Az online oktatásról... Udvardy Réka, 11.G

Mindazok ellenére, hogy bele voltunk kényszerítve a helyzetbe, hogy távoktatással tanuljunk, az
iskola és a tankerület nagyon gyorsan megoldotta a helyzetet és egy viszonylag egységes
rendszert sikerült kialakítani.

Az első napokban az osztályfőnökünktől kaptunk információkat, de még ő sem tudta hogyan
működik az új Classroom felület, amit ma már a kedvencek között találok meg ha megnyitom a
böngészőmet. Először csak próbálgattuk, hogy mi hogyan működik, aztán mindenki kezdett
belejönni. Skype-on tartottak online órákat a tanárok, majd később pár diák elkészítette az
iskolát egy iskolai Discord szervert. Az alapelve az, hogy akik számítógépen játszanak, azok
kommunikálni tudjanak egymással, akár privátban, akár egy szerveren. Ezt a programot
használva pár diák létrehozta a virtuális iskolát. Nekik hála tudunk online órákon részt venni
vagy akár csak beszélgetni a barátainkkal.

Őszintén szólva én nem igazán tartottam az online oktatástól, egyedül az osztályozó́ vizsga
miatt aggódtam. Szerencsére ezt is meg tudta oldani az iskola úgy, hogy igazságos legyen.
Video chat-en keresztül írtuk meg a tesztet, majd egyesével szóban, Skype-on keresztül
feleltünk.

Ami számomra a legnagyobb segítség volt és a legjobban tetszett az az, hogy a magyar
tanárunk prezentációt és hozzá videót készített az anyagokról, amiket tanultunk, majd ezeket
feltette YouTube-ra. Olyan volt mintha csak az iskolában az órán lettünk volna és biztos vagyok
benne, hogy ezek a videók az érettségire való́ felkészülést is majd segítik a jövőben.

Sajnos olyan is előfordul, mikor sok anyag összegyűlt és nehéz volt készülni egy-egy órára
vagy felelésre. Mindenki azt hitte, hogy majd lazítás lesz év végéig, de ha le lennénk most
maradva, az nem lenne szerencsés egy évvel az érettségi előtt.
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Személy szerint nekem tetszett és szerintem hatékony volt ez a megoldás az oktatásra.

Az iskolába járás idejét megspórolhattuk magunknak, így nem mindig kellett korán felkelni
reggel, az ágyban fekve is hallgathattuk a kamatszámítás rejtelmeit és végre ehettünk óra
közben. Persze mind ezeket leszámítva hiányzott a padtársam, az osztálytársaim, a
nagyszünetben a sulirádió, még a fizika órák is, amiken a 45 perc 90-nek tűnik.

Összességében elégedett vagyok az online órákkal és a rendszerrel. Egyszerűen és
hatékonyan kivitelezték az oktatást.
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