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KOPECSKÓ-HODOSI ZSÓFIA 

Pedagógushatékonyság  
a digitális oktatásban  

EGY EMPIRIKUS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

Bevezetés 

2019-ben egyre több híradásban jelentek meg információk a kínai Vuhan 
tartományban terjedő vírusról, amely zoonózív módon (állatról emberre) 
terjedt az idős lakosság körében, főként a tüdő egészségét veszélyeztetve. 
Kutatások megerősítették, hogy a járványhelyzet mérséklésének egyik fő 
eszköze a közösségi vagy társas távolságtartás (social distancing). A vizsgá-
latok alapján a vírus első hullámában a gyermekek és a fiatal felnőttek, ha 
nem is voltak teljes mértékben védettek, de jóval enyhébb lefolyásban érin-
tette őket a vírus, mint a felnőtteket – főként láthatatlan vírushordozóként 
tartotta őket számon az orvostudomány (Abdulamir–Hafidh, 2020). En-
nek okán egyre több ország kormánya törekedett arra, hogy a személyes 
jelenléten alapuló munkavégzési, valamint oktatási formákat az online 
térbe helyezze át.  

A tavalyi év tavaszán egyre közelebb érkezett a vírus Magyarországhoz 
is, amelynek eredményeként 2020. március 13-án este az ország miniszter-
elnökének bejelentése nyomán március 16-tól visszavonásig (a 2019/2020-
as tanév végéig) új munkarend1 került bevezetésre, tantermen kívüli digi-
tális oktatás formájában. Ez egy új korszak hirtelen kezdetét jelentette a 
magyar köznevelés számára (illetve a felsőoktatásban is, ahol az alap-, és 
középfokú oktatási intézményekhez képest egy héttel korábban álltak át a 
digitális oktatásra). A vészhelyzet miatt elrendelt óvintézkedések új felada-

 
 1  1102/2020. (III.14.) Kormányhatározat a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézmé-

nyekben új munkarend bevezetéséről 
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tok elé állították a pedagógusokat, a gyermekeket/tanulókat, sőt még a 
szüleiket is, amelynek megoldására egy hétvége állt rendelkezésükre.  

Az óvintézkedések nyomán bevezetett digitális oktatás azóta számos 
elnevezéssel vált a pedagógiai szakirodalom részévé, azonban konszenzus 
még nem alakult ki a terminus pontos használatára. Az oktatási szakem-
berek által már említésre került, mint „kényszertávoktatás” (Lázár, 2020), 
mások a „karanténpedagógia” (Tölgyessy, 2020), „digitális átállás” (Farkas, 
2020) jelzővel illetik.  

A tanulmány egy 2020 tavaszán végzett empirikus vizsgálatot mutat be, 
amelynek célja a szülői oldal véleményének feltérképezése volt a tantermen 
kívüli digitális oktatás hatékonyságáról. A hatékonyságvizsgálat mellett a 
kérdőív kitért a digitális átállás hatékony pedagógusának jellemzőire, va-
lamint arra is, milyen módon tudja az oktatással-neveléssel foglalkozó 
szakember a legsikeresebben támogatni a szülőt abban, hogy gyermekét 
eredményesen segíteni tudja.  

Szakirodalmi áttekintés 

Az elmúlt évtized során a pedagógia világában erőteljes hangsúly helyező-
dött az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban IKT) 
kompetenciák kialakítására a diákok és a pedagógusok oldalán egyaránt, 
valamint ezen eszközök oktatásba történő bevonására. Azonban mára a 
tudományterület túljutott azon a vélekedésen, hogy csupán az eszközök 
rendelkezésre állása jobb tanulási eredményeket biztosítana. Napjainkra az 
is detektálhatóvá vált, hogy az online oktatás már nem csupán a módsze-
rek digitalizálását jelenti, hanem az IKT-eszközök nevelési-oktatási fo-
lyamatba történő bevonását is. (Fehér, 2020)  

Több országban indultak állami programok, amelynek keretében az is-
kolákat digitális eszközökkel látták el. Ezen kezdeményezések beválásvizs-
gálata erősen heterogén képet mutat, pozitív és negatív eredményekre 
egyaránt találunk példát. Czékmán (2019) tanulmányában több ország 
projektjét vizsgálja. Sikeresként értékeli Dél-Korea, Törökország projekt-
jeit, valamint a „One laptop per Child (OLPC) nemzetközi kezdeménye-
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zést. A számos pozitívum mellett azonban több esetben számoltak be ne-
hézségekről, amelyeket a nem megfelelő előkészítés, az alkalmazott eszkö-
zök alacsony minősége, a digitális tartalmak hiánya, de legtöbb esetben a 
pedagógusok nem megfelelő felkészítettsége idézett elő. (Czékmán, 2019) 

Magyarország kormánya 2016-ban nyújtotta be a Digitális Jólét Prog-
ram – amely a 2015. évi nemzeti konzultáció eredményei alapján került 
kidolgozásra – tervezetét, mellyel az volt a célja, hogy segítse az oktatási 
intézményeket abban, hogy a felgyorsult globalizálódó világgal lépést tart-
hassanak. Ezáltal a kormány elkötelezettségét fejezte ki a digitális fejlődés 
támogatása mellett. A Digitális Jólét Program (továbbiakban DJP) és az 
annak részeként elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának 
(továbbá DOS) létrejöttét annak tudatosulása is támogatta, hogy a digitá-
lis forradalom lezajlása nem a személyek, csoportok vagy nagyobb társa-
dalmi egységek döntésétől függ, hanem elkerülhetetlen jelenségként söpör 
végig a világon (DJP, 2016). 

