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TÁVOKTATÁS
TIPPEK PEDAGÓGUSOKNAK

A távoktatás kiváló lehetőség a tanulás folytatására a tantermen kívül, főleg az 
olyan nehéz időszakban, mint a koronavírus-járvány. Az iskolák 
alkalmazottainak és a pedagógusoknak sok mindent figyelembe kell venniük. A 
jó tervezés alapfeltétele a sima átmenetnek az offline osztályból az online 
osztályba. Ezért összegyűjtöttünk néhány tippet, amelyek segíthetnek ebben az 
átmenetben és a távoktatás sikeres kivitelezésében.

Tartsák be az applikáció- és szoftverhasználat, az adatvédelem és az online 
térben való viselkedés alapelveit. Csak olyan rendszereket és szoftvert 
használjanak, amelyeknél e-mail címre és jelszóra van szükség a 
hozzáféréshez. Ajánlott kizárólag az iskola által létrehozott e-mail címeket 
használni.

A webkamerák, videók és élő online találkozókat alaposan át kell gondolni. 
Ügyeljen arra, hogy a kamera lehetőleg szabad felületen, sima háttér előtt legyen 
elhelyezve és személyes adatok ne legyenek láthatóak a képen.

Fontos, hogy a szülők és a diákok számára is tegye egyértelművé, milyen 
elvárásai vannak velük szemben az online tanítás alatt, beleértve a magatartás 
szabályait is. Biztosítsa őket arról, hogy az adott helyzettel igyekezni fognak 
közös erővel, a lehető legjobban megbirkózni.

A szülőkkel és a diákokkal a hivatalos iskolai internetes portálokon és a 
hivatalos iskolai e-mail címeken keresztül kommunikáljon. Kerülje a magán e-
mail címek és telefonok használatát. Ajánljon fel a diákoknak és szülőknek is 
konzultációs lehetőségeket, de csak a kijelölt konzultációs órákban. Ezeket 
tartsa be, ne kommunikáljon velük a tanítási vagy konzultációs órákon kívül, 
esetleg döntse el az adott helyzet függvényében, szükséges-e kivételt tenni.

Az online tanításhoz ugyanúgy álljon hozzá, mint a jelenléti oktatáshoz. Ügyeljen a professzionális megjelenésre és soha 
ne öltözzön helytelenül vagy kihívóan. Buzdítsa diákjait arra, hogy ők is tartsák be a kulturált öltözködés szabályait az 
online környezetben is.

Alakítson ki órarendet az online oktatáshoz és küldje szét a diákoknak és a szülőknek. Adja meg benne a tanítási órák 
gyakoriságát, időtartamát, a hozzáférési adatok megadásának módját, az online tanítási órák időpontjait és egyéb 
releváns adatokat. A terv és a távoktatás részleteinek szétküldése biztonságot nyújt a szülőknek és diákoknak egyaránt, 
és megszünteti az adott helyzetből fakadó stresszt. Ajánljuk, hogy az órarendbe iktasson be osztályfőnöki órát is, 
melynek keretében a diákok beszélgethetnek és ezzel csökkenthetjük az elszigeteltség negatív hatásait.

A távoktatásban megfelelő technológiára és szoftverre van szükség annak érdekében, hogy a diákok az online tanítás 
alatt a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. Válasszon az ajánlott alkalmazások, szoftverek és portálok közül, 
melyek a  legnagyobb biztonságot nyújtják a távoktatás alatt az Ön és diákjai számára.

A monitor előtt eltöltött hosszabb időszakok nagyon kimerítőek tudnak lenni. Ossza fel napjait munkaórákra és 
szabadidőre. Gondoskodjon saját lelki egészségéről és az online tanítás végeztével foglalkozzon csak magával, 
valamilyen más, kedvenc időtöltésével. Váltogassa a tevékenységeket, mert ezzel is megelőzheti a kiégést.

Nagyon fontos, hogy igyekezzünk alkalmazkodni minden diák igényeihez, a sajátos nevelési igényekkel rendelkező 
diákokéhoz is. Ez kimerítő lehet, de próbáljon meg különböző tanítási szinteket alkalmazni, figyelembe véve a diákok 
individuális igényeit.

A távoktatás fantasztikus lehetőséget nyújt az ötletes tanításra és tanulásra, és nagyon jó módja az önálló gondolkodás 
segítésének. Lehetősége nyílik arra, hogy új forrásokat és eszközöket használjon (próbálja ki őket előtte). Egyszerűsítse 
azt, amit tanít, erősítse meg a diákokat autonómiájukban és elkötelezettségükben. Támogassa a kétirányú 
kommunikációt a szülőkkel és diákokkal annak érdekében, hogy átlátható, kiszámítható maradjon és fenntartsa a tanítás 
iránti bizalmukat.

Inspirációt itt találtunk:
https://nationalonlinesafety.com/
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