
Gondolatok az otthontanulásról 

 

               A Koronavírus a kínaiaktól indult pusztító útjára, és onnan lett világjárvány. Gyorsan terjedt, 

Magyarországra még csak nemrég érkezett. E miatt a betegség miatt nem megy senki sem iskolába az 

országban, távoktatás van érvényben, amit nem nagyon szeretek.  

  Ugyanúgy megkapjuk az anyagot, mintha suliban lennénk, csak annyi különbséggel, hogy most nincs 

ott melletted a tanár, aki elmagyarázza neked az anyagot. Ha valamelyik tanító úgy dönt, hogy 

dolgozatot írat, akkor előállít egy feladatsort, amit 

neked egy adott időn belül át kell neki küldened. De nem 

minden tanár választja ezt a megoldást, van, aki csak 

szimpla kérdéseket tesz fel neked, amire ugyanúgy 

határidőre szabva kell válaszolnod.  

 

 

Nem úgy küldi senki sem az anyagot, hogy a nyakunkba 

varr egy egész heti munkát, hanem órarend szerint 

jönnek a feladatok. Ez valamennyire megkönnyíti a 

tanulást nekünk.  

 

 

  Vannak azért számomra jó oldalai is ennek az itthon való tanításnak-tanulásnak pl.: sokkal több időt 

tölthetek az igazi apukámékkal, aminek a legjobban örülök az összes közül. De ez más dolgokra is éppen 

így igaz, mert ha végeztél a tanulással, akkor megnézheted azt a filmet, amit szeretnél, vagy csupán 

csak játszol egyet. Aztán a gépedet végre értelmes dolgokra is használhatod, nem csak a „kockulásra”. 

Egyszerűen még könyvet is olvashatsz, amitől a nap végén feltöltődsz.  

  De vannak rossz oldalai is, mint például az, hogy nem mehetsz egy darabig a nagyszüleidhez, ami 

nagyon rossz is tud lenni. Nem lóghatsz a haverokkal, mert kijárási tilalom van. Hiányoznak a barátok 

és még sok más. Vannak tanárok is, akik hiányoznak, mint Mariann néni és az ő szép, nagy és csendes 

könyvtára. És persze olyanok is vannak, akiknek mi is hiányzunk: Szilvi néninek és a mi drága 

magyartanárunknak is. 

  De legyünk pozitívak, ahogy ezt Mariann néni mondaná, és csak a jó dolgokat vegyük figyelembe! 

Mindenki maradjon türelmes, és tartsa be a szabályokat, akkor nem lehet nagyobb baj. 

Reméljük, minél hamarabb elmúlik ez a korszak, és jön helyette egy új és vidámabb idő. Addig is 

tanácsolom, hogy most ne menjen senki sem plázázni meg mozizni, hanem maradjon otthon! 
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