A 2016-ban nyilvánosságra hozott dokumentum 2018-ra céljául tűzte 
ki az oktatási rendszer digitális átalakítását (sőt 2020-ra az EU tagállamai 
között a program tervezetten első helyre emeli Magyarországot a digitális 
írástudás és -használat területén), amely megnyilvánul az infrastuktúra 
fejlődésében, a rendelkezésre álló eszközpark bővítésében, digitális tan-
anyagok megalkotásában, a tanárok digitális kompetenciáinak fejlesztésé-
ben, valamint az iskolai adminisztrációs rendszer átalakításában. 

A tanulmány esetében a DOS két eleme központi fontosságú: a digitá-
lis tananyagok bővítése, valamint a tanárok digitális kompetenciáinak fej-
lesztése. Így a következőkben ezekre térnék ki részletesebben. 

A digitális tananyagok és környezet kialakítását megcélzó tervezet 13 
alpontot foglal magában. Többek között olyan digitális tartalomfejlesztés 
szerepel a tervezetben, amely a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő-
en változatos tananyagfeldolgozást tesz lehetővé, hiszen a digitális tarta-
lom a digitális pedagógia szerves része. A digitális tartalmak a fejlődés 
korai időszakában a tankönyvek mellett, azokat kiegészítve alakultak ki, 
majd ezt követően már jelentősebb szerepet töltöttek be mint puszta in-
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formációhordozók. Jelenleg a nemzetközi piacon teret nyertek a digitális 
tartalmak. Kimondható, hogy a tankönyvek mára már csak kiegészítő sze-
reppel bírnak. Azonban Magyarországon a helyzet még jelenleg fordított. 
Az oktatásra alapvetően a tankönyvközpontúság jellemző, ezt egészíti ki 
néhány pedagógus esetében az online tartalmak alkalmazására való nyi-
tottság (DJP, 2016). 

A tervezet 13 pontjában célkitűzésre került a digitális mérési-értékelési 
rendszer elterjesztése is, olyan, a kimeneti követelményeket lefedő elektro-
nikus tudásmérés, ami lehetővé teszi a pedagógusok számára a formatív 
értékelés támogatását. 

A köznevelési pillér tervei között szerepelt egy olyan elektronikus felü-
let (Digitális Kollaborációs Tér) kifejlesztése is, amely a pedagógusoknak 
és a tanulóknak egyaránt segítséget nyújt a tanítási-tanulási folyamat so-
rán. Ezen felület feladata a tananyagok szerkesztésének, megosztásának, 
lejátszásának biztosítása, a mérési-értékelési feladatok kiosztása és az 
eredmények begyűjtése és esetleges kiértékelése. 

A digitális tananyagfejlesztés mellett kulcsfontosságú szerepet tulajdo-
nítottak a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztésének is. Annak 
érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni a ki-
emelt fontosságú IKT-kompetenciákat, szükséges, hogy a pedagógusok is 
megerősítést kapjanak ezen a területen. A DJP tervezet elkészültekor Ma-
gyarországon a legalacsonyabb volt az IKT-val támogatott tanórák aránya, 
amely nem elsősorban a rendelkezésre álló eszközök alacsony számából 
fakadt, hanem főként a pedagógusok megfelelő képzettségének, motivá-
ciójának, támogatottságának hiányából. Az eLEMÉR adatai alapján a 
pedagógusok az IKT-eszközöket főleg a tanítás és kevésbé a tanulási fo-
lyamat érdekessé tétele során alkalmazzák (DJP, 2016). 

A DOS bevezetése a tervezet alapján olyan, az alapokra kiható válto-
zást jelent a köznevelési rendszerre, amely annak minden ágazatára hatást 
gyakorol. A digitalizálás az ütemezés szerint nem csupán az intézmények 
működésére lesz majd befolyással, hanem érinti a tanárok tevékenységei-
nek szinte minden területét, és sikere abban rejlik, ha nem csupán a meg-
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valósítást sikerül majd véghezvinni, hanem ez a tervezett újítás kihat majd 
a folyamatokra és meglévő módszerekre. Ennek támogatására egy olyan 
átfogó váz megalkotását tűzték ki célul, amely által az egyes intézmények-
ben végbemenő átalakulás szintjéről közvetlen visszajelzést nyerhetnek, 
ezáltal képessé válnak felmérni és megtenni a további szükséges lépéseket. 

