható. 
Mint az ábrán látható, az utóbbi megközelítést választottuk azzal a kitétellel, hogy a két 
cél befolyással van egymásra, ebben a kontextusban tehát eszközként is funkcionálnak. 
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Hagyományosan a tanulási eredményesség áll egy-egy oktatási beavatkozás céljainak 
középpontjában. Ez a szoros interakció ugyanakkor indokolttá teszi, hogy ezt a fókuszt 
a tanulói jólléttel kiegészítsük, s hangsúlyt helyezzünk – mind a digitális munkarendben, 
mind a jelenléti oktatásban – azoknak a feltételeknek a biztosítására, amelyek ezt a célt 
szolgálják.   
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