
Iskolába járni jó! vs. Iskolába járni nem jó! 

A digitális oktatás margójára… 

 

    Sokan nem szeretnek iskolába járni, és persze tanulni sem. Az iskolának, mint ahogyan 

minden másnak az életben, megvan ugyanúgy a jó és a rossz oldala is… 

    Ki szeret például reggelenként korán kelni? Vagy ki képes mindig megállás nélkül 

magolni, számolni, nyelvet tanulni? Mindezt van, hogy egyik napról a másikra, úgy, hogy 

mellette van még számos feladatod… Szerintem senki. Ha pedig tévedek, és van ilyen, akkor 

annak az embernek természetesen minden tiszteletem és elismerésem! 

De ha jobban belegondolok, vannak olyan élethelyzetek, amikor mégis inkább a sulit 

választanám. Inkább, mint a jelenlegi állapotot. A vírus miatt kialakult helyzet, miszerint 

távoktatással folytatódik a tanév, szerintem mindenkinek nehézséget okoz. Mind a diákoknak, 

mint a tanároknak egyaránt. Hisz ami eddig természetes volt, az most nincs. Nincs lehetőségem 

a tanáraimmal személyesen megbeszélni az órán elhangzott anyagot, és nincs ott a padtársam, 

vagy éppen egy osztálytárs, aki szívesen segít, ha elakadok egy - egy feladat megoldásában. 

Hiányoznak az órák közötti szünetek, amikor mindig akadt valaki, aki feltette a nagy kérdést: 

Ti ezt értettétek?! És mi egyszerre válaszoltuk: Persze, hogy nem! Persze a tanárok most is 

mindent megtesznek azért, hogy a tananyag minél színesebben és érthetőben eljusson hozzánk. 

Hisz itt állunk az érettségi kapujában, és mindannyian attól rettegünk, hogy nincs elég idő a 

felkészülésre. Ettől függetlenül most valahogy mégis úgy érzem, hogy szívesen kelnék fel korán 

reggel, és ülnék fel a buszra, hogy aztán ott üljek az iskolapadban, és hallgassam a még leadásra 

váró anyagot… Hogy csak még egyszer magyarázza el a tanárnő, hogy miről szólnak Az ember 

tragédiájának színei, vagy a tanár úr fejtse ki a számtani sorozatok alapelveit… És nagy 

szükségünk lenne még a német órára, hogy még jobban elmerülhessünk a német nyelv 

„szépségeiben”.  De egy töri se jönne rosszul, ahol a tanárnő elmondaná a világháborúk 

miértjeit. 

 Most még az anno feleslegesnek tűnő töltelék tantárgyak is hiányoznak! Ott volt a tesi, ahol 

mindig kikapcsolhatott egy kicsit az ember egy jó kis pingpong vagy egy röpi - meccs 

alkalmával. Meg hát ugye az informatika, aminek most bezzeg hatalmas hasznát vesszük! 

Annyi, de annyi minden lett hirtelen, ami miatt szeretnék iskolába járni, és most nem lehet…  

    Ez a vírus pontosan arra volt jó, hogy rájöjjünk: az iskolára és a tanárokra is nagy 

szükség van. Hiszen míg én végzősként azért vagyok kétségbe esve, hogy hogyan fogok 

leérettségizni, addig az első osztályos hogyan fogja megtanulni a számokat vagy a betűket? És 

igen, ezért jó iskolába járni, mert ott az a dolgunk, hogy ezt mind megtanuljuk, és nem utolsó 

sorban olyan élményekben lesz részünk, mint a szalagavató, ballagás, szerenád vagy például 

egy életre szóló barátság. És éppen ezért az én álláspontom az, hogy szeretek iskolába járni. 

Miért is ne szeretnék?! 
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