A köznevelési rendszer digitális megreformálását a DOS-tervezet alap-
ján 2018-ra (egyes területek esetén 2020-ra) tűzték ki. A projekt céljai 
alapján ekkorra a pedagógusok számára már rendelkezésre állt a digitális 
oktatáshoz megfelelő eszközpark, magasabb szintű digitális kompetenciá-
val rendelkeztek, és elérhetővé váltak számukra – a tantervi előírásokban 
szereplő ismeretanyagok hatékony átadásához szükséges és a tanulók 
eredményesebb megértését támogató – digitális tananyag-fejlesztések. Így 
a 2020 tavaszán bevezetett tantermen kívüli digitális oktatás akár a DOS 
vizsgájaként is tekinthető. 

Az első digitális oktatás időszaka alatt és röviddel azt követően is több 
kutatás született – elsősorban a pedagógusok véleményének tükrében – 
amely fő céljául a hatékonyság-vizsgálatot tűzte ki (Kóródi–Jagodics–
Szabó, 2020; Proháczik, 2020; Czirfusz–Misley–Horváth, 2020). Azon-
ban a köznevelés rendszerének kikerülhetetlen aktorai – a pedagógus és a 
diákok mellett – a szülők, akiknek ebben a helyzetben még jelentősebb 
részt kellett vállalniuk gyermekük oktatásának támogatásában. 

A bourdieu-i és colemani társadalmitőke-elméletre vonatkozó kutatá-
sok mellett (Pusztai, 2009) több vizsgálat bizonyítja, hogy a család szo-
cioökonómiai státusza, valamint a szülői bevonódás, a tanulással kapcsola-
tos attitűd nagy mértékben befolyásolja a tanulók iskolai eredményességét 
(Manstead, 2018; Hegedűs, 2016; Kraus és Stephens, 2012; Csapó–Mol-
nár–Kinyó, 2009). A szülői bevonódás klasszikus értelmezését a digitális 
oktatás nagymértékben átformálta, hiszen a szülők sok esetben pedagógusi 
feladatokat is elláttak. 

A szülői bevonódás mértéke és minősége azt jelenti, hogyan tud a szülő 
segíteni gyermekének a tananyag elsajátításában, elmélyítésében, a peda-
gógussal való kommunikációban, az iskolai tevékenységben való részvétel-
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ben (Yamamoto és Holloway, 2010). A szülők bevonódása mögött több 
tényező áll. Egyfelől a szülő egyik legfontosabb feladata a gyermek iskolai 
előmenetelének segítése a tanulási folyamat támogatásával. Másrészt a 
szülőre is motiváló erővel hat, amennyiben megtapasztalja saját eredmé-
nyességét a segítségnyújtás során (Avvisati és mtsai, 2010). 

Green és munkatársai (2007) két nagy tevékenységre osztották a szülői 
bevonódást. Egyfelől az otthoni tevékenységekre, amely magában foglalja 
az iskolai élmények megbeszélése mellett a házi feladatokban való segít-
ségnyújtást. Másrészt az iskolai tevékenységekkel kapcsolatos programok-
ra, mint az iskolával való kommunikáció és az iskolai programokon való 
részvétel. 

A szülői bevonódás általános jellemzőit Avvisati és mtsai (2010) három 
pontban foglalták össze: 

1. A szülői bevonódás mértéke a szocioökonómiai státusszal együtt nö-
vekszik, tehát a jobb szocioökonómiai státusszal rendelkező szülők több 
időt, pénz és energiát tudnak fektetni a gyermek tanulmányaiba. 

2. A szülői bevonódás mértéke és módja változik a gyermek életkorá-
nak előrehaladtával, a közvetlen és több szülői segítségadás legfőképpen a 
kisiskolás korra jellemző. 

3. A szülők bevonódása eltérést mutat a gyermek neme szerint, a fiúk-
nál inkább a fegyelmezés, míg a lányok esetében a korlátozás és a támoga-
tás a jellemző. 

A szülői bevonódásról, annak módjáról és mértékéről számos szakiro-
dalomban olvashatunk. Azonban arról kevés helyen esik szó, milyen mér-
tékű változás áll be a szülők részvételében, illetve milyen módon lehet a 
szülőket ebben a feladatukban segíteni, támogatni, amennyiben a megszo-
kottnak tekinthető jelenléti oktatásról digitálisra szükséges átállni. 

Vizsgálat 
A vizsgálat célja 

A vírushelyzet ideje alatti oktatással foglalkozó szakirodalmi feltárásunk 
során nem találkoztunk olyan kutatással, mely a szülőknek a digitális okta-
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tás eredményességéről, annak hatékony pedagógusáról alkotott véleményét 
fogalmazná meg, így vizsgálatunkat e célból folytattuk le.  

