
Interjú az online oktatás előnyeiről és hátrányairól 

 

A Kocsis-Rauch Mírával készített interjúmat olvashatják el ebben a pár sorban, arról, hogy ő 

milyennek is látja az online oktatást, hogyan teljesít, és véleménye szerint melyik a jobb oktatási 

rendszer. 

 

Szia, Míra! Kezdetnek egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni tőled! 

- Szia, Anna, 11 éves vagyok, a Liszt Ferenc Általános Iskolában tanulok, jelenleg online 

oktatásban. 

Hogyan zajlik nálatok egy online óra? 

- Az elején nehezen jelentkezett be mindenki, mert ismeretlen volt számunkra a webes 

felület, amit használunk. A tanárok háromnegyede tart online órákat is, és próbálják 

megértetni velünk a tananyagot, mintha ott lennénk a padokban. 

 Mióta van online oktatás a ti iskolátokban? 

- Tavaly kezdődött ez a vírushelyzet tavasszal, ami nyárig elhúzódott, majd ősszel újra 

visszamentünk tantermi oktatásba. Márciusban, ha jól emlékszem kb.3 hete, megint 

online oktatásba kezdtünk, aminek én személy szerint örülök. 

Ha jól sejtem, akkor a digitális oktatást jobban szereted, igaz? 

- Igen, ez így van, és el is mondom, miért. A saját tempómban tanulok. Amikor kedvem 

van, akkor állok neki a tananyagnak, nem akkor, amikor a tanárok mondják. Sokkal 

jobban meg tudom érteni a leadott anyagokat, és több időm van egy matekfeladatra 

például. Ráadásul ehetek és ihatok az órákon. 

Véleményed szerint a többieknek is könnyebb így?  

- Ahogy hallom és látom, az osztálycsoportban eltérő vélemények is vannak, 

természetesen. Nincs olyan gyerek, aki ne örülne egy kisebb szünetnek, ami épp most 

van az iskolákban. 

Elérkeztünk az utolsó kérdéshez. Miben változtatnál az oktatásban? 

- Az oktatásban semmit, csak a tanárok értékelésében egy kicsit. Arra gondolok, ha 

például elmegy itthon a net, akkor ne szidjanak le, hanem nézzék el nekünk, mert nem 

füllentünk, mert a jövőnk a tét. 

Köszönöm, Míra, a válaszaidat! 

- Szívesen! 

Ennek a beszélgetésnek célja az volt, hogy belelássunk kicsit egy diák fejébe és gondolkodásába 

egyaránt. 

 

Szűcs Anna, 6.b, Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola 


