
A digitális tanulás előnyei és 

hátrányai 

A digitális tanulás egy nem mindennapi helyzet, amire sokan 

nincsenek felkészülve. Valaki szereti, valaki nem, mert hosszútávon 

nagyon unalmas is tud lenni. Vannak helyek a világban, ahol állandó az 

online oktatás. Valahol az időjárás miatt, valahol pedig a körülmények 

jobbak otthon, mint az iskolában. Van arra is példa, hogy egyes helyeken 

a diákok soha nem is jártak hagyományos iskolába. De most vizsgáljuk 

meg egy picit az előnyeit és hátrányait ennek a tanulási módszernek. 

      A hátrányai között szerepel, hogy belefeledkezünk az otthoni 

kényelembe, és sokszor elfelejtjük a kötelességeinket, amit ha iskolába 

járnánk, sokkal jobban észben tartanánk. Mivel a tanulók nincsenek szem 

előtt, sokan (tisztelet a kivételnek) puskáznak. Hiszen a tanár nem látja, 

mit csinál a diák, miközben írja a dolgozatot. Sok esetben a technikai 

nehézségekre fogja a tanuló, ha elmarad a feladatával vagy nem csinál 

házit, esetleg nincs ott online órán. Ezt a tanár nem tudja leellenőrizni, 

kénytelen azt elfogadni akár igaz, akár nem. És ha a tanuló ott is van a 

digitális órán, akkor sem biztos, hogy aktivizálja magát. Itt most nem arra 

gondolok, hogy a diák óra közben eszik vagy iszik, hanem arra, hogy 

lehet, hogy videojátékozik vagy zenét hallgat. 

Előnyei között van az, hogy a nekünk megfelelő környezetben 

tanulhatunk, dolgozhatunk. Órák közben lehet nasizni, enni, inni. Jobb az 

étel otthon, mint a menzán. Előbb vége van az oktatásnak, több a 

szabadidő. Kevesebbszer vannak dolgozatok, kevesebb a számonkérés. 

Szintén az előnyei közé sorolhatjuk azt, hogy az értesítéseknek 

köszönhetően (már aki nézi) mindent előbb vagy azonnal megtudhatunk. 

Be lehet osztani a házi feladatokat, a vázlatok másolását stb. Több idő jut 

az olyan elfoglaltságokra, amit a normális hosszúságú oktatás miatt nem 

tudnánk megejteni. Több időt tudunk a családdal tölteni. Órák között lehet 

beszélgetni az osztálytársakkal. Kevésbé fáradunk el, mert van idő 

levegőzni, felfrissülni. Különben nagyon, de nagyon fárasztó lenne egész 

nap bent ülni a szobában a gép előtt. 



Szerintem ezek a hátrányai és előnyei az online tanulásnak. Nagyon 

megoszló és szubjektív a vélemény, de - ahogy ezt a felsorolás is mutatja 

- szerintem több a jó, mint a rossz érv az online tanítás mellett. Én 

próbálom a legjobbat kihozni belőle.  
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