Fel kívántuk tárni, milyen módon zajlik a különböző iskolatípusokban 
az online oktatás. Vannak-e olyan oktatási formák, amelyeket az iskola-
foktól függően előnyben részesítenek a pedagógusok? Azt feltételeztük, 
hogy az alsófokú oktatásban dolgozó pedagógiai szakemberek előnyben 
részesítik az online módon megtartott tanórákat, míg az osztályfokokon 
felfelé haladva csökken ezeknek a száma.  

Milyen tulajdonságokat (kompetencia vagy érték) tartanak fontosnak a 
válaszadó szülők a digitális oktatás hatékony pedagógusával kapcsolatosan? 
A vizsgálat központi kérdésének tartjuk, hogy a szülők véleménye szerint 
milyen módon tudja a pedagógus a leghatékonyabban segíteni őket gyer-
mekük tanulásának támogatása során. 

Mérőeszköz és minta 

Vizsgálatunkat 2020 tavaszának végén, két és fél hónappal a tantermen 
kívüli digitális oktatás elrendelését követően végeztük. A kutatáshoz a 
Google Forms felmérésadminisztrációs szoftvert hívtuk segítségül. Az 
online oktatásra való átállásra rendkívül rövid határidővel rákényszerített 
egyik fél – a tanulmány esetében a szülők – véleményének feltérképezésére 
ideális platformot biztosított a közösségi média, hiszen így lehetőségünk 
nyílt az ország különböző területein, eltérő iskolatípusba és osztályfokra 
járó gyermekek szüleit megkérdezni.  

A szoftver segítségével kérdőívet készítettünk, ez került később meg-
osztásra a legismertebb közösségi média különböző csoportjaiban. A kér-
dőív első része a szocioökonómiai státusz feltérképezésére szolgáló kérdé-
seket tartalmazott. Ebben a részben kérdeztünk rá a kitöltő személy nemé-
re, életkorára, lakhelyére, valamint a legmagasabb iskolai végzettségére. 
A társadalmi-gazdasági helyzetet feltáró kérdéseket követően a gyermekek 
által látogatott iskola fenntartójára, típusára és fokára vonatkozó kérdéskör 
került a középpontba.  
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A felvezető kérdéseket követően először a digitális oktatás megvalósu-
lásának formája iránt érdeklődtünk a kitöltőktől feleletválasztós kérdés 
segítségével. Ebben az esetben a megadott válaszlehetőség mellett lehető-
ségük nyílt egyéni válasz megadására is.  

A következő item szülői attitűd felmérésére szolgált azzal kapcsolatban, 
milyen mértékben elégedett a kitöltő szülő a pedagógusok által nyújtott 
segítséggel a digitális tanrend során. A válaszadást egy négy fokú Likert-
skála biztosította.  

A kérdőív utolsó három iteme nyitott kérdéseket tartalmazott. Az első 
nyitott kérdésben a szülőknek azon pedagógustulajdonságokat kellett fel-
sorolniuk, amelyeket elengedhetetlennek tartanak az eredményes digitális 
oktatás során.  

A kérdőív következő nyitott kérdésében arra kívántunk választ kapni, 
milyen módszerrel, eszközzel tudja a pedagógus a leghatékonyabban segí-
teni a gyermeket a vírushelyzet alatti oktatás során a tananyag hatékony 
elsajátításában. Illetve arra is válaszokat kerestünk, miként tudja a pedagó-
gus a szülői bevonódás eredményességét támogatni.  

 A felméréshez alkalmazott felület egy hétig volt elérhető a kitöltésre 
nyitott szülők számára, ez idő alatt 203 főtől (N=203) érkezett vissza űr-
lap. A kérdőív témájának relevanciáját jelzi a rövid idő alatt elért nagy 
számú kitöltés. Az űrlap kitöltése teljes mértékben önkéntes és anonim 
volt, amelyről a vizsgálatban részt vevő személyeket a kérdőív elején bizto-
sítottuk. A kutatás során nem törekedtünk a reprezentativitás elérésére, 
mivel nem állt módunkban a vizsgálatban részt vevő személyeket a társa-
dalomtudományi módszertan alapján kiválasztani.  

A kutatás mintáját képező elemszámokat és a minta nem szerinti meg-
oszlását az 1. ábra szemlélteti. A vizsgálatban 181 nő – ez az összes meg-
kérdezett személy 89,2%-a –, míg 22 fő férfi (10,8%) vett részt. Így el-
mondható, hogy a válaszadók között az édesanyák magasan felülreprezen-
táltak az édesapákkal szemben.  
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1. ábra  
A minta nemek szerinti megoszlása 

A minta életkori megoszlását a 2. számú oszlopdiagram mutatja be. Élet-
korukat tekintve a legmagasabb arányban a 41–45 év közötti korosztály 
vett részt, 68 fő, ez az összes kitöltő személy 33, 5%-a. A 36–40 év közötti 
életkori sávba 53 fő (26%), a 46–50 év közöttibe 47 fő (23%) került.  

 
2. ábra  

A minta életkor szerinti megoszlása 

A válaszadók lakóhely szerinti megoszlásáról elmondható, hogy Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye kivételével minden megyéből érkezett űrlap. A 3. 
számú oszlopdiagram célja bemutatni azt, hogy a kérdéssorozat témaköre 
az ország egész területéről kitöltésre motiválta a szülőket. Ez a mutató 
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egyértelműen jelzi, hogy a szülők nyitottságot mutattak a kérdőív témakö-
re iránt, szívesen osztották meg véleményüket. Az ábrán az is látható, 
hogy a kitöltők közel negyede Zala megyéből (50 fő, 24, 6%) került ki, 
ennek oka lehet, hogy személyes érintettségem okán több zalai lakost sike-
rült megszólítanom a kérdőívemmel.  

 
3. ábra  

A kitöltők lakóhely szerinti megoszlása 

A 4. diagram az űrlapot visszaküldő szülők legmagasabb iskolai végzettsé-
gét szemlélteti. A válaszadók több mint fele rendelkezik főiskolai vagy 
egyetemi diplomával (111 fő, 55%). Közel azonos arányban képviseltetik 
magukat a szakmunkásképzőt, szakközépiskolai érettségit vagy gimnáziu-
mot végzett megkérdezettek.  

A colemani társadalmitőke-elmélet szerint a család szocioökonómiai 
státusza befolyásoló hatással van a tanuló eredményességére. Azonban 
kutatásunk esetében ez az állítás nem vizsgálható, mivel a diplomával ren-
delkezők köre olyan magas, hogy válaszaik nem hasonlíthatók össze a 
középfokú végzettséggel rendelkezők válaszaival.  
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4. ábra  

Válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége 

A válaszadó szülők gyermekeinek iskolatípusa és az oktatási szint szerinti 
megoszlást az 5. ábra mutatja. Láthatóan kitűnik az oszlopdiagramok 
közül az általános iskola alsó tagozatába járó gyermekek szüleinek magas 
aránya (85 fő, 42%). Ők közel kétszer annyian töltötték ki a kérdőívünket, 
mint a létszámban következő általános iskola felső tagozatába járó gyer-
mekek szülei (49 fő, 24%). A gyermekek oktatási intézményben való elő-
rehaladásával fordítottan arányos a válaszadók száma. Ezeket a számokat 
(valamint a kapott válaszokat is) alátámaszthatja a szakirodalom azon ré-
sze, miszerint a szülők iskolai bevonódása a gyermekek életkorának előre-
haladtával csökken. (Avvisati és mtsai, 2010) 
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5. ábra  

Válaszadók gyermekeinek intézménytípusonkénti megoszlása 

A vizsgálat eredményei 

A beérkezett űrlapok válaszai intézménytípusonként/képzési szintenként 
kerültek kiértékelésre. A tanulmány terjedelmi korlátai miatt az egyes 
képzési szinteken kapott eredményeket egymással párhuzamosan kívánjuk 
bemutatni.  

Elsőként arra voltunk kíváncsiak, milyen formában valósul meg a tan-
termen kívüli digitális oktatás az egyes szinteken. A kérdésnél a szülőknek 
lehetőségük volt előre megadott lehetőségekből választani (online órák, 
kijelölt tananyatartalom, interaktív tananyag), illetve az egyéb kategóriá-
ban megjelölni az esetleges eltérő módokat.  

A 6. táblázatban ezek képzési szintenkénti összehasonlítása látható. 
A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a legtöbb pedagógus az 
alsó tagozaton választotta az online órák tartásának módját. Itt a 85 vá-
laszadó több mint fele (53%) jelzett vissza arról, hogy gyermekének online 
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felületeken megvalósuló órái vannak. A diagram azt is tükrözi, hogy a két 
azonos képzési szinten (gimnázium és szakközépiskola) közel azonos lét-
számú válasz érkezett vissza az online oktatást megjelölve. Legkevesebb 
pedagógus a felső tagozaton élt az online felületen történő ismeretanyag 
átadásának lehetőségével. Ezen a képzési szinten az online oktatást megje-
lölő személyek számával közel azonos mennyiségű visszajelzés érkezett 
arról, hogy a pedagógusok csupán kijelölik az egyes tananyagok tanköny-
vekbeli oldalszámait, azonban ezek elsajátítása, feldolgozása teljes mérték-
ben a gyermekekre hárul. Érdekességként rajzolódik ki, hogy azon válasz-
adók közül, akiknek gyermekei a középfokú oktatásban tanulnak, csupán 
tízen jelölték meg ezt a válaszlehetőséget.  

 
6. ábra  

A digitális oktatásban alkalmazott módszerek megoszlása iskolatípusok szerint 
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A második kérdésben a digitális oktatás hatékony pedagógusának tulaj-
donságairól kérdeztük a résztvevő személyeket. Az alsó tagozatos gyerme-
kek szüleinek válaszait az 1. táblázat mutatja be, a válaszokban előforduló 
gyakoriságuk szerint. A kapott válaszok két nagy csoportba sorolhatók. 
Egyfelől a kompetenciák kategóriájába kerülnek a szakértelemre, alkal-
masságra vonatkozó jellemzők. Míg az értékek elnevezést kapott csoport 
főleg személyiségbeli tulajdonságokat tartalmaz. A nyitott kérdésen belül 
adott hasonló jelzők a válaszok feldolgozáskor összevonásra kerültek.  

A kompetencia csoporton belül a legtöbbször az IKT magas szintű is-
meretével kapcsolatos elvárásukat fogalmazták meg az alsó tagozatos 
gyermekek szülei. A második és harmadik legtöbb említést a gyermekek 
terhelhetőségének figyelembevétele és a pedagógus különböző platformon 
történő rendelkezésre állása, elérhetősége kapta. 
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IKT-ismeret Segítőkészség 

A terhelhetőség figyelembe-
vétele 

Empátia 

Elérhetőség Együttműködés 

Folyamatos visszajelzés Motivációs attitűd 

Differenciálás 
A helyzethez való alkal-

mazkodás 

Segítségnyújtás a tananyag 
elsajátításában 

Elfogadó attitűd 

1. táblázat 
A digitális oktatás hatékony pedagógusának jellemzői (általános iskola, alsó tagozat) 

A felső tagozatos gyermekek szüleinek válaszát a 2. számú táblázat mutatja 
be. A kompetenciák kategóriában a legtöbbször az online órán való isme-
retátadás igénye jelent meg. Ahogy az a 6. ábrán látható volt, a felső tago-
zatos tanulók esetében jelezte vissza a legkevesebb szülő azt, hogy online 
módon kerülnek a tanórák megtartásra. Azonban a legtöbb szülő úgy érzi, 
ez a lehetőség támogatná gyermekét leginkább a hatékony ismeretelsajátí-
tásban. Második helyre a pedagógus rendelkezésre állása került. Ez az alsó 
tagozatos diákok esetében is fontos szempontnak bizonyult. Majd csupán 
a felsorolás végén említették a szülők a szakmai ismeretek fontosságának 
tényét.  

Az értékek esetében a legfontosabbnak a helyzethez való alkalmazko-
dást, tehát a gyermekek terhelhetőségének figyelembevételét tartják. Ezt 
követően a felső tagozatos gyermekek szüleinek igényei hasonló módon 
alakulnak az alsó tagozatos gyermeket nevelő válaszadókéhoz. 
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Elérhetőség Segítőkészség 

Szakmai felkészültség Empátia 
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Tolerancia 

 Türelem 

2. táblázat 
A digitális oktatás hatékony pedagógusának jellemzői (általános iskola, felső tagozat) 

A 3. táblázat a gimnáziumba járó diákok szüleinek elvárásait csoporto-
sítja. A kompetenciák csoporton belül a válaszadók első helyre sorolták az 
egyértelmű elvárások megfogalmazásának igényét. Ide tartozónak tekin-
tették a házi feladat leadásának egyértelmű határidejét, az egyes tantárgyak 
platformjainak követhetőségét. Az alsó tagozatos tanulók szüleihez hason-
lóan a gimnazisták szülei is fontos kívánalomként jelölték meg a pedagó-
gusok megfelelő szintű IKT-ismeretét. Harmadik helyen az elvégzett 
munkáról történő visszajelzés igényét fogalmazták meg.  

Az értékek kategória első három helyére sorolt tulajdonság megegyezik 
a felső tagozatos gyermekek szüleinek kívánalmaival.  
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Egyértelmű elvárások Segítőkészség 

Megfelelő IKT-
kompetencia 

A helyzethez való alkal-
mazkodás 

Visszajelzés az elvégzett 
munkáról 

Empátia 

Differenciálás Kreativítás 

A tananyag érthető mó-
don történő átadása 

Együttműködés 

3. táblázat 
A digitális oktatás hatékony pedagógusának jellemzői (gimnázium) 

A 4. táblázat a szakgimnáziumokba/szakközépiskolába járó tanulók szüle-
inek véleményét tükrözi. Esetükben 5 szülő nem adott választ a feltett 
kérdésre. Az ebbe a csoportba sorolt válaszadók összességében kevesebb 
jelzőt soroltak fel a pedagógusokról, mint az előző kategóriába tartozók. 
Fontos különbség, hogy amíg a gimnáziumi tanulók szülei esetében nem 
jelent meg igényként, hogy a pedagógus vegye figyelembe gyermekük ter-
helhetőségének mértékét, addig ez a szakközépiskolás tanulók szüleinek 
véleményében első helyen szerepel.  
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A terhelhetőség figyelembe-
vétele 

Segítőkészség 

A tananyag feldolgozásában 
való segítségnyújtás 

Türelem 

Módszertani segítséget nyújt  Motivációs attitűd 

4. táblázat 
A digitális oktatás hatékony pedagógusának jellemzői (szakgimnázium/középiskola) 

A kérdőív utolsó előtti kérdése, nyitott kérdés formájában arra kereste a 
választ, milyen módon tudja a pedagógus segíteni a gyermeket a tananyag 
eredményes elsajátításában. A kapott válaszok összesítésekor egy táblázat-
ban hasonlítottuk össze az eltérő iskolatípusokat. 

 A tanulók támogatásának módját feldolgozó táblázatból kitűnik, hogy 
abban mind az alsó tagozatos, mind a felső tagozatos, mind a gimnázium-
ba járó gyermekek szülei egyetértenek, hogy a pedagógustól érkező legha-
tékonyabb támogatási mód, amennyiben online óra keretében adja át a 
tanulóknak az elsajátítandó ismereteket. A szakgimnáziumba és szakkö-
zépiskolába járó tanulók szülei azonban sokkal inkább előnyben részesítik 
a videó formájában érkező segítségnyújtást, mint az online órát. A szülők 
számára az is fontosnak bizonyult, hogy a pedagógus elérhető legyen a 
gyermekek számára, amennyiben nekik kérdésük adódik a tananyag fel-
dolgozása során. A kérdésre beérkezett válaszok összesítését áttekintve 
elmondható, hogy nincs számottevő különbség a négy oktatási szinten 
megfogalmazott elvárások között. 
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Ált. iskola –  
alsó tagozat 

Általános iskola – 
felső tagozat 

Gimnázium Szakgimnázium/ 
Szakközépiskola 

Online óra Online óra Online óra Videós segítség-
nyújtás a tananyag 
elsajátításához 

Videós anyag Elérhető Elérhető Elérhető 

A tananyag elma-
gyarázása 

Vázlat, videós 
segítség 

A tananyag elma-
gyarázása 

Online óra 

Egyéni megsegí-
tés 

A tananyag ma-
gyarázata 

Egyértelmű elvá-
rások 

Tanulási módsze-
rek átadása 
Segítségnyújtás a 
tananyag elsajátí-
tásának módjához 

Visszajelzés A terhelhetőség 
figyelembevétele 

Egyéni figyelem Differenciálás 

Motiváló felada-
tok 

Egyértelemű 
elvárások 

Visszajelzés   

Tanulási techni-
kák 

Visszajelzést nyújt Törődés  

5. táblázat 
A tanulók megfelelő támogatásának módja a szülők szemszögéből 

A kérdőív utolsó kérdésében arról kérdeztük a szülőket, hogy őket miként 
tudja a pedagógus támogatni abban, hogy gyermekeiket hatékonyan segít-
sék a tantermen kívüli digitális oktatás során. A válaszok jelen kérdés ese-
tében is táblázatban kerültek összehasonlításra, amelyet a 6. táblázat szem-
léltet. Ebből az a meglepetést jelentő válasz is kitűnik, amely mind a négy 
oktatási szinten a legtöbb említést kapta, miszerint a pedagógus nem tud 
a szülőket hozzájárulni ahhoz, hogy gyermeküket hatékonyan segítsék. 
A második legtöbbször beérkezett visszajelzés – a gimnázium kivételével – 
az, ha a pedagógus minél tágabb időintervallumban elérhető a szülők szá-
mára, amennyiben kérdésük adódik a gyermekeik tanulmányának előre-
mozdítása során. A harmadik legtöbb említés az alsó és felső tagozaton 



KOPECSKÓ-HODOSI ZSÓFIA  

SCIENTIA PANNONICA 

84
 

tanuló diákok szülei esetében a tanításmódszertan átadásához kötődik. 
Feltehetően ez a tényező a középfokú oktatás során azért került hátrébb a 
sorban, mivel ebben az életkorban már kevés tanuló igényli azt, hogy a 
szülők segítsék őket a tananyag elsajátításában. Ezen a két szinten már 
sokkal inkább fontos a szülők számára, hogy a pedagógus egyértelműen 
kommunikálja elvárásait és a különböző feladatok leadási határidejét.  
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6. táblázat 
A szülők támogatásának lehetőségei 
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A kutatás összefoglalása, konklúzió 

Kutatásunkban arra kértük a részt vevő szülőket, hogy a 2020-as tanév 
tavaszán kényszerűségből elrendelt digitális oktatásról, az oktatás mozga-
tórugóiról, a pedagógusokról osszák meg véleményüket, meglátásaikat.  

A saját összeállítású kérdőív rövid rendelkezésre állása ellenére is sok 
válasz érkezett, amely jelzi azt, hogy a szülők érdeklődnek a téma iránt, 
szívesen nyilvánítanak véleményt.  

A vizsgálat eredményeiből kitűnik, hogy mind a négy képzési szinten 
(alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium, szakgimnázium/szakközépiskola) 
tanító pedagógusok az online órákat részesítették előnyben a tananyagok 
átadása során. Míg az online platformra adott válasz után a legtöbb szülő 
visszajelzése alapján a pedagógusok csupán kijelölték a rendelkezésre álló 
tankönyvekből az elsajátítandó tananyag oldalszámait. A legkevesebb vá-
lasz az interaktív tananyagokkal való tudásátadásra érkezett.  

A tantermen kívüli digitális oktatás során a szülők által legfontosabb-
nak tartott pedagógustulajdonságok a prioritástól eltekintve nem mutatnak 
nagy mértékű változatosságot a különböző oktatási szinteken. A válaszok 
értékelésekor a megadott jellemzők csoportosításra kerültek szakmai 
(kompetencia) és személyiségbeli tulajdonságok (értékek) mentén. Mind 
az általános iskola alsó tagozatán, mind a gimnáziumban és szakközépis-
kolában tanuló gyermekek szülei egyaránt fontosnak tartják, hogy a peda-
gógusok a gyermekek számára elérhetőek legyenek, amennyiben felmerülő 
kérdésük van a tananyag feldolgozása, gyakorlása során. Magas arányban 
került említésre az általános iskola alsó tagozatán és a szakközépiskolákba 
járó diákok esetében szülői elvárásként, hogy a pedagógusok legyenek 
tekintettel a gyermekek, fiatalok terhelhetőségére az otthon elvégzendő 
feladatok meghatározásakor.  

A személyes értékek között a legtöbbször megemlített tulajdonság a 
segítőkészség volt, amelyet egyaránt fontosnak tartottak az alsó tagozaton, 
a gimnáziumban és a szakközépiskolákban dolgozó pedagógusok esetében.  
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A felső tagozaton elsősorban az elérhetőséget, a szakmai felkészültséget 
mint kompetenciát, illetve a megváltozott helyzethez való alkalmazkodást 
és a segítőkészséget mint személyes tulajdonságot hangsúlyozták ki.  

A tanulók pedagógus által történő megsegítésének leghatékonyabb 
formájának az online keretek között megvalósuló tanórákat tartják a szü-
lők mind az általános iskola alsó, mind a felső tagozatán, valamint a gim-
náziumban is. Ettől egyedül a szakközépiskolában tanuló gyermekek szü-
leinek válaszai mutatnak eltérést, akik a legnagyobb számban a videóra 
felvett tanári segítséget tartják a leghatékonyabbnak. Az első három leg-
gyakrabban említett segítségtípus után már nincsenek a prioritási sorban 
egyezések az iskolatípusok között.  

Arra a kérdésre, miként tudják a pedagógusok a szülőket támogatni az 
otthoni oktatás során, meglepő módon mind a négy esetben a „nem tud 
segíteni” válasz fordult elő a legnagyobb arányban. Ezt követően említet-
ték a szülők az online felületen történő óratartást, valamint a tantárgy-
módszertanában történő segítségnyújtást.  

A tanulói teljesítményt, az iskolai eredményességet, végső soron az 
egész oktatási rendszer hatékonyságát meghatározó tényezők azonosítását 
a Coleman-jelentés óta (1966) számos nemzetközi és hazai kutatás célozta 
meg, és egyre több kutatás igazolta, hogy az iskolai teljesítményt a tanuló 
családjának bevonódása is erőteljesen támogatja. A digitális oktatásra való 
átállás következtében az említett szülői bevonódás még hangsúlyosabbá 
vált, szinte nélkülözhetetlen elemként jelent meg az „otthoni iskola” során. 
A szülők azonban nem pedagógusok. Így ebben a szokatlan helyzetben a 
tanároknak nem csupán a diákokat kell támogatniuk, hanem a szülőket is, 
hogy hatékonyan segíteni tudják gyermekeiket.  

Bízunk abban, hogy a tanulmányban közölt kutatási eredmények utat 
mutatnak majd a pedagógusoknak, hogy digitális oktatás esetén növelni 
tudják hatékonyságukat, ezáltal is támogatva a tanulók iskolai eredmé-
nyességét.  
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Efficiency of the pedagogue in Digital Education  
– results of an empirical study 

Abstract 

In the spring of last year, the transition to online education was unexpected for 
Hungarian public education. Following the announcement of distance learning 
due to the epidemic, teachers had a weekend to consider what new platform they 
would continue to work on. Teacher-efficiency surveys revealed that respondents 
felt that digital education meant a higher burden and a less than average sense of 
efficiency (Kóródi, Jagodich, Szabó, 2020). 

In addition to research on the Bourdieu theory of social capital (Pusztai, 
2009), several studies prove that the socioeconomic status of the family and pa-
rental involvement have a major influence on pupils’ effectiveness in school. 
(Manstead, 2018, Fidinist, 2016, Kraus and Stephens, 2012, Csapó-Molnár-
Kinyó, 2009). The classical interpretation of parental involvement has been great-
ly transformed by digital education, since in many cases parents also performed 
teaching tasks. 

The purpose of the empirical, non-representative online questionnaire, con-
ducted among parents (n=203), was to assess how parents tried to support their 
children in managing the altered educational situation. It was also designed to 
reveal their views on the effectiveness of extra-classroom education and to receive 
feedback on what characteristics teachers of digital education should have, with 
which they can support the effective learning of students and the effective in-
volvement of parents in their children's home education. 

The results of the research can help parents and educators collaborate in order 
to better educate pupils. 

 
 


